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Goedkoop drukwerk nodig? info@adcommunicatie.nl

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

GROTE INDOOR
VLOOIENMARKT
ZONDAG 21 OKTObER

van 9.00 t/m 16.00 uur
± 275 standplaatsen

GROTE INDOOR 
VLOOIENMARKT

zondag 14 december
van 9.00 t/m 16.00 uur

Tuinmarkthallen Boekel
beurzen & evenementen

Gemertseweg 9a
Boekel

www.tuinmarkthallen.nl

kersteditieZONDAG 
22 FEBRUARI

Gemertseweg 9a
Boekel

www.tuinmarkthallen.nl

ZA. 27-10 OP ZO. 28-10
AANVANG 00:00 UUR

HALLOWEEN 
HORROR SHOW

Wie kan delen kan ook vermenigvuldigen
Handen ineen t.b.v. economie Helmond

Leerlingen van ROC ter Aa en bestuursleden van HellemondGift poseren samen. Ze gaan samen een eindejaars stageproject doen voor 
HellemondGift.nl en LokaalCadeau.nl. Teneinde nog veel omzet te genereren nu de feestdagen in aantocht zijn. 

Met als doel: Helmonds geld, blijft in Helmond! (bron foto; Mandy Meeuwsen)

Wie kan delen, kan ook verme-
nigvuldigen is een kreet die goed 
toepasbaar is, nu enkele Hel-
mondse initiatieven de handen 
ineen slaan. Leerlingen van ROC 
ter Aa gaan een eindejaars sta-
geproject doen komende weken 
voor deze initiatieven. 

De waardebon van Hellemond-
Gift www.hellemondgift.nl
(stichting zonder winstoogmerk) 

is reeds enkele jaren actief, be-
sloten is om een samenwerking 
aan te gaan met Lokaal Ca-
deau, een initiatief van de Hel-
mondse onderneemster, Marie-
Claire Coenen. De Hellemond 
Gift is in principe een waardebon 
die ‘geld’ vertegenwoordigt en bij 
meer dan 120 Helmondse onder-
nemers is in te wisselen, met als 
doel de Helmondse economie te 
steunen en niet alles naar inter-
net te laten ‘vervliegen’. Lokaal 
Cadeau www.lokaalcadeau.nl  is 
een ‘Helmondse winkel’ waarbij 

men via internet bij een kleine 
100 Helmondse aanbieders kan 
winkelen. Ook hier als doel om 
een alternatief te bieden aan het 
groeiende internet, dat alleen 
komt halen en niks brengt. De 
Helmondse initiatieven halen, 
maar brengen ook terug in Hel-
mond.

Als de leerlingen u benaderen, 
hopen we dat u positief rea-
geert en open staat voor een ge-
sprek. Samen maken we de stad 
Helmond.

De HellemondGift wordt in-
middels omarmt o.a. door: Ra-
bobank, Gemeente Helmond, 
Mantelzorg waarderings pakket, 
Ondernemersfonds etc. etc. met 
een omzet van meer dan 120.000 
euro. 
Lokaal Cadeau genereert in-
middels ook al een omzet van 
100.000 euro. Samen maakt dit 
al een mooie omzet die zeker in 
Helmond blijft. De intentie is om 
de komende jaren flink te groeien 
met deze mooie Helmondse initi-
atieven. s

Helmond

€ 50,00 + 
GRATIS 
BIOSCOOP
KAARTJE?

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). 
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Deze aanbiedingen zijn
geldig van 17 t/m 23 Oktober 2018

Iedere zondag geopend 
van 12.00 tot 17.00 uur

Vrijdagavond 
koopavond 

tot 20.00 uur

Deze aanbiedingen zijn
geldig van 17 t/m 23 Oktober 2018

Bolchrysant Ilex Crenata
Voor binnen en buiten
ø45cm in 19cm pot

Van €4,99

Goed alternatief voor Buxus
Bol ø35cm in 23cm pot

Van €24,99

Vaste plant met extra grote bessen
ø25cm in 11cm pot

€1,99 per stuk

Gaultheria “bigberry”

Skimmia “Jap.Rubella”

Ilex Crenata EuonymusSnijbloemen

Vaste plant 20+ bloem
40cm hoog in 17cm pot

Van €7,99

Goed alternatief voor Buxus
Tray á 6 stuks
voor 1 meter haag

Van €12,99

Winterviolen

nu

€17.99

nu

€3.99

nu

€9.99

nu

€2.99

nu

€2.99

Vaste plant 20+ bloem
40cm hoog in 17cm pot

1 + 1 
GRATIS

www.tuincentrumdebiezen.nl

Bloembollen
Tulpenbollen Triumph
Zak á 100 stuks

Van €14,99

nu

€4.99

Prachtige Rozen
Div. kleuren 60cm lang

€0,65 per stuk
10 stuks

Nu

€8,99

Goed alternatief voor Buxus
Mooie zware kwaliteit
35 cm hoog in 13cm pot

€3,99 per stuk

1 + 1 
GRATIS

Christmas
Feelings

Bezoek onze 
kerst en sfeershow

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

Goed alternatief voor Buxus
Mooie zware kwaliteit
35 cm hoog in 13cm pot

€9.99

Tulpenbollen Triumph
Zak á 100 stuks

Bol ø35cm in 23cm pot

www.tuincentrumdebiezen.nl

€1,99 per stuk

Div. kleuren 60cm lang

GEZOCHT: PIONIERS
DIE WILLEN BOUWEN

IN BRANDEVOORT

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 

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 rijtjes-

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

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

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

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

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

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.
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PAARDENVLEES, MALS MAGER EN LEKKER, NU IEDERE 2E KILO HALVE PRIJS! WWW.SLAGERIJWILDE.NL
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Gekocht uit faillissement!
Diverse nieuwe 

meubelen.
Nu met kortingen tot wel

Mierloseweg 321, Helmond
Tel. 06-12655003 

www.tweedezitenzo.nl

60%

Studio 5701: goed nieuws 
voor tijdelijk wonen in Helmond!
Op 16 oktober, nog geen jaar na 
de start van de verbouwing van 
het voormalige GGZ-gebouw 
aan de Kasteel Traverse, ontvin-
gen de eerste nieuwe huurders 
van de spiksplinternieuwe stu-
dio’s hun sleutels. Met de op-
levering van Studio 5701, zoals 
het getransformeerde gebouw 
nu heet, heeft Helmond er een 
mooie nieuwe woonvorm bij. 

Short-stay
Studio 5701 voorziet in short-stay 
woonruimte. Dat betekent dat 
de studio’s aan bewoners wor-
den verhuurd voor een periode 
van maximaal een halfjaar. Het is 
daarmee erg aantrekkelijk voor 
mensen die met spoed op zoek 
zijn naar tijdelijke woonruimte 
of gedurende een aantal maan-
den gebonden zijn aan deze re-
gio. Denk daarbij aan studenten, 
expats en mensen die tijdelijk 
een functie op de Automotive 
Campus of in de Brainport Re-
gio vervullen. Woonpartners 
springt met Studio 5701 in op een 
groeiende behoefte aan direct 
beschikbare woonruimte voor 
een kort verblijf. André Verberne, 
manager Vastgoed bij Woon-
partners: “Er is veel vraag naar 
tijdelijke woonruimte in steden. 
Dat begon 10 jaar geleden al in de 
grotere gemeenten. Nu zien we 
dat er ook behoefte ontstaat aan 
dit soort woonproducten in Hel-
mond. Om de reguliere krappe 
woningmarkt niet te verstoren 
hebben wij er daarom voor geko-
zen, in overleg met de gemeente, 

het voormalig GGZ-gebouw ge-
schikt te maken voor short-stay.” 

Gemeubileerde studio’s
De 54 studio’s zijn gemeubileerd 
en beschikken over een eigen 
keuken, badkamer en woon-
slaapkamer. Iemand kan er zo 
intrekken. Bewoners kunnen 
daarnaast gebruikmaken van de 
gezamenlijke huiskamer en het 
dakterras. Om het gebouw te 
verduurzamen en de maandlas-
ten voor de huurders te verlagen, 
zijn verschillende energiebespa-
rende maatregelen getroffen. De 
gevel is geïsoleerd en op het dak 
liggen ongeveer 100 zonnepane-

len. Het levert het gebouw een 
mooi energielabel B op. De huur-
prijzen (inclusief servicekosten 
en meubelpakket) variëren van 
ongeveer 595 tot 725 euro per 
maand. Bewoners met een laag 
inkomen kunnen huurtoeslag 
aanvragen. Voor ongeveer twee 
derde van het totale aantal stu-
dio’s zijn de huurovereenkom-
sten al ondertekend. Kijk voor 
meer informatie op: 
www.cameloteurope.com/
studio5701 

Camelot Europe
Woonpartners besteedt het da-
gelijks beheer en de verhuur 

van Studio 5701 uit aan Camelot 
Europe. Marijke de Jong, project-
leider Camelot Europe: “Wij zijn 
gespecialiseerd in het beheren 
en verhuren van tijdelijke woon-
ruimte. De komende drie jaar 
huren wij het pand van Woon-
partners.” 
In de tussentijd delen Woonpart-
ners en Camelot Europe kennis 
over hoe de doelgroep het beste 
kan worden bediend en een der-
gelijk gebouw goed kan worden 
beheerd. Groenen, Bouw & On-
derhoud uit Veldhoven, een erva-
ren partij in de transformatie van 
bedrijfspanden, heeft het project 
gerealiseerd. s

Helmond

Allard Jaring (Camelot), André Verberne (Woonpartners), Johan Groenen (Groenen, Bouw & Onderhoud) 
en één van de eerste bewoners (bron foto; HBV Woonpartners)

www.helmondnu.nl

Vrijwilligerspenning voor Ad Geluk

De heer A.P. (Ad) Geluk heeft 
woensdag 10 oktober de vrij-
willigerspenning van de ge-
meente Helmond ontvangen 
ter gelegenheid van zijn 25 jarig 
jubileum als vrijwillige bedrijfs-
hulpverlener bij het Elkerliek 
Ziekenhuis. De onderscheiding 
werd uitgereikt door wethouder 
Antoinette Maas. 

Kort voor de brand in 1989 is 
de bedrijfshulpverleningsorga-
nisatie (BHV) van Elkerliek Zie-
kenhuis opgericht. Dit incident 
zorgde ervoor dat de noodzaak 
van een BHV werd onderstreept. 
Naast het werk in de zorg zet een 
actieve groep medewerkers zich 
24 uur per dag vrijwillig in voor 

de BHV. Sinds 1993 maakt Ad 
Geluk deel uit van deze groep. 
Naast  de taken van BHV-er geeft 
hij instructies aan medewerkers 
van het ziekenhuis, organiseert 
hij oefenavonden voor de BHV-
ers van het ziekenhuis en voert 
hij preventieve taken uit. Ook 
heeft hij zich jarenlang ingezet 
als waarnemend hoofd BHV. 

Door zijn jarenlange ervaring, 
zijn kennis en kunde plus goede 
manier van communiceren is hij 
voor vele een vakspecialist en 
leermeester. In 2014 is de heer Ge-
luk uitgeroepen tot BHV-er van 
2014. Na zijn pensionering  is hij 
nog steeds als vrijwilliger betrok-
ken bij de BHV in het Elkerliek 
Ziekenhuis.
Deze onvermoeibare vrijwillige 
inzet, gedurende vele  jaren,  is 

voor burgemeester en wethou-
ders aanleiding geweest om aan 
de heer A.P. Geluk  de vrijwil-
ligerspenning van de gemeente 
Helmond toe te kennen. s

Helmond

(bron foto; PressVisuals.nl)
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Plaatsing bladkorven in Helmond  

Vanaf maandag 22 oktober worden er in heel Helmond 400 bladkorven 
geplaatst. Daarnaast zet de gemeente extra personeel in met veegmachines en 
bladblazers. U kunt helpen overlast in uw buurt te voorkomen door bladafval 
(geen takken of GFT) in de bladkorven te deponeren.

De bladkorven blijven, afhankelijk van de bladval, tot ongeveer eind december 
staan. Iedere week worden ze minimaal één keer geleegd. Bij het plaatsen kijken 
we naar een goede spreiding van bladkorven in de stad en naar het aantal bomen 
in de buurt. Op www.helmond.nl/bladkorven kunt u zien waar er bladkorven 
komen te staan. 

Melden overlast
Heeft een beschadigde bladkorf gezien of is een bepaalde bladkorf verdwenen? 
Dan kunt u dit melden bij de gemeente door contact op te nemen met het Klant 
Contact Centrum 14 0492 ofvul het meldingsformulier openbare ruimte in op  
www.helmond.nl.

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.

Logo in ZW/DIA

Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100

Grijs/Wapen: K=50

Grijs/Helm: K=25

Grijs/Kroon: K=15

Infopagina

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

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

Verloren of gevonden voorwerpen  

Heeft u iets gevonden of bent u iets verloren? Dan kunt u dat voortaan melden 
op www.verlorenofgevonden.nl. Daar kunt gevonden voorwerpen registreren en 
verloren voorwerpen terugvinden.

Gevonden
Wanneer u iets vindt, hoeft u het niet naar de gemeente te brengen. U meldt 
het eenvoudig op www.verlorenofgevonden.nl. Uw persoonsgegevens zijn alleen 
zichtbaar voor de gemeente die de administratie beheert. Bewaar het gevonden 
voorwerp thuis en zorg dat het in dezelfde staat blijft als toen u het vond. 
Wanneer de eigenaar het voorwerp vindt op dezelfde website, dan ontvangt 
hij via die website uw contactgegevens en neemt hij contact met u op. Neemt 
de eigenaar van het voorwerp geen contact met u op? Dan wordt het na de 
wettelijke bewaartermijn van 1 jaar uw eigendom.

Wilt u het gevonden voorwerp toch liever niet zelf bewaren, lever dit dan in 
bij het kantoor van Stadswacht Helmond (Weg op den Heuvel 39). U kunt hier 
terecht van maandag t/m vrijdag van 10.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 17.00 uur 
en zaterdag van 10.00 - 12.00 uur.  
Uitzonderingen zijn paspoorten, rijbewijzen en identiteitskaarten. Deze kunt u 
inleveren bij de Stadswinkel van de gemeente Helmond (F.J. van Thielpark). 

Verloren
Iets verloren? Kijk op www.verlorenofgevonden.nl of iemand het gevonden heeft. 
U kunt op die website ook melden wat u kwijt bent. Als u uw verloren voorwerp 
vindt op de website, dan krijgt u van de gemeente de contactgegevens van de 
vinder.

Kijk voor meer informatie op www.helmond.nl/verlorengevonden.

Blijf op de hoogte met overheid.nl 

Wilt u op de hoogte blijven van overheidsbesluiten die direct invloed hebben op 
uw buurt? Meld u dan aan op www.overheid.nl. 

Daarop staan  alle bekendmakingen van de gemeente, provincie, waterschappen 
en de Metropoolregio Eindhoven (MRE) . Bijvoorbeeld  bestemmingsplannen en 
plaatselijke regelgeving. 

U kunt zich op www.overheid.nl inschrijven voor de e-mailservice. U geeft uw 
postcode op en ontvangt automatisch besluiten en andere berichten over uw 
straat of buurt. Aanmelden kan via https://zoek.overheid.nl/
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Bekendmakingen

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Enexis Netbeheer BV   Gerstdijk 18 Het oprichten van een

vestiging Brabant Zuid-Oost  gasdrukregel- en meetstation.

Kennisgeving beschikking intrekking 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat zij een 

vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben ingetrokken van:

ADD APT B.V. voor het in werking hebben van een bedrijf voor de vervaardiging van chemische 

additieven aan de Achterdijk 13 in Helmond. 

Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen ingebracht. De beschikking 

is niet gewijzigd ten opzicht van het ontwerp.

Inzage

De omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 18 oktober 

2018 tot en met 28 november 2018 ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te 

Helmond. Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch 

(088-3690455) een afspraak maken

Beroepschrift

Gedurende de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld. Het beroepschrift moet 

worden gericht aan de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. 

Het besluit treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij gedurende deze termijn 

beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit treedt dan 

niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.Een verzoek om een 

voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank 

Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.

Ontwerpuitwerkingsplan “Hoek Houtsestraat - Kromme Haagdijk - 
Baarsstraat”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond van artikel 3.9a 

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

ontwerpuitwerkingsplan “Hoek Houtsestraat - Kromme Haagdijk - Baarsstraat” met ingang 

van 18 oktober 2018 gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.

Dit uitwerkingsplan is gebaseerd op de uitwerkingsregels van bestemmingsplan “Hoek 

Houtsestraat - Kromme Haagdijk”.

De locatie tussen de Kromme Haagdijk en de Baarsstraat diende voorheen als parkeerterrein, 

fietsparkeerplaats en speelveld (basketbalveld) voor het voormalige Vakcollege Dr. Knippenberg 

(OMO). Het uitwerkingsplan maakt de ontwikkeling van 3 grondgebonden vrijstaande 

woningen mogelijk.      

Inzage 

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

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

is NL.IMRO.0794.1300BPU170161-1000. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in 

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

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

juridisch bindend.

Zienswijzen

Binnen genoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling 

hun  zienswijze naar voren brengen bij het College van burgemeester en wethouders. 

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het College van burgemeester en 

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

onder vermelding van: zienswijze uitwerkingsplan “Hoek Houtsestraat - Kromme Haagdijk - 

Baarsstraat”. Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 

uur telefonisch naar voren worden gebracht door te bellen naar het hiervoor aangewezen 

telefoonnummer (0492) 702602. 

Kennisgeving ontwerpbeschikking 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat zij van plan zijn 

een vergunning te verlenen ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aan:

WaterstofNet vzw voor het veranderen van een waterstoftankstation op de Automotive 

Campus in Helmond. De verandering betreft het verplaatsen van de hoge-drukopslag.

De aanvraag is ingekomen onder OLO-nummer 3885831.

Inzage 

De ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 

18 oktober 2018 tot en met 28 november 2018 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. Voor een mondelinge 

toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch (088-3690455) een afspraak maken.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen 

indienen ten aanzien van de ontwerpbeschikking. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden 

gericht aan burgemeester en wethouders van Helmond, p.a. Omgevingsdienst Zuidoost-

Brabant, postbus 8035, 5601 KA Eindhoven. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen 

kunt u bellen naar de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (088-3690455).

Ontwerp paraplubestemmingsplan Zorgvuldige veehouderij
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond van artikel 3.8 van 

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

paraplubestemmingsplan Zorgvuldige veehouderij met ingang van 18 oktober 2018 gedurende 

zes weken door een ieder kan worden ingezien.

Het betreft een bestemmingsplan voor het gehele grondgebied van Helmond bestemd voor 

agrarische bestemmingen, om hiermee te kunnen voldoen aan de regels van ‘zorgvuldige 

veehouderij’ uit de provinciale verordening.

Inzage 

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

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

is NL.IMRO.0794.0000BP170159-1000. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de 

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

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

juridisch bindend.

Zienswijzen

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

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

gemeenteraad, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder 

vermelding van: zienswijze paraplubestemmingsplan Zorgvuldige veehouderij. Mondelinge 

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

worden gebracht door te bellen naar het hiervoor aangewezen telefoonnummer (0492) 

702602.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

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

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

Burgemeester en Wethouders van Helmond 17 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.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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‘Sfeervolle bluesmuziek’

12.00 tot 16.00 uur

Elzaspassage.nl Elzas Passage

In Winkelcentrum de
Elzas Passage in Helmond

Koopzondag 28 oktober

Blues Route

Noorddijk 2, 5705 CX Helmond
0492-546893

info@kringloopwinkelhelmond.nl
www.kringloopwinkelhelmond.nl

OPHAALSCHEMA
OUD PAPIER 

Stichting 
Kringloopwinkel 

Helmond

Maandag 22 oktober
Brouwhuis

Dinsdag 23 oktober
Rijpel - West

Woensdag 24 oktober
Rijpel - Noord

Donderdag 25 oktober
Rijpel - Oost

Een nieuwe kans voor mens en goed.

Warenhuis voor herbruikbare goederen  
en materialen.

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

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

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

Wij heten u welkom, in onze winkel.

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

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

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

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

Vrijwilligers FormulierenbrigadeVrijwilligers Formulierenbrigade

In “De vrouw die alles had” speelt kin-
der- en jeugdpsychiater Odette de Theije 
– geboren en getogen in Helmond - over 
verlies en haar eigen rouwproces. Drie jaar 
geleden overleed plotseling haar man. De 
voorstelling is een pleidooi om mensen 
niet alleen te beoordelen op hun gedrag, 
maar om ieders eigen, unieke manier van 

rouwen te erkennen. Want rouw is de 
achterkant van liefde.
Odette de Theije acteerde eerder o.a. in 
‘Een kamer op het kerkhof’. Tekst en regie 
zijn van Kees van der Zwaard. ‘De vrouw 
die alles had’ is gemaakt voor mensen 
die persoonlijk en/of beroepshalve met 
rouw(verwerking) te maken hebben. 
En wie heeft dat niet?...

Zondag 4 november. aanvang: 15.00 uur. 
Kaarten: € 15,00, 
www.annatheater.nl
Informatie kaartverkoop: 
tel. no. 06 28104333
www.devrouwdiealleshad.nl
Het Annatheater ligt op 1 minuut loopaf-
stand van het NS-station Helmond.
Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond. 
Telefoon: 0492-475255
info@annatheater.nl
www.annatheater.nl s

Wegens succes reprise van 
‘De vrouw die alles had’

Helmond

(bron foto; Annatheater Helmond).

Als er een canon van de Nederlandse toneelgeschiedenis 
zou bestaan, dan maakt Het Werkteater (1970-1985) daar 
deel van uit. Het Werkteater was een collectief dat zijn ei-
gen stukken maakte, op zijn eigen voorwaarden. Belangrijk 
uitgangspunt was dat in de voorstellingen steeds gewone, 
echte mensen centraal stonden, met herkenbare emoties. 
Zo improviseerden ze scènes over grote ziektes van kleine 
mensen. Ze maakten voorstellingen over de onbedoeld on-
handige wijze waarop gecommuniceerd kan worden naar 
patiënten in de medische wereld.

Dit is voor Toneelgroep St. Genesius de belangrijkste bood-
schap in Als de dood. Er worden scènes uitgelicht waarin een 
aantal mannen en vrouwen gevolgd wordt die in de zieken-
huismolen terecht komen. Hoe praten mensen in dit soort 
situaties met elkaar? Of praten ze helemaal niet? 
Ze zitten vol vragen waarop ze bijna nooit antwoord krijgen, 
hoewel ze het antwoord vaak wel al vrezen en vermoeden. Er 
is geen plot. Het is in feite een mozaïek van kleine door el-
kaar geweven miniatuurtjes die een inkijk geven in het dage-
lijks leven van de ziekenhuisbezoekers en haar medewerkers: 
Het verleden dat ze achtervolgt, de toekomst die ze vrezen, de 
liefde waarnaar ze verlangen. 

Het is een voorstelling met een beladen onderwerp, waarin 
ondanks alles genoeg te lachen valt. Na Florian en het Won-
derflesje (2017) werkt Genesius dit jaar voor de tweede keer 
samen met regisseur Nathan van Groenigen aan een avond-
vullende voorstelling. 
Dit jaar bestaat de cast uit: Wim van Wetten, Marleen Stul-
tiens, Stefan Fietelaars, Jeannette Raymakers, Rian van der 
Meijden, Sanne van der Velden, Nelleke Scholtens, Lia Roo-

sen, Jeannette van Gijzel, Stefan van Stijn, Bart van de Voort, 
Jan Oomens, Martin Martens, Jelke van Gijzel

De voorstellingen zijn op:  17 november, 18 november (mati-
nee), 23 november, 24 november in het Annatheater in Hel-
mond. Aanvagstijd van de avondvoorstellingen is 20:15 uur, 
matinee om 14:30 uur. Kaarten zijn te bestellen via www.anna
theater.nl Kijk voor meer informatie op toneelgroepgenesius.
com en annatheater.nl s

Als de dood

17-23-24 november 20.15 uur & 18 november 14.30 uur 
in het Annatheater te Helmond.

Kaarten voor € 12,50 te bestellen via www.annatheater.nl
Kijk voor meer info op toneelgroepgenesius.com en annatheater.nl

Helmond

www.helmondnu.nl
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Herfsttijd, de dagen worden 
korter
De dagen worden snel donker, 
maar wij brengen het licht met 
een sfeervol gratis licht plan.

Plafondverlichting van Plameco
Of het nu om badkamer-
verlichting, keukenverlichting 
of om slaapkamerverlichting 
gaat, bij Plameco hebben we 

de ideale plafond-verlichting 
voor in iedere ruimte en passend 
bij iedere stijl. Verder op deze 
pagina ziet u een kleine greep 
uit de soorten plafondverlicht-
ing die wij in ons assortiment 
op-genomen hebben. Het aan-
bod bestaat onder andere uit 
glasfiber-verlichting, lichtstrips 
en spots, in zowel hallogeen als 
LED-verlichting in vele kleuren. 

Door het samenwerkingsver-
band met Swarovski behoort 
daarbovenop ook de speciaal 
ontworpen kristalverlichting 
van Swarovski tot een van onze 
mogelijkheden.

Het PLAMECO plafond wordt 
als één geheel speciaal voor u 
gemaakt. Het is scheur- en schil-
fervrij, antistatisch en onder-

houdsvriendelijk. Daarnaast 
is het schimmel-, algen- en bac-
teriewerend. Het installeren van 
het plafond kan in één dag: ‘s 
ochtends beginnen en dezelfde 
dag is het klaar. Deze service kan 
PLAMECO bieden, omdat vooraf 
Mark van Osch bij u ter plaatse 
komt kijken en de situatie 
beoordeelt. Hij maakt samen 
met u een ontwerp, waarin 

uw wensen worden verwerkt. 
De voorbereidingen voor de 
montage gebeuren in de eigen 
werkplaats, zodat bij u direct kan werkplaats, zodat bij u direct kan 
worden gestart met het plaat-
sen van het plafond. Het mon-
tageteam monteert en spant 
het plafond in één dag, terwijl 
de grote meubelen gewoon in 
de betreffende ruimte kunnen 
blijven staan. De montage ge-
beurt zonder hak- en breekwerk. 
U kunt dezelfde dag weer over 
de ruimte beschikken, wat u veel 
ongemak en tijd bespaart.

Alleen de huiskamer? 
Denkt u aan een nieuw plafond 
voor uw huiskamer? Ook uw 
badkamer, keuken en uw toilet 
kan PLAMECO voorzien van een 
nieuw plafond. Speelse vormen 
en fraaie kleuren geven uw 
badkamer, keuken of toilet een 
prachtig nieuw aanzien. In uw 
bedrijfsruimte kan een 
PLAMECO plafond  zelfs bij-
dragen aan de uitstraling. O.a. 
vergaderruimte, showroom of 
uw eigen kantoor.

Hoogwaardige materialen.
“Je moet het product zelf zien”, 
aldus Plameco Vakbedrijf Van 
Osch. Diverse stijlen zijn te zien 
in de showroom. In de show-

room kunt u zelf zien hoe mooi 
en praktisch zo’n plafond is. en praktisch zo’n plafond is. 
PLAMECO kan voor elk interieur PLAMECO kan voor elk interieur 
een nieuw plafond verzorgen 
geheel naar uw wensen: klassiek 
of modern, met een extra orna-
ment, verlaagd of net onder 
het oude plafond, hoogglans 
of mat, glad of met structuur. 
Dit alles wordt vervaardigd van 
hoogwaardige materialen, die 
onder andere ook in de ruimte-
vaarttechniek worden gebruikt. 
Plameco Vakbedrijf Van Osch 
is onderdeel van een grote, 
internationale organisatie. Zij 
staat borg voor een uitstekend 
product, gemonteerd door 
vakkundige monteurs.

Laat u tijdens de kijkdagen 
uitgebreid voorlichten over de 
mogelijkheden. Bezoek onze 
showroom tijdens de kijk dagen 
of op afspraak.

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

OPEN
DAGEN

Donderdag 18 oktober,
vrijdag 19 oktober, 

zaterdag 20 oktober & 
ZONDAG 

21 OKTOBER 
van 10.00 tot 16.00 uur

OKTOBER WOONMAAND

Een nieuw 
plafond in 1 dag!

terwijl de meubels blijven staan

voor elke ruimte

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting

Laat u tijdens de open dagen
uitgebreid voorlichten over de

mogelijkheden en bezoek onze 
showroom. U bent van harte welkom!

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

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

3 Voor elke interieurstijl3 Voor elke interieurstijl3

3Verlichting naar wens
3Uit één geheel op maat gemaakt

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

www.vakbedrijfvanosch.nl

Lezing door de heer Jos Leenen:  ‘Het Helmonds’

Een causerie over het alfabet, ei-
gen aard en eigenaardigheden, 
taalrijkdom, grammatica en 
poëzie, met als motto: ‘Als een 
Helmonder fl auwekul maakt, 
dan moet je hem serieus nemen. 
Als hij serieus wordt, dan valt er 
meestal wat te lachen’. 

Behalve dat Jos Leenen, als op-
volger van Theo Driessen, weke-
lijks met zijn Sint jozefkoor gre-

goriaans zingt en in het verleng-
de daarvan zich verdiept in het 
Vesperale van Margriet van Cor-
tenbach (Helmonds handschrift 
uit 1536 met o.a. een gregoriaans 
gezang, speciaal voor het kloos-
ter in Die Haghe), houdt Jos zich 
bezig met de Helmondse taal. Al 
jaren gaat hij d’n boer op met ge-
dichten, ook in het Hellemonds, 
en presenteert hij zijn: Ge heurt 
erbaaj-les, un inburgeringskur-
zus Hellemonds.   De Zodoekdè 
(de Helmondse variant van de 
sudoku) die na oplossing een 

Helmonds gezegde oplevert, is 
ook van zijn hand. 
De lezing van 17 april door Bert 
Kuijpers ging over d’n Hellemon-
der. Wim Daniëls liet in zijn lezing 
van 11 september d’n Hellemon-
der ook niet links liggen. Jos zal 
als afsluiting van dit drieluik, zijn 
kurzus in het Helmonds presen-
teren. Hij is net als Bert en Wim 
in het bezit van ‘d’n Hellemondse 
Kwèèk’. 
De lezing zal plaatsvinden op 
dinsdag 11 december in Grote zaal 
Het Baken, Pastoor van Leeu-

wenstraat 23, 5701 JS Helmond. 
Aanvang acht uur. Bijdrage voor 
niet-leden 2 euro, leden gratis. 
Géén inschrijving vooraf. s

Helmond

Eind 1959 kwam ik uit militaire 
dienst en zocht ik werk. En een 
huis, want ik was verloofd. In 
de Randstad waar ik woonde, 
was er volop werk, maar waren 
er geen woningen in de aan-
bieding. De Vlisco adverteerde 
met werk en ‘n woning. Het 
werk betrof de werktuigbouw-
kundige tekenkamer van de 
Technische Dienst. Dus gesol-
liciteerd en aangenomen en op 
2 januari 1960 meldde ik me op 
de Binnen Parallelweg. Een heel 
nieuwe wereld opende zich: ik 
had bij aankomst geen flauw 
idee over hoe een katoendruk-
kerij in elkaar stak. Ik maakte 
uiteraard kennis met de Sme-
derij, maar ook met de Bleek 
en de Kieren, met de Rood- en 
met de Blauwververij (Indigo), 
met de Graveerderij, de Lijm-
drukkerij en met de Hand- en 
de Roldrukkerij. En dan zou ik 
de Tribakken en de kasten en 
de Opmakerij nog vergeten. 
En dan was er natuurlijk de Aa 
die dwars door de fabriek (en 
de stad) liep en in een week 
alle kleuren van de regenboog 
kende en ook wat stank betrof, 
zeer gevarieerd was. Ik keek 
mijn ogen uit, maar had het 
geweldig naar mijn zin..

Mijn werk betrof alles wat 
nodig was om nieuwe geïm-
porteerde textielmachines te 
plaatsen en bedrijfsklaar te 
maken. Daar waren vaak staal-
constructies voor nodig die wij 
op de tekenkamer ontwierpen. 
Ik lag in de kost bij de fam. v.d. 
Horst aan de Binnen Parallel-
weg, dus dicht bij mijn werk. Ik 
was daar samen met een leef-
tijdgenoot die ook bij Vlisco 
werkte en samen gingen we ‘s 
avonds vaak naar film in Alca-
zar, waar spannende films met 
o.a. Eddie Constantine draai-
den. Ik was bevriend met Piet 
van de Broek, zoon van aanne-
mer Van de Broek uit Milheeze. 
Piet is inmiddels overleden. Sa-
men hebben we nog een tijdje 
in een keet langs de Churchill-
laan (of was het waar nu Suy-
tkade is?) gezeten, ter voorbe-
reiding van een nieuwe fabriek 
die hier zou moeten komen. 
(Maar nooit kwam). Ook was 
ik regelmatig in Lommel te 
vinden, waar Vlisco ook een 
fabriek had. Piet van de Broek 
is later met een aantal Vlisco-
medewerkers naar Ghana ge-
gaan om in Tema een nieuwe 
fabriek op te starten. Na 5 jaar 
was Vlisco over zijn hoogte-
punt heen en vloeiden mensen 
af. In de tussentijd was mij een 
dienstwoning toegewezen, in 
wat nu de Mahoniehoutstraat 
is; waren we getrouwd en was 
ik op de TUE begonnen.
Maar ik bewaar heel goede 
herinneringen aan Vlisco!

Jan van Rest

Vilsco-tijd
jan van rest
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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

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

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

Bij iedere aankoop 
een dinercheque 
voor 2 personen te 
besteden bij La Bocca 
Grande in Helmond.

VERBOUWINGSACTIES!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!

8000M2 AUTOPLEZIER! RUIM 300 OCCASIONS!K i l o m e t e r t e l l e rc e r t i f i c a a t

WE GAAN VERBOUWEN!

Geslaagde derde editie van de 
Kidskookcaféwedstrijd in Helmond 

Donderdag 11 oktober vond de 
spannende finale van de derde 
editie van de Kidskookcafé-
wedstrijd plaats. Leerlingen van 
groep 7 en 8 van Helmondse 
basisscholen konden zich in 
koppels aanmelden door een 
origineel en lekker recept in te 
sturen met de flespompoen. 
Uit alle inzendingen zijn vijf 
koppels geselecteerd die van-
middag hun gerecht hebben 
gekookt en gepresenteerd voor 
de vakjury. Juul Jeuken en Roos 
van Kalkeren  bemachtigden de 
eerste plaats met hun Cowboy 
pasteitjes. 

Workshop met 
chef-kok Mounir Toub
De finalisten kregen op donder-
dag 4 oktober een workshop van 
tv- en chef-kok Mounir Toub 
(24Kitchen) om hen klaar te sto-
men voor de finale. Hij bracht de 
leerlingen nieuwe snijtechnie-
ken, smaken en een gerecht bij. 
Daarnaast kregen de leerlingen 
de kans om hun gerecht te oefe-
nen en de laatste puntjes op de i 
te zetten. 
‘Door kinderen al op jonge leef-
tijd kennis te laten maken met 
verschillende soorten gezonde 
ingrediënten en de manier waar-
op je dit kunt bereiden, zorg je 
ervoor dat zij later veel meer 

willen en durven eten’ aldus  
Mounir Toub.  

Winnaars van de derde 
Kidskookcaféwedstrijd
Vanmiddag streden de gese-
lecteerde koppels om de titel in 
de professionele keuken van de 
Praktijkschool in Helmond. De 
finalisten waren erg aan elkaar 
gewaagd, maar Juul Jeuken en 
Roos van Kalkeren van OBS 
Brandevoort sleepten onder toe-
ziend oog van familie en vrien-
den de eerste prijs binnen met 
hun Cowboy pasteitjes. Door 
deze overwinning krijgen zij de 
kans om voor een avond als koks 
aan de slag te gaan in restaurant 
De Rozario. Met de groente uit de 
tuin van het restaurant zullen zij 

een diner verzorgen. De tweede 
prijs werd in de wacht gesleept 
door Tom en Jolijn Thijssen dat 
een pompoenbootje met pasti-
naakfrietjes bereidden voor de 
jury. Vanwege deze prestatie zal 
hun gerecht voor één dag op de 
menukaart verschijnen van het 
Elkerliek Ziekenhuis. Samen met 
de kok van het ziekenhuis gaan 
zij hun gerecht bereiden en uit-
serveren op verschillende afde-
lingen. 
Dutch Agri Food Week (DAFW) 
De Kidskookcaféwedstrijd werd 
georganiseerd door Stichting 
Food Tech Brainport, Jong Hel-
mond Lekker Gezond en Ge-
meente Helmond in het kader 
van de Dutch Agri Food Week 
(DAFW). s

Helmond

Juul Jeuken en Roos van Kalkeren van OBS Brandevoort sleepten 
onder toeziend oog van familie en vrienden de eerste prijs binnen met 

hun Cowboy pasteitjes (bron foto; Gemeente Helmond).

Kom proeven van brood 
en pannenkoeken!

Het Jan Visser Museum orga-
niseert op zondag 28 oktober 
een dag geheel geweid aan het 
bakken van pannenkoeken en 
brood.
 
In het verleden op het platteland, 
lieten de bewoners hun zelf be-
reid deeg bakken, in een gemeen-
schappelijk bakhuis. Traditioneel 
werd er één keer per week brood 
gebakken. Dit speciale vloer-
brood bakken wij op zondag 28 
oktober voor u. De herfst wordt 
voelbaar, de bladeren knisperen 
onder je voeten, terwijl de frisse 
herfstwind je laat huiveren. Een 
herfstzonnetje schijnt door de ka-
lende boomkruinen. Een mooie 
herfstwandeling met een gids in 
een prachtig natuurgebied. Dit 
is wat het Jan Visser Museum u 
ook biedt op 28 oktober. De wan-
delingen door het mooie natuur-

gebied “De Bundertjes” zijn vanaf 
13.00 uur en duren ongeveer drie 
kwartier tot een uur. Met deze 
wandeling loopt een enthousias-
te IVN gids met u mee die u ook 
meeneemt door natuurtuin de 
“Robbert”.
 
Na deze wandeling kunt u, tegen 
een kleine vergoeding bij ons ge-
zellig een warme herfstpannen-
koek of een lekkere kop soep eten. 
De kinderen kunnen hun fantasie 
de vrije loop laten, met het maken 
van een herfstversiering van kas-
tanjes en eikels, of luisteren naar 
een mooi verhaal in de vertelbus 
“Blikkie” van de bibliotheek. Tij-
dens deze dag is het museum 
voor iedereen gratis toegankelijk, 
dus neem gerust een kijkje in ons 
prachtige museum. De themadag 
begint om 12.00 uur en duurt tot 
17.00 uur. Het Jan Visser Museum 
is gelegen aan de Keizerin Maria-
laan 5 in Helmond nabij zwem-
bad De Wissen. s

Helmond

Kom op 28 oktober naar het Jan Visser Museum en eet een lekkere 
pannenkoek of proef van het speciale vloerbrood op deze dag 

(bron foto; Jan Visser Museum).
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SHOP OOK ONLINE 24/7!
WWW.LENSSENMODEMIERLO.NLDE GROOTSTE VAN DE REGIO • MEER DAN 140 TOPMERKEN • STYLE EXPERTS ALTIJD AANWEZIG • DORPSSTRAAT 161B  MIERLO GRATIS 

PARKEREN
GRATIS 
WIFI

FOLLOW 
US

FOLLOW 
US

 VRIJDAG 19 EN ZATERDAG 20 OKTOBER

LIV WONEN & ZO - TO GET HERE - JANZEN - STIJL & CO - SCHOONHEIDSSALON MONIQUE 

LAAT JE INSPIREREN EN ADVISEREN OVER DE LAATSTE TRENDS OP HET GEBIED 
VAN MODE, SCHOONHEID EN INTERIEUR!

FASHION, BEAUTY & LIFESTYLE EVENT

Op 2 november 2018 start Be-
volkingsonderzoek Zuid met 
het bevolkingsonderzoek borst-
kanker in Helmond-Brouwhuis. 
Door dit onderzoek kan borst-
kanker in een vroeg stadium 
ontdekt worden. 
Dit verhoogt de kans op gene-
zing. Bovendien is vaker een 
borstsparende operatie moge-
lijk. Het onderzoek is er voor 
vrouwen van 50 tot en met 75 
jaar, omdat bij deze groep vrou-
wen het risico op borstkanker 
het grootst is.

Eenmaal per twee jaar nodigt 
Bevolkingsonderzoek Zuid vrou-
wen tussen de 50 en 75 jaar uit 
voor het bevolkingsonderzoek 
borstkanker. 
Volgens de landelijke richtlijnen 
zijn dat in 2018 de vrouwen ge-
boren in de jaren 1943 tot en met 
1968. Vrouwen uit Helmond-
Brouwhuis met de postcodes 
5703 KB-KN, 5704 AA-ZZ, 5705 
AB, 5705 AD-AE, 5705 BA-HZ, 
5709 AA-HZ, 5709 KA-LZ, en  
5709 NA-NV worden voor deze 
ronde van het bevolkingsonder-
zoek uitgenodigd.

Waar staat het 
onderzoekscentrum? 
Het borstonderzoek vindt plaats 
in een verplaatsbaar onder-
zoekscentrum. Dit onderzoeks-
centrum staat vanaf 2 november 
2018 op het parkeerterrein achter 
verzorgingshuis Rivierenhof, Hof 
Bruheze 16, 5704 NP in Helmond-
Brouwhuis. 
Daar staat het tot half december 
2018.Daarna verhuist het on-
derzoekscentrum naar Beek en 
Donk. 

Waarom deelnemen? 
Ieder jaar wordt in Nederland 
bij ongeveer één op de acht 
vrouwen borstkanker vastge-
steld. Daarmee is borstkanker de 
meest voorkomende vorm van 
kanker in Nederland. De kans 
op genezing wordt met name 
bepaald door het stadium van 
de ziekte op het moment van 
ontdekking. Vroege ontdekking 
verhoogt de kans op genezing 
aanzienlijk en er is vaker een 
borstsparende operatie mogelijk.

Hoe gaat het onderzoek? 
Het borstonderzoek bestaat uit 
het maken van digitale röntgen-
foto’s van de borsten. Speciaal 
opgeleide radiodiagnostisch la-
boranten voeren het onderzoek 
uit. Bevolkingsonderzoek Zuid 
werkt met moderne appara-
tuur. Daarom is de bestralings-
belasting minimaal. Binnen tien 
werkdagen volgt een schriftelijke 

uitslag van het onderzoek. Het 
onderzoek is gratis. 

Resultaten vorige ronde
Tot nu toe was het bevolkings-
onderzoek in Helmond Brouw-
huis  succesvol. Tijdens de vorige 
ronde was de opkomst in Hel-
mond-Brouwhuis 75%. Dit bete-
kent dat er 1.794 vrouwen uit de 
doelgroep hebben deelgenomen 
aan het onderzoek. Hiervan zijn 
53 vrouwen doorverwezen voor 
nader onderzoek.

Meer informatie 
Voor vragen over het bevolkings-
onderzoek borstkanker kunt u 
onze informatielijn bellen. De 
informatielijn is bereikbaar op 
werkdagen tussen 9.00 en 13.00 
uur via telefoonnummer 
088 00 01 340. 
Voor meer informatie kunt u kij-
ken op www.bevolkingsonder-
zoekzuid.nl. s

Brouwhuis

(bron foto; Bevolkingsonderzoek Zuid).

Bevolkingsonderzoek borstkanker 
in Helmond Brouwhuis 

Vanaf deze week zit ik weer in de 
gewone standaard modus. 
Geen vakanties in het vooruitzicht 
voorlopig. De koffers zijn weer op-
geborgen tot april 2019. 
En dan gaan we ook maar weer 
het sportschool ritme oppakken. 
Normaal ben ik er minstens 3 keer 
in de week te vinden. 
Maar de afgelopen 2 maanden een 
stukske minder. 
Ik sport het liefste bij Brigitte en die 
heeft ook nogal wat vakanties ge-
had net anders als ik. En als die er 
niet is, denk ik altijd; dan ga ik ook 
niet want dan is er toch niemand 
die de keer erop zegt; ‘waar waar-
de gij Marij?’. Eigenlijk niet goed, 
maar hoe leuk ik het sporten ook 
vind ik lig nog steeds liever languit 
op de bank tv te kijken. Maar zit ik 
eenmaal in de flow van het spor-

ten dan zou ik wel elke dag kun-
nen gaan. En vural als Brigitte de 
lessen geeft dan ben ik bijna altijd 
van de partij. Haar slogan “pijn is 
fijn” hoor je regelmatig, maar ook 
hoe trots ze op ons is als we zo ons 
best doen. 
Terwijl ik dit column schrijf voel ik 
men spieren van maandagmor-
gen, de eerste keer weer sporten, 
na mijn vakantie periode. Mijn 
bovenbenen voel ik constant, ik 
ken bijna nie op men kont zitten 
en laten we het over menne buik 
maar niet hebben. Maar morgen 
ben ik gewoon weer van de partij, 
en over 2 weken is die spierpijn een 
heel stuk minder.  Vakanties zijn 
leuk, maar hebben ook zijn nade-
len ziede wel.  Ge bent helemaal uit 
oe dagelijkse ritme en ik vind het 
heerlijk om in een soort van regel-
maat te leven. Zo hoefde men ook 
niet in een warm land te laten wo-
nen. Ik hou van de seizoenen die 
wij in Nederland hebben. Ik vind 
de zomer heerlijk maar nu mag de 
herfst van men echt komen. Ik vind 
het ‘s-nachts nog steeds warm met 
het slapen als dit weer zo blijft, zul-
len we unne airco moeten laten 
hangen in plaats van een kachel. 
Hopelijk doet de herfst snel 
zijn intrede wat men betreft.
Regen, wind, vruug donker, 
kaarsjes en verwarming aan. 
Maar voorlopig blijft het nog even 
mooi weer. Zaterdag gezellig naar 
de markt, en vur de rest weet ik nog 
nie wa ik ga doen dees weekend.
Jullie wel?
Tot volgende week, 

Het gewone leventje 

Ons 

vertelt…

25e Helmtocht bij Tourclub '81 

Tourclub '81 Helmond organi-
seert haar 25e Helmtocht op 
21 oktober 2018, een ATB tocht 
voor de liefhebber en dus toe-
gankelijk voor iedereen. 

Start is tussen 08:30 en uiterlijk 
10:00 uur. U kunt kiezen tussen 
2 afstanden, 37 en 57 km, geheel 

met pijlen bewijzerd. Inschrijven: 
€ 4,-, jeugd tot 16 jaar gratis
Startlocatie: Scouting Rijpelberg 
Berkendonk 91 5703KB Helmond
Tijdens de rust gratis versnape-
ring. Mogelijkheid tot afspuiten 
van uw fiets. Voldoende parkeer-
gelegenheid. s

Helmond

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl
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ELKE ZONDAG
GEOPEND

O N Z E  P R I J S  I S  H E T  B E W I J S .   W W W. K E U K E N H A L . N L

NETTO PRIJS: 

€ 2.999,-
LEVERBAAR IN DIVERSE KLEUREN 
EN IN ALLE DENKBARE AFMETINGEN 

DALIA 
(305 x 246 cm) 

Keuken compleet zoals 
afgebeeld, inclusief 
apparatuur

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

O N Z E  P R I J S  I S  H E T  B E W I J S .   

JARIG
JUBILEUM

W W W. K E U K E N H A L . N L

 * Vraag naar de voorwaarden.     

NETTO PRIJS: 

apparatuur

EEN GRATIS 
VAATWASSER! 
BIJ AANKOOP VAN EEN KEUKEN*

Keuken compleet zoals 

EEN GRATIS 

€ 2.999,-
LEVERBAAR IN DIVERSE KLEUREN 
EN IN ALLE DENKBARE AFMETINGEN 

EEN GRATIS 
VAATWASSER! 
BIJ AANKOOP VAN EEN KEUKEN*

EEN GRATIS 

Tentoonstelling 
Fresh Cacao: 

Wie van de jonge kunstenaars wint 
de Carat Lucas Gassel Prijs?

In de periode van 14 oktober tot 
en met 11 november 2018 vindt 
in de Cacaofabriek de tentoon-
stelling “Fresh Cacao” plaats, 
waarbij 12 talentvolle, net afge-
studeerde jonge kunstenaars 
uiteenlopend werk presenteren 
in de expo van de Cacaofabriek. 
De kunstenaars komen van de 
academies Den Bosch, Breda 
(AKV St. Joost), Maastricht 
(Maastricht Academies) en de 
HKU Utrecht. 

Het werk van deze lichting kun-
stenaars is zeer divers: film, foto-
grafie, theater, schilderkunst en 
installaties. Deze disciplines zijn 
allen te zien in de tentoonstel-
ling. 

28 oktober 15.00 uur prijsuitrei-
king Carat Lucas Gassel Prijs
Stichting Carat reikt tijdens deze 
vijfde editie van Fresh Cacao de 
Carat Lucas Gassel Prijs uit. Deze 
Helmondse kunstprijs is in het 
leven geroepen door Stichting 
Carat met als doel één van de ta-
lentvolle startende kunstenaars 

op artistiek vlak en op het ge-
bied van financiën en onderne-
merschap te ondersteunen. De 
winnaar krijgt een cheque van € 
2.000 uitgereikt. 

Alles moet anders!
Tijdens bovengenoemde periode 
staat de Cacaofabriek in het te-
ken van talent en verandering, 
verpakt in de slogan “Alles moet 
Anders” met naast de tentoon-
stelling o.a. een kinderherfstfes-
tival, een optreden van Jett Rebel 
en freestyle voetbal en dans cho-
reografie. 
Op zondag 14 oktober om 15 uur 
is de opening van de tentoonstel-
ling, met werk van: 
Peer Vink/Wessel Verrijt/Joep 
Hinssen/Jur de Vries/Caz Egelie, 
Emma Metz, Charlotte van de 
Graaff, Leon Stoffelen, Marko 
Ṧtetić, Björg-Linde de Greeff, 
Thiemi Higashi, Jovana Ṧtulić. s

Helmond

Voor een dag directeur van Stichting Opkikker

Op 6 oktober ging de droom van 
Sarah (16) uit Helmond in vervul-
ling: ze werd voor een dag di-
recteur van Stichting Opkikker! 
Als geen ander weet Sarah wat 
de impact van deze stichting is, 
ze is namelijk langdurig ziek en 
kreeg in 2014 samen met haar 
gezin een Opkikkerdag van de 
stichting aangeboden. Dit vond 
ze zo leuk dat ze ook gelijk be-
sloot ambassadeur te worden. 
Door het ambassadeurschap dat 
de stichting aanbiedt, kan ze be-
trokken blijven en iets terugdoen 
voor andere zieke lotgenootjes, 
en dit doet ze zeker! 

Sarah vindt het ontzettend gaaf 
wat directeur Ruud Sliphorst 
allemaal voor elkaar krijgt en 
wil graag zien hoe hij dit doet, 
omdat ze zelf later ook wel een 
stichting zou willen beginnen. En 
wie kan haar beter de kneepjes 
van het vak leren dan Ruud zelf, 
met wie ze dan ook de hele dag 
zal doorbrengen! Vele aspecten 
van Ruud zijn werk komen naar 
voren tijdens een Opkikkerdag, 
dit is dan ook het moment dat 
Sarah met hem mee gaat lopen. 
De dag begon met het binnen-
halen van de Opkikkergezinnen 
langs de rode loper en ze zal sa-
men met Ruud het welkomst-
woordje geven. Nadat de gezin-
nen op pad gaan, is het tijd voor 
een klein interview voor de after-

movie van Stichting Opkikker, 
want daar mogen de directeuren 
zeker niet in ontbreken. De acti-
viteiten van de dag zijn ondertus-
sen in volle gang dus is het tijd 
om ze allemaal even te bezoeken, 
terwijl ze een rondleiding geven 
aan een sponsor. Om de dag af 
te sluiten zullen ze samen een 
dankwoord geven en rozen uit-
delen aan alle gezinnen en vrij-
willigers van die dag. Het kan 
niet anders dan dat ze voldoende 
inspiratie heeft opgedaan!

Over Stichting Opkikker
Als je kind ziek is, kun je als gezin 
alle kracht gebruiken, kracht die 
er soms simpelweg niet (meer) 
is. Precies waar wij als Stichting 
Opkikker bij helpen. Met een 
keten van kracht zetten wij ons 
elke dag vol overgave in om deze 

gezinnen, op de momenten dat 
het er echt toe doet, te ontzorgen 
en de energie te geven om door 
te gaan. Wij helpen met man en 
macht, met vrijwilligers en en-
thousiastelingen, met donateurs 
en sponsors, gezinnen met een 
ziek kind een positieve boost te 
geven. Vandaag, morgen en vol-
gend jaar. Zo bouwen we aan 
een langdurige keten van kracht. 
Voor zoveel mogelijk gezinnen, 
zonder verlies van persoonlijke 
aandacht. Want tegenover ie-
der persoon die aandacht krijgt, 
staat bij ons iemand die belange-
loos aandacht geeft. Samen ma-
ken we het verschil in de levens 
die extra kracht en energie nodig 
hebben.
Meer weten over Stichting Op-
kikker? Neem een kijkje op 
www.opkikker. nl s     

Helmond

Sarah (16) uit Helmond mocht voor een dag directeur zijn van 
Stichting Opkikker (bron foto; Stichting Opkikker).
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HELMOND - Er bestaan veel misverstanden over de verdeling van 
een nalatenschap wanneer één van de twee partners overlijdt. 
Het merendeel van de vijftigplussers denkt dat de afwikkeling van 
een erfenis in Nederland prima bij wet geregeld is. Maar niets is 
minder waar, stelt estate planner Alex van IJsseldijk van Erfrecht-
plan. Volgens hem kan het opstellen van een testament mensen 
veel familieleed én geld besparen.

‘Wie dan leeft, wie dan zorgt’, wordt weleens gezegd. Toch kan het 
leven van een achterblijvende partner na een overlijden, los van 
alle verdriet en rouw, door het ontbreken van een testament op 
een regelrecht drama uitlopen. Door diverse wetswijzigingen in 
de afgelopen decennia, is het vaak onduidelijk hoe het erfrecht nu 
eigenlijk wettelijk is geregeld. “Met het opstellen van een 
testament, weten mensen vooraf al precies waar ze aan toe zijn 
wanneer een dierbare wegvalt”, zegt Alex van IJsseldijk. 

“Bij verhalen over testamenten, erfenissen en nalatenschappen 
wordt onterecht vaak gedacht dat het iets is voor vermogende 
mensen”, gaat Alex van IJsseldijk verder. “Binnen de huidige 
generatie vijftigplussers heeft dan misschien niet iedereen een 
kapitaal in geld op de bank opgebouwd, een groot deel heeft wel 
een eigen huis dat (bijna) hypotheekvrij is. Ook dat is vermogen 
waarover (eventueel) erfbelasting verschuldigd is.”

In de wet is inmiddels geregeld dat bij het overlijden van één van 
de ouders, de overblijvende ouder en de kinderen samen erven. 
De langstlevende is eigenaar van alle eigendommen en de 
kinderen zijn weliswaar erfgenaam maar krijgen nog niets in 
handen. Ze krijgen een soort tegoedbon op de overblijvende 
ouder.

Aan de hand van een simpel rekensommetje legt Alex van 
IJsseldijk uit dat bij het ontbreken van een testament, het 
overlijden van een partner tot een �nancieel drama voor de 
achterblijvers kan leiden. “De nog levende partner heeft 
weliswaar een grote vrijstelling van erfbelasting, maar deze ouder 
moet de erfbelasting over de erfdelen van de kinderen al wel 
direct afrekenen. Zo’n acht maanden na het overlijden van een 
partner ligt de blauwe envelop op de deurmat. Als de erfenis voor 
het merendeel bestaat uit het huis, hoe ga je dan die erfbelasting 
betalen?”

Alex van IJsseldijk kent meerdere voorbeelden van mensen die 
hierdoor in �nanciële problemen zijn gekomen. “Onnodig familie-
leed, dergelijke schrijnende situaties zijn te voorkomen door het 
opstellen van een testament. Maar je moet het wel even doen.”  

Vreemd genoeg is het maken van een afspraak bij een notaris voor 
veel mensen nog een erg grote stap. Dat ziet Alex van IJsseldijk 
ook. “Mensen vrezen vaak dat het ze handenvol geld gaat kosten 
of dat de materie erg ingewikkeld is. En nadenken of praten over 
een testament is ook niet de leukste bezigheid die je kunt beden-
ken, dus schuiven ze het opstellen van een testament voor zich 
uit. Soms té ver.” 

Erfrechtplan heeft daarom in samenwerking met een groot aantal 
gerenommeerde notariskantoren een laagdrempelige service 
ontwikkeld, waarbij op heel persoonlijke wijze een testament kan 
worden opgesteld. Bovendien blijven de totale kosten inzichtelijk 
en relatief laag. “Onze specialist komt bij de mensen thuis om de 
wensen en verzoeken op te tekenen en vertaalt dit naar een 
concept-testament in begrijpelijke taal. 

Na eventuele aanpassingen gaat de specialist samen met de klant 
naar de notaris om het de�nitieve testament te laten bezegelen. 
We verlagen niet alleen de drempel naar de notaris, we ontzorgen 
ook. ” 

Naast een gewoon testament, dat pas na een overlijden in 
werking treedt, kan ook een levenstestament familiedrama’s 
voorkomen, legt Alex van IJsseldijk uit. “

“Stel, één van de twee partners wordt wilsonbekwaam, dan is het 
niet vanzelfsprekend dat de ander zonder meer kan beschikken 
en beslissen over de (gezamenlijke) eigendommen. Het is daarom 
verstandig om bij leven samen een volmacht vast te laten leggen 
in een levenstestament. Is dat niet het geval, dan zal het er in de 
praktijk op uitdraaien dat de partner van iemand die bijvoorbeeld 
door ziekte wilsonbekwaam is geworden ineens voor alledaagse 
zaken bij de rechter om toestemming moet vragen.” 

De kosten voor het opstellen van een testament wegen niet op 
tegen de lasten die mogelijk anders voor rekening van nabestaan-
den en partners komen”, zegt Alex van IJsseldijk tot slot. “Laat 
staan het onvoorziene leed dat er mee gemoeid kan zijn. Dat wens 
je niemand toe.” 

Maandag 22 oktober om 19:30 uur geeft Alex van IJsseldijk een 
lezing over de noodzaak van een actueel testament en levenstes-
tament. U kunt deze lezing kosteloos bijwonen door u in te 
schrijven op www.erfrechtplan.nl of te bellen met 085 - 8000 100.

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

Inschrijven kan via:  www.erfrechtplan.nl
   085 - 8000 100

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

Testament kan veel familieleed voorkomen én geld besparen

www.erfrechtplan.nl
085 - 8000 100

ADVERTORIAL

Wijkvernieuwing Annawijk start 
met sloop woningen Postelstraat 

De Helmondse Annawijk on-
dergaat een fl inke wijkverbe-
tering. Een van de projecten 
waar dat het eerst zichtbaar is, 
wordt de Postelstraat. Daar ma-
ken oude woningen plaats voor 
energiezuinige nieuwbouw. 
Samen met omwonenden, ge-
meente, andere betrokken par-
tijen, maar vooral de jeugd van 
de wijk, luidde woningcorpora-
tie woCom dinsdag de start van 
de wijkvernieuwing feestelijk 
in.

Verleden en toekomst 
komen samen
Waar aan de ene kant de kinde-
ren staan te popelen om 8 wo-
ningen aan de Helmondse Pos-
telstraat te slopen voor nieuw-

bouw, nemen aan de andere 
kant oud-bewoners afscheid van 
een stukje woongeschiedenis. 
Dinsdag kwamen verleden en 
toekomst van de Annawijk let-
terlijk samen. Een toekomst die 
vorig jaar al begon toen gemeen-
te Helmond, Belangengroep, 
LEVgroep, bewoners en woning-
corporatie woCom startten met 
plannen maken voor de Anna-
wijk. Plannen die geleid hebben 
tot een wijkontwikkelingsplan 
dat in november ondertekend 
wordt door alle betrokkenen.

Sloop 8 woningen Postelstraat 
Dinsdag liep de woningcorpo-
ratie op de uitwerking van dit 
plan vooruit door te starten met 
de sloop van de eerste van drie 
woonblokken. De oud-bewo-
ners van de eerste 8 woningen 
aan de Postelstraat zijn alle-

maal verhuisd en op een goede 
plek terechtgekomen. Laurens 
Hendriks, de oud-bewoner die 
met 28 jaar het langst in dit blok 
woonde, mocht in de bouwkraan 
de eerste sloophandelingen ver-
richten. Daarvoor hadden 7 kin-
deren (‘de toekomst van de wijk’) 
de sloop symbolisch gestart door 
twee met papier beplakte deuren 
met hamers in te slaan.

Nieuwbouw voor en 
door wijkbewoners
“Na de sloop gaat woCom 
nieuwbouw terugzetten,“ vertelt 
Marion Vereijken, projectleider 
Wonen bij woCom. “Wat dit 
gaat worden, staat nog niet vast. 
Samen met een kleine groep 
wijkbewoners bekijken we wat 
er terug moet komen en voor 
welke doelgroep. Een bureau 
dat gespecialiseerd is, in samen 
met bewoners stedenbouwkun-
dig en architectonisch plannen 
te maken, begeleidt hen daarbij. 
We kijken samen naar het aantal 
woningen, wat voor soort wo-
ningen het worden en waar die 
woningen straks moeten staan 
op de lege plek. Daarna wordt 
gekeken hoe de woningen eruit 
moeten zien. Wat wel al zeker is, 
is dat de nieuwe woningen aard-
gasvrij en nul-op-de-meter zijn. 
En dat we eind 2019 starten met 
de bouw.” s

Annawijk/Suytkade

Afgelopen dinsdag werd de start van de wijkvernieuwing aan de 
Postelstraat feestelijk ingeluid (Bron foto; Henk van Dijk).

Collecteweek 
Alzheimer Nederland 

In de week van 5 tot en met 10 
november vindt de collecte van 
Alzheimer Nederland plaats. 
In de gemeente Helmond gaan 
zo’n 55 collectanten de straat op 
om geld in te zamelen.

Altijd aandacht voor Alzheimer 
Ook vorig jaar heeft het Alzhei-
mer Nederland aan aandacht 
niet ontbroken. Er zijn grote 
stappen gezet in het beter be-
spreekbaar maken van de ziekte 
en de zorg voor mensen met de-
mentie.

Alzheimer Nederland is blij met 
deze aandacht. Het geeft ons de 
kans om aan een groter publiek 
te vertellen over het belangrijke 
werk dat Alzheimer Nederland 
doet. En we hebben de steun van 
de Nederlandse bevolking hard 
nodig.

Alzheimer Nederland werkt aan 
een oplossing voor dementie, nu 
en in de toekomst. We werken 
aan een wereld waarin perspec-
tief kan worden geboden, zelfs 
in de zwaarste omstandigheden. 
Waarin mantelzorgers worden 

geholpen met hun zorg en zor-
gen, we meer aandacht hebben 
voor elkaar en waarin we steeds 
dementievriendelijker worden.

De collecteweek is een prachtig 
moment om hierbij stil te staan. 
We hopen natuurlijk op een zo 
hoog mogelijke opbrengst, zo-
dat we nog meer ondersteuning 
kunnen bieden.

Alzheimer Nederland is ontzet-
tend trots op iedereen die ons 
bijstaat. Iedere stap die wordt 
gezet, helpt ons verder in de goe-
de richting. Mocht u ons willen 
ondersteunen, bedenk dan dat 
we blij zijn met iedere vorm van 
hulp. s

Helmond

www.helmondnu.nl
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EIGENTIJDS WONENSTIJLVOL EN COMPLEET!

Geniet van de nieuwste trends op 

het gebied van interieur en laat 

u adviseren door onze interieur- 

coaches.

Elke zondag open van 12-17 uur

Engelseweg 212, Helmond

Tel. 0492-475624 

www.stijlenco.nl 

www.covetex.nl

meubels

gordijnen

vloeren

accessoires

raambekleding

bedden

TOT 40%  

KORTING

OP VLOER- 

KLEDEN

Lambertus Concerten presenteert: 
Liederen uit Des Knaben Wunderhorn

met Esther Kuiper

Op zondagmiddag 21 oktober 
2018 treedt mezzosopraan Es-
ther Kuiper, samen met bas-
bariton Sven Weyens en pianist 
Maurice Lammerts van Bueren 
op met liederen van Gustav 
Mahler uit Des Knaben Wun-
derhorn. Plaats: Elkerliek Kapel, 
Wesselmanlaan 25 te Helmond. 
Aanvang: 15.00u. Entree: €15.

Humor, romantiek, drama, my-
thes en sprookjes: het is allemaal 
te vinden in de bundel volksge-
dichten ‘Des Knaben Wunder-
horn’, een collectie anonieme 
Duitse volksgedichten uit de 
periode van de Middeleeuwen 
tot en met de 18de eeuw. Mahler 
was dol op die teksten en zette er 
ruim twintig op muziek. 

De afwisseling tussen de liede-
ren, felle, schrijnende of joviale 
soldatenliederen, grappige fabels 
en volkse wijsjes maakt deze 
cyclus niet alleen aantrekkelijk 
om uit te voeren maar zeker ook 
om te beluisteren. Op het pro-
gramma staan in ieder geval het 
prachtige en bekende ‘Urlicht’, 
het spottende ‘Lob des Hohen 
Verstands’ en het romantische 
‘Wenn mein Schatz Hochzeit 

macht’. De Nederlandse mezzo-
sopraan Esther Kuiper, aanvan-
kelijk afgestudeerd als jazz-zan-
geres aan het Conservatorium 
van Amsterdam, vervolgde haar 
lessen klassieke zang o.a. bij An-
nett Andriesen en Marion van 
den Akker. Met haar warme ge-
luid en brede muzikaliteit voelt 
ze zich thuis in zowel opera-, ora-
torium- als liedrepertoire. 

Haar optredens in binnen- en 
buitenland zorgden dan ook 
voor veel bekroningen en prijzen. 
Sven Weyens (°1974, Antwerpen), 
van oorsprong cellist, kamermu-
sicus en ook nog steeds vast lid 
van het Residentieorkest, be-
haalde in mei 2016 zijn master 
klassieke zang met grote on-
derscheiding aan het Koninklijk 
Conservatorium van Den Haag. 
Hij is ondertussen een veel ge-
vraagd bas-bariton in binnen en 
buitenland.

Pianist Maurice Lammerts van 
Bueren behaalde zijn diploma 
Uitvoerend Musicus bij Jan Wijn 
aan het Conservatorium van 
Amsterdam en legde zich later 
volledig toe op het lied bege-
leiden. Lessen daarin kreeg hij 
o.m. van Graham Johnson en 
Rudolf Jansen. Hij trad op met 
vele zangers, onder wie Angelika 

Kirchschlager, Henk Neven, Flo-
rieke Beelen, Thomas Oliemans, 
en Marcel Reijans. en werkte als 
kamermusicus o.a. met violisten 
Theo Olof en Herman Krebbers. 
Ook met Trio Suleika, waarvan 
hij 13 jaar deel uitmaakte, trad hij 
op in binnen- en buitenland en 
won hij vele prijzen.

Meer info op: 
www.lambertusconcerten.nl s

Helmond

(bron foto; 
Stichting Lambertus Concerten).

Gezellig meezingconcert door
Liederentafel ‘De Tierelieren’

Al 2 jaar op rij zorgen zij voor 
een volle zaal en veel gezellig-
heid. Diverse liederen zijn mee 
te zingen door de geprojecteer-
de teksten. De Tierelieren zijn 
in Wijkgebouw ”de Lier” ge-
boren uit de wens om overdag 
iets te bieden aan ouderen, die 
’s avonds de deur niet meer uit-
komen. Besloten werd tot het 
oprichten van een zangochtend 
op donderdagmorgen. 

Op 18 april 2002 werd gestart met 
een groepje van 12 personen. In-
middels is het aantal ingeschre-
ven leden uitgegroeid tot ruim 
50, waarvan er elke week ca. 40 
aanwezig zijn om te komen zin-

gen. Gedurende de zomer, maar 
ook tijdens de wintermaanden 
en waarbij sneeuw, regen en 
gladheid hen niet tegenhoudt. 
Hiermede heeft zich het nut en 
plezier van deze activiteit in wijk-
gebouw de Lier, aan de van Kins-
bergenstraat 1, zich wel bewezen. 
Er worden voornamelijk Neder-
landse teksten gezongen, maar 
ook enkele Duitse en Engelse 
liedjes. Naast het zingen in "de 
Lier" geven ze ook regelmatig 
concerten in verzorgingstehui-
zen etc. en nu dus in de Gavio-
lizaal. Het geheel staat onder 
leiding van Coby en Wim Heidt. 
Met z’n allen maken we er een 
ouderwets gezellige middag van.

U kunt meezingen op zondag 21 
oktober van 14.00 tot 16.00 uur. s

Binnenstad

(Bron foto; Stichting Draaiorgels Helmond).
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Als derde exposant van dit jaar 
presenteert Gerard van Hal 
kunstenaar Erik Kierkels. Erik 
Kierkels staat bekend om zijn 
krachtige sculpturen. Zijn werk 
is een mooie toevoeging aan de 
serie tentoonstellingen die de 
galerie van Gerard van Hal de 
afgelopen jaren gepresenteerd 
heeft. Nooit eerder stonden er 
beelden van een dergelijk for-
maat. De bronzen en glazen 
sculpturen stralen gelijktijdig 
robuustheid en elegantie uit. 

‘Mijn werk bestaat uit expres-
sieve afbeeldingen van stieren, 
paarden en danseressen. Zicht-
baar gemaakt in kleurrijke glas-
objecten en in brons, vol passie 
en energie. Een wereld vol con-
trasten in materiaal en uitbeel-
ding. In mijn beeldtaal speel ik 
met de zwaartekracht. De on-
derwerpen zweven in de ruimte, 
waarbij het grootste deel van het 
volume buiten het kader van de 

drager of sokkel valt. Ze balance-
ren op de grens van het toelaat-
bare. Het weergeven van mijn 
onderwerpen blijft een gevecht 
met wat visueel mogelijk, haal-
baar en spannend is.’

De diversiteit aan materialen 
en technieken draagt allemaal 
onmiskenbaar een geheel ei-
gen Kierkels karakter. Hierdoor 
ontstaan vaak combinaties van 
zijn werk binnen een tuin, hal 
of woonkamer en worden zijn 
glasobjecten ontworpen voor 
specifieke locaties als een vide, 
trappenhuis of woonkamer. Zijn 
kunstwerken zijn opgenomen in 
particuliere en bedrijfscollecties 
in alle werelddelen. 

Op zondag 28 oktober om 16.00 
uur opent Gerard van Hal de eer-
ste Helmondse expositie van Erik 
Kierkels. Onder het genot van 
een drankje kunt u het werk van 
Erik komen bewonderen en een 
praatje maken met de kunste-
naar. U bent van harte welkom 
in het atelier aan de Kerkstraat 

46 te Helmond. 
Het werk van Erik Kierkels is te 
zien van 28 oktober t/m 9 de-
cember 2018. Gerard van Hal Fo-
tografie bevindt zich midden in 
het centrum van Helmond, dus 
loop gerust even binnen en ge-
niet van het aanbod. s

Expositie Erik Kierkels bij Gerard van Hal

Het werk van Erik Kierkels is te 
zien van 28 oktober t/m 9 decem-
ber 2018. (bron foto; Erik Kierkels 
/ Gerard van Hal Fotografie).

Centrum

Centrum

Op vrijdag 26 oktober organise-
ren we weer de jaarlijkse Hallo-
weentocht in het centrum en dit 
jaar vieren we ons eerste lustrum! 
De Halloweentocht staat dit jaar 
in het teken van “De wraak op de 
kattenmeppers”. Katten nemen 
wraak op de Helmonders om-
dat ze vroeger jarenlang gemept 
werden. Als straf is er een vloek 
uitgesproken en zijn belangrijke 
personen veranderd in dieren. De 
kinderen kunnen de vloek ophef-
fen door alle letters te verzamelen 
die in de etalages,  bij deelnemen-
de ondernemers, zijn verstopt en 
op aanwijzing van één van de die-
ren die in het centrum rondlopen.   
Natuurlijk is er onderweg ook 
wat lekkers te krijgen voor de 
kinderen .

Is de puzzel compleet, de vloek 
opgeheven  en leveren de kinde-
ren de plattegrond aan het einde 
van de tocht weer in, dan krijgen 
ze nog iets lekkers en maken ze 
kans op een mooie prijs t.w.v.  
€ 50,-. Ook aan de allerkleinste 
is er gedacht: Er worden span-
nende verhalen voorgelezen in 
Blikkie de voorleesbus en kun-
nen er lampionnen beschil-
derd worden bij Juud’s Foederer  
(Smalle Haven).

Vrijdag 26 oktober, starten tussen 
18.00-19.00 uur bij de  VVV/Bieb, 
Watermolenwal 11 Helmond. 
Voor kinderen van 6-12 jaar. Deel-
name gratis.

Deze Halloweentocht wordt mo-
gelijk gemaakt door de onderne-
mers uit Helmond Centrum, de 
VVV en bibliotheek Helmond. s

Halloweentocht 
Helmond Centrum 

Fotobijschrift: Verbreek op vrijdag 26 oktober de vloek tijdens de jaarlijkse 
Halloweentoch in Helmond Centrum(bron foto; Helmond Marketing).

Het aftellen is begonnen: op 29 en 
30 juni 2019 wordt de lustrumedi-
tie van de Samenloop voor Hoop 
in Helmond gehouden. Voor de 
tweede keer op het terrein van 
HAC, bij de Stiphoutse bossen. 
Tal van teams gaan de uitdaging 
aan om 24 uur estafette te wan-
delen en halen zo geld op voor 
onderzoek naar kanker én het 
Helmondse initiatief inloophuis 
de Cirkel. Tal van bedrijven leve-
ren een bijdrage. Zo is ook de on-
derneming Kusters Goumans uit 
Beek en Donk sponsor. Eigenaar 
Rob Goumans vertelt.

‘Kusters Goumans is in 1974 op-
gericht door Henk Kusters, ik ben 
er eind jaren ’80 bij gekomen en 
inmiddels staat de volgende ge-
neratie alweer klaar: mijn dochter 
Birgit’, vertelt Goumans. ‘Binnen 
het bedrijf weten we welke impact 
kanker kan hebben. De familie 
Kusters, inmiddels niet meer actief 
in de zaak, kreeg recent te maken 
met drie gevallen van kanker. Dan 
staat de wereld even stil en komt 
er dat besef: we zijn als mens zo 
kwetsbaar. Overigens zie je dan 
ook hoe geweldig een familie zo-
iets vreselijks draagt.’ 

Bedrijfsteam 
Toen de vraag kwam om sponsor 
te worden voor de Samenloop 
voor Hoop, was er dan ook geen 
twijfel. ‘We leveren niet alleen fi-
nancieel een bijdrage, maar willen 
ook als bedrijfsteam meelopen.’ 
Het bedrijf Kusters Goumans le-
vert precisieonderdelen van excel-
lente kwaliteit voor bijvoorbeeld 
de lucht- en ruimtevaartindustrie 
en de halfgeleider-, optische- en 

medische-industrie. ‘Het gaat dan 
om een breed palet aan materia-
len: van aluminium, kunststof tot 
titanium en andere metalen. Het is 
écht precisiewerk, het gaat soms 
om duizendsten van millimeters.’

Mensen maken het verschil 
Het bedrijf ontwikkelde zich van 
metaaldraaierij tot het huidige 
bedrijf. Van eenmanszaak, tot een 
onderneming waar zo’n 50 tot 60 
medewerkers werken. ‘Momenteel 
zijn we bezig met een aanbouw. 
Die groei is goed en mooi maar 
er is ook een keerzijde. Het is las-
tig om personeel te vinden. We 
hebben fantastische computerge-
stuurde machines, maar het draait 
toch om de mensen die hier wer-
ken: die maken het verschil.’ 

Maatschappelijk betrokken 
En een deel van dat gedreven team 
verschijnt dus eind juni aan de 
start. ‘Wij laten zien dat we niet 
alleen een technisch bedrijf zijn, 
maar ook wezenlijk onderdeel 

uitmaken van de maatschappij. Ik 
roep dan ook alle bedrijven in de 
regio op, om mee te doen.’ 

Sponsoractie 
Een team van de Samenloop voor 
Hoop bezoekt de komende tijd 100 
toonaangevende bedrijven in de 
regio met een blanco cheque, om 
zo sponsors te werven. Dat kan 
zowel om een financiële bijdrage 
gaan, als om deelname met een 
team. Meer informatie over de 
Samenloop voor Hoop: www.sa-
menloopvoorhoop.nl/alle-samen-
lopen/noord-brabant/helmond.

Informatiebijeenkomst 
SamenLoop 
Op woensdag 24 oktober om 20.00 
uur in de bibliotheek aan de Wa-
termolenwal 11 in Helmond. Wie 
wil weten wat de Samenloop voor 
Hoop inhoudt, wie zich wil aan-
melden om mee te gaan lopen of 
als bedrijf iets te kunnen beteke-
nen is van harte welkom. Gratis 
inloop en de koffie staat klaar. s

Kusters Goumans een van de medewerkers aan het werk in het bedrijf.
(Bron foto; Samenloop voor Hoop Helmond).

Als bedrijfsteam meedoen aan de 
Samenloop voor Hoop

Helmond

Mantelzorgactie 
Helmond 2018 

GRATIS HellemondGift waardebonnen t.w.v. 70 euro

Wilt u gratis waardebonnen van 
HellemondGift t.w.v. 70 euro en 
bent u mantelzorger? Vul dan 
snel de aanvraag in op www.le-
vgroep.nl onder het kopje Hel-
mond. 

Kruis bij de cadeaukeuze de 
HellemondGift aan. Met deze 
waardebon kunt u terecht bij 

meer dan 120 Helmondse onder-
nemers en 2 supermarkten. Zie 
www.hellemondgift.nl. 70 Euro 
boodschappenwaarde gratis 
voor u. 
Vul de bon zoals hierboven om-
schreven snel in! Het kan tot ui-
terlijk 31 okt. 2018. s

Helmond
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HELP MEE...PROTESTEER EN MELD U AAN!protesthelmond@deloop.eu(o.v.v. naam/adres)

Het idee komt van een aantal bedrijven in Zuid-Limburg 
(DSM-Chemelot, PPS/SABIC); Een nieuw tot 70 meter breed 

BUISLEIDINGENTRACÉ MET GEVAARLIJKE CHEMISCHE STOFFEN
onder extreem hoge druk door uw woonwijk!

DE VASTGESTELDE ROUTE VIA REGIO VENLO LIGT ER AL, 
waarom dan ook nog door het dichtbevolkte Helmond nieuwe 
leidingen aanleggen? Grote delen van Stiphout, Brandevoort, 

Mierlo-Hout en Mierlo komen daarmee in een risicozone met elke twee weken
 controle van het tracé. 

BEDRIJVEN WILLEN KOSTEN BESPAREN MAAR DE 
BURGERS BETALEN DE REKENING!

Helmond heeft al een GOEDERENSPOORLIJN VOOR HET VERVOER VAN 
GIFTIGE STOFFEN dwars door de stad, een omvangrijke 

GASLEIDING EN HOOGSPANNINGSLEIDINGEN 
DOOR BRANDEVOORT.

PLANNENMAKERS:
ZOU U HET LANGS UW HUIS WILLEN HEBBEN EN HOEVEEL VAN DEZE 
LEIDINGEN PASSEN IN EEN VEILIGE EN LEEFBARE WOONOMGEVING?

De bestuurders van gemeente Helmond zijn er allemaal op tegen dat gevaarlijke De bestuurders van gemeente Helmond zijn er allemaal op tegen dat gevaarlijke 
stoffen per trein of buisleidingen door de gemeente vervoerd worden.

(Advertentie gesponsord door Weekkrant De Loop Helmond)

Wilgen knotten tijdens 
de landelijke Natuurwerkdag

Op zaterdag 3 november is weer 
de landelijke Natuurwerkdag. 
Op circa 350 locaties verspreid 
over het hele land zullen ruim 
12.000 vrijwilligers aan de slag 
gaan met een werkproject  in de 
natuur. In Noord-Brabant zijn 
bijna 60 projecten, waarvan één 
in Helmond (Stiphout) op het 
landgoed Croy.

Hier is enkele jaren geleden 
een populierenlaan gerooid 
en in plaats daarvan zijn knot-
wilgen aangeplant. Het zijn er 
ongeveer 150 en ze moeten dit 
najaar weer gesnoeid worden. 
IVN-Helmond heeft deze klus 
op zich genomen en de ver-
wachting is dat op deze dag alle 

bomen gedaan kunnen wor-
den. Het is een prachtig decor 
waarin je staat te werken met 
uitzicht op kasteel Croy met 
gracht en poortgebouw. Leden 
van IVN-Helmond en een groot 
aantal vrijwilligers staan klaar 
om deze klus te gaan klaren. 
Heb je kinderen of kleinkinde-
ren…..breng hen mee! Iedereen 
die mee kan helpen is welkom. 
Samen buiten zijn is gezellig en 
voor hen zijn er op die dag ge-
noeg kleinere taken, zoals tak-
ken verzamelen.

Wil je je handen uit de mouwen 
steken? Ga dan op zaterdag 3 no-
vember naar de Croylaan in de 
buurt van de Goorloop /kasteel 
en je vindt makkelijk de locatie 
'Natuurwerkdag'. We verzame-
len daar om 9.00 uur. Het betreft 

een stukje buitengebied waar we 
aan de slag gaan. Daarom als 
oriëntatiepunt aanhouden  Croy-
laan 15, 5735 PB Aarle-Rixtel. Van 
daaruit zie je waar het IVN actief 
is. Meld je even bij de locatieleider 
en je kunt direct gaan knotten.
Natuurlijk is er voor iedereen 
koffie en thee en in de pauze 
heerlijke soep met broodjes. 
Neem een kleine huishoudtrap 
mee of een goede opstap, zorg 
voor stevige schoenen of laarzen. 
Gereedschap is er voldoende 
maar een eigen snoeischaar of 
takkenschaar is natuurlijk ook 
prima. 

Voor meer informatie: Ad Adri-
aans  tel. 0492-529222 / adadri-
aans@upcmail.nl 
Of kijk op: www.natuurwerk
dag.nl of ivn.nl/helmond . s

Knotploeg aan de slag (Bron foto; IVN Helmond)

Helmond

Wie wordt de nieuwe prins 
van de Kwietkedieten?

Het is weer bijna zover. Het car-
navalsseizoen staat weer voor 
de deur. Zo ook bij De Kwietke-
dieten. Op zondag 4 November 
2018 om 14.00 uur gaan we in 
woonzorgcentrum Savant Alp-
honsus van start met een fees-
telijke carnavalsmiddag.

Wij nodigen iedereen uit om 
Prins Jan d’n 3e uit te komen 
zwaaien.  Daarna stijgt de span-
ning want wie is de nieuwe prins 
voor seizoen 2018/2019? 
Dat wordt op deze middag op 
ludieke wijze onthuld!
De muziek wordt wederom ver-
zorgd door het duo Harrie en 
Lenny, die net als voorgaande 
jaren deze feestmiddag muzikaal 
zullen omlijsten.

In de namiddag worden u frites, 
één snack en één ijsje aangebo-
den. De entreeprijs voor deze 
feestmiddag is €5.00 p.p. (inclu-
sief friet, snack en een ijsje).

De kaartverkoop voor deze 
mooie middag is gepland op 23 

en 25 oktober a.s. tussen 10.00 en 
11.30 uur in het restaurant van Al-
phonsus. Betalen kan alleen met 
de pinpas in het restaurant. Zorg 
dat u erbij bent want vol is vol.

Tot dan! Namens de Raad van elf 
van de Kwietkedieten. s

Mierlo-Hout

Wie wordt de nieuwe prins van 
CV de Kwietkedieten? Kom 
erachter op zondag 4 november! 
(bron foto; CV de Kwietkedieten).

www.helmondnu.nl



15week nummer 42 vrijdag 19 oktober 2018de loop weekkrant HELMOND

Wie wordt Helmonder van het Jaar 2018? 
Helmonder van het jaar is niet 
zo maar een titel. Als je tot Hel-
monder van het jaar wordt ge-
kozen dan vervult je dat met 
trots. Je ziet het aan de gezich-
ten tijdens de uitreiking en je 
hoort het aan de reacties van 
winnaars van de afgelopen ja-
ren. 

Op 7 januari 2019 wordt voor de 
24e keer de Helmonder van het 
Jaar benoemd, tijdens de nieuw-
jaarsreceptie van de gemeente 
Helmond. De titel wordt door de 
winnaar van afgelopen jaar Stg. 
Lambertusconcerten overgedra-
gen op een persoon, instelling 
of organisatie die zich nadruk-
kelijk en op bijzondere wijze ver-
dienstelijk maakt voor de stad 
Helmond of Helmond op een 
innemende of inspirerende wijze 
uitdraagt. 

Trots van de stad
Ken jij Helmonders, instellin-
gen of organisaties van wie jij 
denkt: ‘die verdient de eretitel 

Helmonder van het jaar’, stuur 
dan de naam van de kandidaat 
in – met motivatie. Of misschien 
kijk je wel verder dan een per-
soon of een instelling en zie je 
een prachtig concept of thema 
dat bijdraagt aan het positief uit-
dragen van Helmond. Dat kan 
dus ook, mits goed gemotiveerd 
natuurlijk. Een kandidaat is dus 
een breed begrip; iets of iemand 
waarop we met zijn allen trots 
zijn.

Kandidaat voordragen
Een kandidaat voordragen kan 
tot 12 november 2018. Uit de 
aanmeldingen benoemt de jury 
drie genomineerden en uiteinde-
lijk een winnaar. Een kandidaat 
voordragen kan – mét argumen-
tatie - via mail naar communica
tie.helmond@rabobank.nl 

Publieksprijs
Naast de juryprijs is er de Pu-
blieksprijs te winnen. Nadat de 
drie genomineerden bekend zijn, 
kan iedereen zijn of haar stem 
uitbrengen via www.rabobank.
nl/helmond. De genomineerde 
met de meeste publieksstem-

men ontvangt op 7 januari 2019 
de Publieksprijs.

Eerdere winnaars
Vorig jaar werd Stg. Lamber-

tusconcerten benoemd tot Hel-
monder van het Jaar 2018. De pu-
bliekprijs werd gewonnen door 
de Healthy Sisters.
Eerdere winnaars zijn onder 

meer: Stg. Lambertusconcerten, 
Stg. Dickensnight Brandevoort, 
Het Literair Café, Wim Daniëls, 
de Rimboband, Kasteel van Sin-
terklaas, Jan Visser Museum. s

Helmond

De genomineerden van 2017 (Bron foto; Jan Dijstelbloem, Jadijfoto.nl)

Bouw Infra mensen Mierlo is een samenwerkingsverband 
van bouwbedrijven in de Regio Zuid Oost Brabant. 

Bouw Infra mensen Mierlo verzorgt samen met haar 
bedrijven, het praktijkgedeelte van de beroepsopleidingen 

in de Bouw en Wegenbouw. 

Daarnaast verzorgt Bouw Infra mensen Mierlo 
praktijkinstructies aan volwassen en doelgroepen.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste 
kandidaat (m/v) voor de functie:

SECRETARIEEL / 
ADMINISTRATIEF 
MEDEWERKER (32 uur)
Tot uw taken behoren o.a.
• Zelfstandige uitvoeren van secretariële werkzaamheden.
• Zelfstandig verzorgen van de leerling administratie.
• Mede organiseren van diverse bijeenkomsten voor grotere groepen.
• Begeleiden van promotie activiteiten en andere publiciteitstaken.
• Postverwerking.
• Telefoon en receptie.

Wij verwachten:
• HBO/MBO denk en werkniveau.
• Ervaring en vaardigheid in het voeren van correspondentie.
• Neemt eigen initiatieven.
• Kennis van Word en Excel.
• Een pro actieve instelling.
• Een sociale en energieke kracht.

Wij bieden
• Een zeer gevarieerde veelzijdige functie in een prettige 

en informele werkkring.
• Een salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden volgens 

de cao voor de bouwnijverheid (UTA).
• Een dynamische werkorganisatie.

Interesse: Schrijf of mail uw sollicitatiebrief met C.V. voor 
4 november a.s. naar: Bouw Infra mensen Mierlo, 

t.a.v. F. van der Linden, Postbus 115, 5730 AC  Mierlo
francien@bouwinframensen-mierlo.nl

Voor inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met 
mevrouw F. van der Linden  Tel: 06-13187676.

Café Brein: ‘Sporten, ook met hersenletsel’
Maandag 12 november organi-
seert Café Brein een ontmoe-
tings- en informatieavond voor 
mensen met Niet Aangeboren 
Hersenletsel (NAH). Thema van 
deze avond is ‘Sporten, ook met 
hersenletsel’. 

Bewegen is goed voor lichaam en 
geest. Zeker wanneer je getroffen 
bent door hersenletsel. Het zorgt 
voor verbetering van de hersen-

functies en geeft positieve ener-
gie. Bovendien kan het de kans 
op een terugval verkleinen. Toch 
kan bewegen lastig zijn omdat je 
vaak geconfronteerd wordt met 
lichamelijke beperkingen, ver-
moeidheid, omgaan met prik-
kels, onzekerheid en angst. 
Deze avond zal gaan over spor-
ten en bewegen met hersenletsel. 
Waarom is sporten en bewegen 
belangrijk? Waar kun je terecht 
voor een passende bewegingsac-
tiviteit? Wat zijn de mogelijkhe-
den wanneer je last hebt van ge-

heugenproblemen en prikkels? 
Gastspreker deze avond is Lise 
van Bokhoven, werkzaam als 
fysiotherapeut bij Lifestyle Cen-
ter Laarbeek. Hier wordt een 
sportprogramma op maat voor 
mensen met hersenletsel aange-
boden. In een rustige omgeving, 
zonder storende prikkels met 
persoonlijke aandacht en bege-
leiding. 

Café Brein
Café Brein is de tweemaandelijk-
se ontmoetingsavond voor men-

sen met NAH, mantelzorgers en 
andere betrokkenen. Op deze 
avonden gaan informatie en ge-
zelligheid samen. Hebt u hersen-
letsel of bent u partner, familielid 
of gewoon belangstellende, dan 
bent u van harte welkom in Café 
Brein Helmond. 

Locatie
Café Brein vindt van 19.30 uur tot 
21.30 uur plaats in lunchroom De 
Keyser aan de Torenstraat 17 in 
Helmond. Inloop vanaf 19.00 uur. 
Aanmelden is niet nodig. 

Voor informatie kunt u contact 
opnemen met Lunchroom de 
Keyser T 0492 590609. s

Helmond

Helpt 
gezinnen

d.m.v. verse
bood-

schappen
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Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004  
www.diepvriesspecialist.nl  Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist 
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 17 oktober t/m dinsdag 30 oktober 2018. 
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

9,99

Best bite 100 gram

Frikandel
40 stuks - Van Reusel

Normaal 15,49

Schnitzel XXL of 
Cordon bleu
2/3 stuks - 500 gram - Fleisch-krone

Normaal 3,99

3,99

Tosti’s
Vlamtosti, tosti ham/kaas of 
Waldkorn tosti ham/kaas
2 stuks - Topking

Normaal vanaf 4,18

Pangasiusfilet
800 gram - Epic

Normaal 4,99

2,99

2,99

2 doosjes

Chinese tomatensoep
1 liter - Diepvriesspecialist

Normaal 3,79

Maaltijden
Bami- of nasi goreng,
macaroni of spaghetti

400 gram - Welten

Normaal 3,29

400 gram - Welten

Normaal 3,2929

1 liter - Diepvriesspecialist

2,99

2,19

per schaal

Doosvoordeel
8 stuks16,99

per doos

GRATIS tegen 
inlevering van 

15 spaarpunten

Kiphaasjes
500 gram - Streekpoelier

Normaal 2,99

 - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
GRATIS tegen 

Normaal 2,

Terug investeren in Helmond
www.LokaalCadeau.nl  

Helmond van start
Op dinsdag 16 oktober werd offi  cieel het 
startsein gegeven voor www.lokaalca-
deau.nl in Helmond. Een initiatief van 
onderneemster Marie-Claire Coenen. 
Een kleine 100 Helmondse ondernemers 
bieden op deze site hun waren aan. O.a. 
bedrijven kunnen hier hun werknemers 
op laten winkelen bijv. voor een einde 
jaars cadeau.

Centrummanager Linda Haverkamp was 
heel blij met het initiatief. Een virtuele 
Helmondse winkel, een antwoord op het 
wereldwijde internet met een ‘Helmondse 
internet shop omgeving’. Ook werd de sa-
menwerking met www.HellemondGift.
nl waardebon aangekondigd. De Hel-
lemondGift, waardebon (omzet 120.000 

euro) is  ‘geld’ dat men bij meer dan 120 
Helmondse ondernemers in kan leveren 
(waaronder 2 supermarkten).

Al met al 2 initiatieven die waarborgen 
dat Helmonds geld, ook in Helmond blijft. 
Een goed streven, we moeten ons goede 
Helmonds geld niet laten ‘opeten’ door 
enkele grote (Amerikaans/Chinese) inter-
net bedrijven, die alleen maar HALEN en 
niks TERUGBRENGEN. Terug investeren 
in Helmond, iets wat de 2 Helmondse ini-
tiatieven wel doen. Succes. s

Helmond

Marie-Claire Coenen verwelkomde haar gasten en zei dat het initiatief, nu al een omzet 
van 100.000 euro genereerde. Een prachtig resultaat. De website werd meteen door de 

aanwezigen bekeken en positief beoordeeld.

0492-845350   info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

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

Oplossing van week 40:

Mail de gele oplossing voor 26 oktober naar:

actie@deloop.eu

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

minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar.

Prijswinnaar krijgt een persoonlijk bericht.

Prijswinnaar week 40: 
Dhr. Edwin Visser
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9 8

24 8
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Winnaar Sudoku 
Weekkrant De Loop Helmond

(Bron foto; Eric van der Putten www.helmondnu.nl)

Dhr. Edwin Visser stuurde zo-
als velen de oplossing in van 
de Sudoku en was blij verrast 
dat hij gewonnen had.

Mandy Meeuwsen (redac-
tie, Adcommunicatie) over-
handigde de Holland Casino 
dinercheque t.w.v. € 100,00 

en een leuke Goodiebag aan 
Edwin. Iedere 14 dagen plaatst 
Weekkrant De Loop Helmond 
een Sudoku. Lost u deze op? 

Dan maakt u ook kans op een 
dinercheque en een exclusieve 
Goodiebag van Holland Casi-
no Eindhoven. s

HMC zoekt 
de Helmondse Maestro!

Helmonds Muziek Corps gaat 
op zoek naar de Helmondse 
Maestro. Op zaterdag 18 mei 
2019 vindt de fi nale van deze 
zoektocht plaats tijdens een 
spetterende muzikale fi nale in 
het Speelhuis. 

Het lijkt zo simpel maar het ver-
eist zo veel meesterschap: het di-
rigeren van een compleet orkest. 
In het TV-programma ‘Maestro’ 
hebben veel BN-ers hun tanden 
stuk gebeten op de schone taak 
om de muzikanten van het Or-
kest van het Oosten gezamenlijk 
door een muziekstuk te leiden. 
Het leverde prachtige televisie op 
en mooie winnaars: cabaretière 
Lenette van Dongen, gitarist 
Spike, zangeres Leona Philippo 
en actrice Maartje van de We-
tering gingen er met de gouden 
baton vandoor. 
Hoogste tijd om ook in Helmond 
te gaan zoeken naar muzikaal 
dirigeertalent, vindt het HMC. 
In samenwerking met het Speel-

huis starten zij daarom de zoek-
tocht naar de eerste Helmondse 
Maestro. Verschillende bekende 
en/of markante Helmonders 
hebben al toegezegd het diri-
geerstokje op te nemen. Wie de 
kandidaat-maestro’s zijn, wordt 
in de komende weken bekend 
gemaakt. Zij zullen in elk geval 
repeteren met het Helmonds 
Muziek Corps en proberen de 
muzikanten hun muzikale wil op 
te leggen tijdens de finale in het 
Speelhuis. Zal het ze lukken om 
het orkest samen te laten star-
ten en gelijktijdig te laten eindi-
gen? Wordt het een muziekstuk 
in mooie harmonie of eindigt 
het in mineur? Een ding is zeker, 
het wordt een unieke avond die 
Helmond verenigt rond die ene 
vraag: wie wordt de Helmondse 
Maestro 2019? 

Tickets voor de ‘Helmondse 
Maestro’ zijn binnenkort te 
koop via Theater het Speelhuis 
www.theaterspeelhuis.nl. Voor 
meer informatie kunt u ook kij-
ken op: www.helmondsmuziek
corps.nl s

Helmond

Het Helmonds Kamerkoor zingt: 
Ein Deutsches Requiem

Het Helmonds Kamerkoor be-
staat 70 jaar! Ter gelegenheid 
hiervan zal het op 10 november 
Ein Deutsches Requiem van 
Johannes Brahms ten gehore 
brengen. Er is gekozen voor de 
bijzondere vierhandige begelei-
ding op piano. Het geheel staat 
onder leiding van Peter-Paul 
van Beekum. 

Brahms componeerde Ein Deut-
sches Requiem in een tijdsspan-
ne van drie jaar (1865 – 1868). Hij 
kreeg het idee voor het schrijven 
van een requiem al vrij vroeg, 
waarschijnlijk naar aanleiding 
van de dood van zijn vriend Ro-
bert Schumann en het overlijden 
van zijn moeder. Achteraf had hij 
zijn requiem liever willen omdo-
pen tot Ein Mensliches Requiem, 
een titel die beter past bij wat 
hij voor ogen had: troostmuziek 
voor mensen die treuren om ge-
storven dierbaren en de eindig-
heid van het bestaan.
Het stuk is symmetrisch opge-

bouwd rondom het vierde deel. 
De hoekdelen I (“Selig sind die 
da Leid tragen”) en VII (“Selig 
sind die Toten”) verwijzen naar 
elkaar in tekst, muziek en sfeer. 
Het verstilde middendeel wordt 
geflankeerd door twee delen (III 
en V) waarin telkens één solist 
optreedt. Deze delen hebben 
met elkaar gemeen dat zij vanuit 
het perspectief van de individu-
ele mens zijn gedacht. De delen 
II en VI zijn algemener van aard. 

Solisten zijn Tannie van Loon en 
Ad van Sleuwen (piano), Maria 

João Carmo (sopraan) en John 
Woudt (bariton).

Praktische informatie 
Datum en tijd: zaterdag 10 no-
vember om 20.15 uur
Locatie: Bethlehemkerk, Sper-
werstraat 2, Helmond
Voorverkoop: www.helmonds-
kamerkoor.nl/concerten/kaar-
ten-bestellen 

Prijzen:
Voorverkoop via website of 
koorleden €10,00 - aan de deur 
€12,50 - CJP/student €7,50 s

Helmond

(Bron foto; Helmonds Kamerkoor). 
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Nieuws uit 
Mierlo-Hout

Mantelzorgactie Helmond 2018

Besteedbaar bij meer dan 140 Helmondse ONDERNEMINGEN.
behoud de economie in helmond, steun de leefbaarheid, laat niet alles wegvloeien naar het internet. Advertentie wordt gesponsord door weekkrant de loop 
t.b.v. MKB helmond Verkooppunten: Bloemstudio tini 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

geef de hellemondgift waardebon cadeau!

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

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

Helmond-Oost

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

Mierlo-Hout

In buurthuis St. Anna aan de 
Hoogeindsestraat 24 kun je ie-
dere zondagmiddag vanaf half 
2 en maandagavond vanaf half 
8 prijskaarten. Je kunt er terecht 
voor jokeren en rikken. De or-
ganisatie op zondag is door de 
Jubileumcommissie van Kv de 
Ollietrappers en maandagavond 
de seniorenvereniging St. Anna.

Annawijk/Suytkade

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

Helmond

info@draaiorgelshelmond.nl 
Op zondagen ook regelmatig 
concerten. 

Een nieuwe muziekgroep, nog 
zonder naam, is op zoek naar 
een tweede bassist, een altsax 
en een 1e trompettist. Andere in-
strumenten en ook slagwerkers 
zijn natuurlijk van harte wel-
kom.  We zijn pas net begonnen, 
dus een mooi moment om in te 
stappen ! We spelen o.a. rock-
nummers, oude- en nieuwe top 
40 nummers en gouwe ouwe.  
Mocht je interesse hebben, kom 
dan gerust eens kijken en luiste-
ren.  Je kunt je ook vooraf aan-
melden als je mee wilt repeteren, 
zodat de muziekpartijen voor je 
klaar liggen.  We repeteren op 
vrijdagavond van 20.30 tot 22.30 
in de Fonkel in Helmond. 
Voor info bel: 06-29721443.

Helmond

Gratis reparaties bij Repaircafé 
Rijpelberg op zaterdag 20 okto-
ber van 11.00 tot 15.00 uur. Loca-
tie: oude basisschool De Torelaar 
op de Groningenhof 4, Helmond. 
Meer info: www.facebook.com/
RepaircafeRijpelberg 
Toegankelijk voor alle inwoners 
van Helmond. Nieuwe vrijwilli-
gers nog steeds welkom.

Rijpelberg

Op zondag 28 oktober komt de 
Dichterskring Helmond weer 
bijeen tussen 14.00 en 16.00 uur 
bij restaurant de Waard aan de 
Markt in Helmond.
Iedereen is welkom om iets voor 
te lezen wat zelf geschreven is of 

Centrum

wat je gewoon mooi vindt. Al-
leen komen luisteren mag na-
tuurlijk ook. De entree is gratis.

Op vrijdag 26 oktober houdt 
de Nederlandse Vereniging van 
Rugpatiënten het maandelijkse 
inloopuur in het Elkerliek zieken-
huis op locatie Helmond. Deze 
middag biedt u de mogelijkheid 
te praten met een ervaringsdes-
kundige van de vereniging. Deze 
is tussen 13.00 en 15.00 uur aan-
wezig voor het geven van ad-
vies, informatie en voorlichting. 
U kunt zonder afspraak tussen 
13.00-15.00 uur binnenlopen. 
Meer informatie is te vinden op 
de website van de vereniging: 
www.ruginfo.nl

Helmond

Speeltuin Leonardus organiseert; 
Zaterdag 20 oktober speeltuin by 
night. De kinderen kunnen naar 
hartenlust spelen in een sfeer-
volle verlichte speeltuin.
Er is ook live muziek verzorgd 
door John van der Heijden.
Aanvang : 19.00 uur tot 23.00 uur. 
En het leukste van alles is; ieder-
een, jong en oud, mag gratis naar 
binnen.Kinderen tot 16 jaar al-
leen toegang onder begeleiding 
van een volwassene. 
De speeltuin is gelegen aan 
de Mgr.Swinkelsstraat 24 in 
Helmond.

Helmond-Noord

Werkgroep Vrijwilligers Hel-
mond West organiseert een car-
navalsactiviteit voor de ouderen 
- zieken - alleenstaanden - ge-
nodigden. Deze zal worden ge-
houden op woensdag 27 februari 
2019. En wel in het prachtige ver-
enigingsgebouw van de K.S.H. 
Phileutonia aan de Kanaaldijk. 
De ingang is aan de achterkant 
en wel via ,’t Oude Huys in Hel-
mond-West. De volgende arties-
ten treden voor u op : tonpraters, 
Ad de Bont, Mark vd Tillaar, 
Roel Hanssen, Jan Strik en Hans 
Verbaarschot. Dubbel Trubbel  
(Irma + Erica Martens). Bandpa-
rodist  Maarten de Jong.
DVO; De Veld Op en DF Sount 
Bert,  Bert Walravens.
De presentatie ligt in handen van 
de bekende John van Lanen. De 

Helmond-West

entree hiervoor bedraagt slechts 
€ 5 per entreekaart. Deze kunt 
u nu al kopen bij Henk Koolen, 
Ridderstraat 2,  5707VP.

Op zondag 4 november a.s. is 
de jaarlijkse 2e hands speelgoed 
& kinderkleding beurs in wijk-
huis de Fonkel, Prins Karelstraat 
123, te Helmond (nabij St. Jozef 
kerk). 70 kramen vol met kinder-
kleding en speelgoed! De beurs 
is van 11.00 uur tot 15.00 uur en 
de toegang is gratis! Voor meer 
informatie kunt u contact opne-
men met Miranda 06-22901053 
of Anita 06-10139067.

Centrum

Op zaterdag 3 november 2018 
van 13.00 tot 17.00 uur is er weer 
een bijeenkomst van Jong Par-
kinson-Inn Helmond (voorheen 
“Yoppers Grand Café”) in de 
kapel op het terrein van het El-
kerliek ziekenhuis. Deze middag 
wordt speciaal georganiseerd 
voor jonge(re) mensen met de 
ziekte van Parkinson, hun naas-
ten en overig geïnteresseerden.
Het doel is elkaar ontmoeten, 
ervaringen uitwisselen en infor-
matie verstrekken. Dit gebeurt 
in een informele en ontspannen 
sfeer. Voor koffie/thee/lekkers 
wordt gezorgd. Aanmelden vóór 
22 oktober 2018 via mailadres 
jong@parkinson-inn-helmond.
nl. Entree: 5 euro p.p. (voor leden 
van (Jong) Parkinson-Inn is de 
toegang gratis).

Helmond

Tip 8 op weg 
naar de nieuwe 

hoogheid

Tip 8 alweer in de reeks van 
11. Met rasse schreden nadert 
de prinsbekendmaking van 10 
november. Wie wordt de 57ste 
prins der Houtse Kluppels? 

In Mierlo-Hout gaan ondertus-
sen al verschillende namen rond, 
maar slechts enkele Houtenaren 
weten het ook daadwerkelijk. 
Denk jij het ook te weten? Carna-
valsvereniging De Houtse Klup-
pels is erg benieuwd wie jij aan-
wijst als mogelijke prins. Weet jij 
het al? Ga dan naar www.klup-
pels.nl en raad mee wie de 57e 
Prins der Houtse Kluppels wordt. 
Je maakt kans op 4 vrijkaarten 
voor de Show- & Zwetsavond op 
zaterdagavond 16 februari 2019. 

Kijk alle tips terug op 
www.kluppels.nl
Volg ons ook op Twitter en Insta-
gram via @houtsekluppels
of word vrienden op Facebook: 
CV De Houtse Kluppels. s

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

De tip van deze week! 
(bron foto; CV de Kluppels).

Goud van Oud op ’t Hout,: Een al 
jaren durende traditie in Café de 
Karper, Walvisstraat 34, Mierlo-
Hout. Zaterdag 27 oktober als de 
klok wordt terug gezet, gaan de 
Dj’s Perry en René weer terug in 
de tijd met muziek uit de jaren 
’60 t/m ’90. De avond begint om 
20.30 uur, toegang gratis.

0492-845350   info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!



19week nummer 42 vrijdag 19 oktober 2018de loop weekkrant HELMOND

Nieuws uit Mierlo-Hout

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

Lokaal
VertrouwdVertrouwd
PersoonlijkPersoonlijk

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

Uitvaartzorg van de Kerkhof

Neem jij de uitdaging aan? 

Traditioneel is de maand november de 
maand waarin de HoutQuiz georgani-
seerd wordt. Deze spannende, uitda-
gende maar bovenal gezellige dorpsquiz 
heeft, sinds de 1e editie in het jaar 2014, 
een vaste plek veroverd op de Houtse 
evenementen kalender.

De organisatie, in handen van de groep 
commissarissen van Fanfare Unitas, be-
gint altijd in maart/april van het jaar met 
een brainstormsessie welke categorie vra-
gen en opdrachten er zijn in de dan ko-
mende editie. 

Er wordt geprobeerd om een mix te vinden 
met makkelijke en moeilijke items zodat 
het voor de deelnemende teams een leuke 
Quizavond kan worden. De zomerperiode 
wordt benut om de vragen en opdrachten 
in detail uit te gaan werken. Dit alles onder 
grote geheimhouding want de inspanning 
op de Quizavond moet natuurlijk zo groot 
mogelijk blijven!

Inmiddels bekende, en soms beruchte, 
opdrachten van de 4 reeds uitvoerde 
HoutQuiz-en waren o.a. de bierproeverij, 
het vogelhuisje bouwen, het in volledige 
Kerststijl zingen van “I am dreaming of a 
white Christmas”, de (foto-) speurtochten 
door Mierlo-Hout, de sportieve challenge-
run in de sporthal van BS St. Odulfus etc. 
De honderden Houtenaren (en zelfs niet 
Houtenaren) die reeds deelnemer waren 

zullen dit ongetwijfeld herkennen en hier 
met plezier aan terug denken.

Dit jaar staat op zaterdag 24 november de 
5e editie van de HoutQuiz op de agenda. 
Vanaf 18.30 uur is het weer mogelijk om 
het Quizboek op te halen in de Geseldonk. 
Na het beantwoorden/uitvoeren van de in 
14 categorieën verdeelde vragen/opdrach-
ten dient dit boek weer uiterlijk 23.30 uur 
ingeleverd te worden. Terwijl er ook digi-
tale items kunnen zijn die binnen hetzelf-
de tijdsbestek uitgevoerd moeten worden.

Zaterdag 8 december aanstaande wordt 
tijdens een feestelijke avond, ook weer in 
de Geseldonk (zaal open vanaf 19.30 uur, 
aanvang avond circa 20.30 uur) de Quiz-
avond besproken. 

De einduitslag wordt dan oook bekend 
gemaakt, met uiteraard als hoogtepunt 
de bekendmaking van de winnaar. Dit 
team mag zich sowieso tot de volgende 
editie van de HoutQuiz “het Slimste team 
van Mierlo-Hout” noemen. Onze bekende 
Houtse tonpraoter Rob Scheepers zal de-
ze avond presenteren en ongetwijfeld van 
een vrolijke noot gaan voorzien.

Inschrijven aan de HoutQuiz kan nog tot 
en met uiterlijk 10 november via de web-
site : www.HoutQuiz.nl. Op deze site staat 
ook extra informatie zoals  uitleg spelre-
gels, sfeerfoto’s vorige editie etc.

Wie neemt de uitdaging aan en zien wij op 
zaterdag 24 november als deelnemer? s

Mierlo-Hout

Wie gaat er dit jaar vandoor met de felbegeerde titel (bron foto; G. Minten/ Houtquiz) 

Openbare wijkbijeenkomst in De Geseldonk

De wijkraad Mierlo-Hout, stichting 
wijkhuis De Geseldonk en Mierlo-Hout 
in Actie hebben op maandag 22 oktober 
een wijkbijeenkomst en gebruikers- en 
groeperingenoverleg gepland. Iedereen 
is van harte welkom deze bij te wonen 
en uw inbreng wordt op prijs gesteld. De 
bijeenkomst vindt plaats in wijkhuis De 
Geseldonk om 20.00 uur. 

Onderstaand de agenda:
01. Welkom / Presentielijst.
02. Notulen van gebruikers- en groeperin-
 genoverleg d.d. 21- 09 - 2017 en van 
 Wijkoverleg d.d. 22 – 03 – 2018.
03. Stichting Wijkhuis de Geseldonk en 
 Stichting Mierlo – Hout in Actie.
 • Aandachtspunten vanuit het beheer.
 • Stand van zaken renovatie + 
  aanpassingen.
 • Personeelszaken + vrijwilligers.
 • Globaal overzicht financiën 2017 +
  bezetting.
 • Consumptieprijzen.
 • Terugblik op eigen evenementen.
04. Stichting Wijkraad Mierlo – Hout.
 • “De MierloHoutenaar 2018” + 
  Nieuwjaarsbijeenkomst.
 • De Houtse dag.
 • Presentatie mogelijkheden via 
  “Ditisonzewijk”.
 • “Natuurlijk buiten spelen”.
 • Stand van zaken sportaccommodatie.

 • ’t Wapenfeest.
 • Uitleg over “Centrumplannen”.
 • W.A.P. vaststellen.
05. “Kansrijk in Mierlo- Hout” > Doel.
 • Gezamenlijk project van Wijkraad, 
  Geseldonk, Parochie en M-H in Actie.
 • Betrokken groeperingen + 
  organisatie.
 • Basis: Communicatie en 
  “omzien naar elkaar”.
 • Aandachtspunten: Eenzaamheid, 
  gezondheid ( bewegen en voeding), 
  armoede, laaggeletterdheid, 
  zingeving, veiligheid, mantelzorg, 
  mobiliteit.
 • Stand van zaken en hoe verder?
06. Rondje langs de groeperingen + 
 rondvraag.
07. Einde van de bijeenkomst 
 (circa 21.45 uur) s

Mierlo-Hout
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Vriens was vele jaren trainer bij 
wielervereniging Buitenlust. Hij 
leed aan de ziekte ALS. Een van 
de talenten die hij bij Buitenlust 
opleidde en waarmee hij altijd 
contact onderhield is beroeps-
renner Wout Poels. Vriens is 
geboren en getogen in de Hel-
mondse binnenstad. Hij combi-
neerde zijn werk als bouwvakker 
altijd met het fietsen. In tegen-
stelling tot zijn generatiegenoot 
Jos van der Vleuten werd hij 
nooit prof. Zijn overwinning in 
de Ronde van Helmond in 1963, 
voor eigen publiek, was een van 
zijn hoogtepunten. Een echte 
afmaker was hij niet. "Ik kon 
nooit stil blijven zitten. Ik vloog 
er altijd in", zei Vriens. Hij werd 
vaak vergeleken met de Franse 
vijfvoudig Tourwinnaar Jacques 
Anquetil, vanwege zijn stijlvolle 
wijze van fietsen.

Erelid
Vriens fietste tot zijn 52ste wed-
strijden. Daarna werd hij trainer 
bij Buitenlust. Hij leidde behalve 
Poels onder andere ook Roel 
Egelmeers en Stijn Westrik op. Bij 
Buitenlust was hij al enkele jaren 
erelid. Na zijn pensionering bleef 
hij zelf lange toertochten maken, 
bijna elke dag. Maar in 2012 kreeg 
hij steeds meer fysieke klachten. 
Uiteindelijk werd de diagnose 
ALS gesteld. Langzaam ging hij 
achteruit. "Nee, deze wedstrijd ga 
ik niet meer winnen. Het is niet 
anders", zei hij nog in het ED. 

“Wielrennen is niet alleen stoem-
pen. Het is ook tactiek en tech-
niek. Daarom raadde ik mijn 
renners ook af om de hele zomer 
en winter te blijven koersen. Die 
jonge lichamen zijn vaak nog niet 
uitgegroeid en als je ze teveel be-
last, zijn ze binnen een paar jaar 
opgebrand. Plezier in het fietsen 
staat voorop. Dan gaan ze vanzelf 
beter fietsen.” Cor Vriens werd in 
het oorlogsjaar 1942 geboren in 
Helmond en groeide op in de He-
melrijksestraat. In de buurt waar 
Cor geboren werd was het in de 
vijftiger jaren een en al wielren-
nen. Piet en Hein van der Lin-
den hielden toen, met succes, de 
Helmondse eer hoog. Renners 
als Harrie van Eemeren en Frans 
van Duppen (“Den Dup”) kwa-
men ook bij de broers over de 
vloer. Toen hij twaalf jaar oud was 
raakte hij al besmet met het wiel-
rennen. Zijn eerste fiets kreeg hij 
toen hij veertien jaar oud was. Het 
was een racefiets van het merk 
JOCO die hij van de toenmalige 
amateur Hein van der Linden had 
gekregen. Van Piet Damen kreeg 
hij een paar gebruikte schoenen. 
Buitenlust kende in die dagen 

een bloeiperiode. Wielersuppor-
ters als Harrie van der Aa, Pierre 
Smits, Toon Joosten en meneer 
Smits van Carp hielpen de jonge 
renners waar ze maar konden . 
Daarom werd Cor in 1958 dan 
ook lid van de R. & T.C. Buitenlust. 
Een jaar later vroeg hij zijn eerste 
licentie aan. 

Op een tweedehands “Locomo-
tief” reed hij in 1959 zijn eerste 
nieuwelingenwedstrijd in Some-
ren. Het eerste succes boekte Cor 
in 1960 toen hij clubkampioen 
werd bij de nieuwelingen. Op het 
bekende parkoers op Hersel in 
Lierop toonde hij zich de sterkste. 
“Een van mijn mooiste herinne-
ringen is mijn eerste overwinning 
bij de nieuwelingen in Weert,” 
blikt de Helmonder terug. “We 
gingen er met de fiets heen. Op 
de terugweg reed ik met een grote 
bos gladiolen op mijn rug. Een he-
leboel supporters gingen toen nog 
op de fiets mee. Toen we bijna 
thuis de straat inreden stonden de 
meeste mensen buiten omdat ze 
al van mijn overwinning gehoord 
hadden. Dat was een fantastische 
tijd.” Als amateur behoorde hij ze-
ker tot de regionale top in de koer-
sen rond de kerk. In deze catego-
rie reed Cor voor diverse ploegen. 
Regelmatig dook zijn naam op in 
de uitslagenrubrieken van de dag-
bladen. In 1961 stond hij in mei in 
Helmond op het podium met een 
derde plaats. Vierde werd hij dat 
wegseizoen in de wielerronde van 
Best en een derde plaats behaalde 
hij in de Helmondse Oranjeronde. 
In het wielerjaar 1962 vinden we 
zijn naam in de uitslagenarchie-
ven van augustus terug met een 
derde plaats in de wielerronde 
van Mierlo-Hout. Zijn deelname 
aan de internationale San Pelle-
grino-rit met start en finish op 
de Straakvense Bosdijk in zijn 
woonplaats was op 9 september 
van dat jaar het hoogtepunt. De 
Helmondse Courant besteedde er 
uitgebreid aandacht aan: “De San 
Pellegrino-koers in Helmond. Gi-
no Bartali, eenmaal reus onder de 
internationale wegreuzen, twee-
maal primus in de Tour de France 
en drie keer in de Giro d’Italia, is 
naar Helmond gekomen. In 1963 
won Cor in het shirt van Poly-
norm het clubkampioenschap 
vóór de toenmalige grote favoriet 
Jos van der Vleuten. In de voorbe-
schouwing voor de wielerronde 
van Helmond voorspelde men 
hem een gouden wielertoekomst: 
mits hij spaarzaam zou zijn met 
zijn krachten en het temperament 
in bedwang kon houden. Het was 
ook geen gemakkelijke tijd om te 
gaan wielrennen. ”Omdat we al-
tijd met de fiets naar de wedstrij-

den moesten, waren de renners 
van toen veel harder voor zichzelf. 
In 1963 stond hij eind juni met een 
derde plaats op het podium in het 
Limburgse Waubach. Ook was hij 
één van de motoren van de tijdrit-
ploeg die deelnam aan het Natio-
nale Clubkampioenschap in Wijk 
bij Duurstede. Samen met zijn 
clubgenoten Jos van der Vleuten 
en Leo van Schalen realiseerden 
ze de 31e tijd. Een prima prestatie 
leverde het Buitenlust-kwartet 
bestaande uit Cor Vriens, Jos van 
der Vleuten, Leo van Schalen en 
Piet Damen door zevende te wor-
den tijdens het NCK in Wijk bij 
Duurstede. Een revanche voor het 
jaar daarvoor. 

De coureur in het roodwitte shirt 
van Relou Brandstoffen behaalde 
een schitterende overwinning in 
zijn woonplaats Helmond op het 
parkoers van de Braak vóór Jan 
van Katwijk. Ondanks twee val-
partijen klopte Cor het “hele pak” 
amateurs en kwam voor deze 
thuisoverwinning alleen over de 
meet. “Als amateur kon ik heel 
aardig meekomen. Voor de top 
kwam ik echter net wat te kort.” 
Met een veteranenlicentie op zak 
vond hij het in 1985 na meer dan 
een kwart eeuw jaar welletjes. In 
het clubblad “Het Verzetje” ver-
telde hij twee jaar later dat hij op 
45- jarige leeftijd nog minstens 
drie keer per week op de racefiets 
trainde. Goede raad concentreer-
de zich in die jaren voornamelijk 
op zijn eigen kinderen. Daarvoor 
had hij ook zijn jongere broer 
Theo begeleid. Zijn dochter Kim 
heeft bij de nieuwelingen dames 
gereden en ook zoon Alan had 
een licentie. “Aan die begeleiding 
had ik toen mijn handen vol,  
”erkent hij.  Cor Vriens begon met 

het trainen van de jeugd bij Har-
rie Nooijen. Later stapte hij over 
naar de begeleiding van de nieu-
welingen om als juniorenbegelei-
der deze periode bij “Buitenlust” 
af te sluiten. Vaak werd er voor 
de gezamenlijke fietstrainingen 
vertrokken vanaf de wielerbaan 
in Helmond. “De trainingen be-
gonnen om zes uur precies. Dan 
vertrokken we ook. Renners die te 
laat kwamen deden dat later niet 
meer,” vertelt de oud-renner. In 
1998 werd hij voor zijn grote ver-
diensten door de landelijke wie-
lerbond onderscheiden met de 
gouden K.N.W.U.-speld voor zijn 
“grote verdiensten voor de wieler-
sport”. 

Al veertig jaar was Vriens toen 
lid van de R & TC Buitenlust. Na 
een jarenlange carrière als renner 
had hij zich bezig gehouden met 
de begeleiding van jonge talent-
volle wielrenners. Met renners 
als Roel Egelmeers, Stijn Westrik, 
Thijs Verhagen en Mirella van 
Melis leverde hij nationale en we-
reldkampioenen af. De discipline 
en trainingsarbeid die hij zichzelf 
oplegde eiste hij ook van de ren-
ners. En met succes, want diverse 
talenten stroomden door naar de 
Rabobankploeg. “RoeI Egelmeers 
en Stijn Westrik deden het goed 
op de weg, Thijs Verhagen en 
Ferdi van Katwijk waren toppers 
bij het veldrijden en de kwalitei-
ten van Mireilla van Melis waren 
ook bekend. Natuurlijk moet je 
ook een beetje geluk hebben als 
trainer, maar het is de kunst om 
hen te stimuleren om hun talen-
ten ook daadwerkelijk te gebrui-
ken.” De toen 55-jarige Vriens 
was blij verrast met de hoge on-
derscheiding van de Koninklijke 
Nederlandse Wielerunie. “Het is 

nu heel gemakkelijk om te roe-
pen dat ik het wel had verwacht, 
of dat ik vind dat ik die speld ook 
heb verdiend, maar ik stond écht 
met mijn mond vol tanden. En dat 
gebeurt toch niet zo vaak. 

Natuurlijk weet je dat je in de be-
langstelling staat, zeker omdat 
Buitenlust in de afgelopen jaren 
nogal wat kampioenen heeft af-
geleverd. Deze speld is dan ook 
een beetje voor al die jongens die 
ik heb getraind.” De talenten mo-
tiveren speelde een belangrijke 
rol in diens trainingsaanpak. “Op 
een of andere manier bleek mijn 
werkwijze aan te slaan. Niet al-
leen de talenten werden nog be-
ter, maar de jongens die eerst niet 
meekonden, reden toen plotse-
ling bij de nieuwelingen in de prij-
zen. Dat kon geen toeval zijn. Het 
is een heel zware sport en alleen 
als je er alles voor overhebt, kun 
je doorbreken. Mijn relaties met 
de jongens zijn altijd uitstekend 
geweest. Toen ik goed beroerd in 
het ziekenhuis lag, zijn ze allemaal 
geweest.” 

Cor bleef jarenlang een van de 
vaste trainers van RTC Buitenlust. 
Hij heeft in die periode meer dan 
tien renners afgeleverd aan het 
Rabobank beloftenteam. Norbert 
Poels was één van de renners die 
door Cor getraind werden. “Cor 
is een uitstekende trainer. Hij 
heeft mij de eerste kneepjes van 
het wielervak geleerd.” Een speci-
ale rol bij zijn wielerbezigheden is 
weggelegd voor Anny. Zijn echt-
genote heeft hem namelijk altijd 
gesteund in zijn bezigheden voor 
de wielersport. Cor Vriens heeft 
heel wat jaren het sportieve ge-
zicht van de R &TC Buitenlust mee  
bepaald. s

In een van de eerdere uitgaven van De Loop stond 
een artikel over Jos van der Vleuten, een beroemde 
Helmondse wielrenner. Maar een generatie genoot, 

wielrenner Cor Vriens, heeft ook veel voor het 
Helmondse wielrennen betekend, op deze pagina een 
terugblik aan wielrenner Cor die in 2014 is overleden.

Cor Vriens
(Helmond, 14 januari 1942 – Helmond, 7 december 2014)

(Bron foto; Nederlandse Wielren Bond).
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Op maandag 29 oktober zal fo-
tografe en initiatiefneemster Ilse 
Wolf aanwezig zijn bij de foto - 
expositie Mantel der Liefde in de 
bibliotheek om te vertellen over 
deze bijzondere tentoonstelling. 
Tussen 16.00 uur en 17.00 uur 
neemt zij je mee door de exposi-
tie en laat zien wat er aan vooraf 
ging. Er is hierbij ook alle ruimte 
om vragen te stellen aan haar!

Dit is de laatste kans om deze 
(reizende) tentoonstelling over 
mantelzorg in Helmond te zien. 
De Mantel der Liefde staat tot 
en met woensdag 31 oktober 
nog op de 2e verdieping van de 
Bibliotheek in Helmond en gaat 
daarna op reis naar een volgende 
bestemming, ergens verderop in 
Brabant… Ben jij erbij? s

Laatste kans: 
Rondleiding expositie Mantel der Liefde 

De expositie: ‘Mantel der Liefde’ 
zal nog tot woensdag 
31 oktober te zien zijn in 
Bibliotheek Helmond 
(bron foto; Bibliotheek Helmond).

Centrum

Lezing over Bisschop Augustinus 

Hugo de Lil heeft zich grondig 
verdiept in de persoon van de 
fameuze bisschop Augustinus 
(354 -430). In de voorbije jaren 
heeft hij meerdere malen lezin-
gen gehouden over deze boei-
ende en zeer invloedrijke fi guur 
binnen het christendom en het 
westerse denken. Telkens weet 
hij te boeien met zeer gedetail-
leerde informatie over episoden 
uit het leven van deze heilige, 
waarvan zeer veel geschriften 
bewaard zijn gebleven.

De lezing die De Lil dit keer gaat 
houden betreft niet een bepaalde 
episode uit het leven van Augus-
tinus. Nu is als invalshoek geko-
zen voor de vraag welke beteke-
nis het gedachtegoed van Au-
gustinus nog kan hebben voor 
onze tijd. 

De Lil wil ons graag laten zien 
dat de betekenis van Augustinus 
ver boven zijn tijd uit stijgt. Dat 
wij, 1600 jaar later, nog veel inspi-
ratie bij hem kunnen opdoen.

Hugo de Lil doceerde klassieke 
talen aan de theologische facul-

teit van de Katholieke Universi-
teit Brabant. 
De werkgroep Catechese van de 
Damiaanparochie in Helmond 
nodigt geïnteresseerden van har-
te uit om deze lezing op dinsdag 
30 oktober bij te wonen. 

Plaats van samenkomst is de 
pastorie in Stiphout óf, afhanke-
lijk van de belangstelling, in het 
tegenoverliggende wooncom-
plex De Ark. 
De aanvang is om 19.30 uur. 
De toegang is gratis. Wel graag 
tevoren aanmelden bij vogels
verwegen@gmail.com s

Stiphout

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:  0492 - 51 39 71

Een imposant koppie: Carvin
Het is maar goed dat Carvin (1 jaar) van de straat gehaald is: 
hij was mager en er zaten veel ongenode gasten op zijn lijf. De 
eerste dagen lag hij achter zijn mandje al z’n moed bij elkaar te 
rapen voordat hij tevoorschijn durfde te komen. Ondanks dat hij 
zo tenger was, had hij toch een imposant koppie, met grappige 
breedbeeld-wangetjes. En mooie ogen die ons inmiddels vol ver-
trouwen aankijken. Hij maakt praatjes, vooral als hij vindt dat zijn 
voerbakje wel weer eens gevuld mag worden. Van onzekerheid 
is niets meer te bespeuren. Hij is verrassend snel op zijn gemak in 
de reguliere kattenverblijven: hij maakt een verkenningsrondje, 
struint rond, maakt kennis met zijn buren, probeert de mandjes 
uit. Een grappig leukerdje dat maar al te graag contact heeft met 
mensen! 
Jammer genoeg kreeg Carvin een probleem met zijn huid waar-
door hij een tijdje apart heeft moeten zitten. Het is genezen en 
Carvin is weer op en top beschikbaar. Tenger is hij absoluut niet 
meer, meneer is rond en goedgevuld.

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

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

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

Zaterdag 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;

Zondag 21 oktober:
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoogmis m.m.v. het 
kerkkoor;

Donderdag 25 oktober:
19.00 uur Alphonsuskapel;

Zaterdag 27 oktober:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint 
Anna; volkszang;
19.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout; volkszang;
Gerda Martens-Welten en Martien Martens;

www.damiaanhelmond.nl

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

Zondag 21 oktober 
10.30 uur Gregoriaans 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 Duren-van Mook, San Boekhorst-
Drouen, Rieky Meulendijks-van de Veerdonk, Theo 
Benders, Bertha Gruijters-van Gameren, Anneke 
van Oorschot-Reloe, Gerrit Rijkers, Marianne Colen-
Beekmans.

Zondag 28 oktober
10.30 uur Femmes
Piet van Neerven en Irma van Neerven-Harnisch, Harry 
Sanders, Antonius Rooijakkers en Martina Habraken de 
echtgenote, overleden ouders De Kok-van de Berk en 
Ciska de dochter, Carel van der Zanden, Rob Mertens, 
Ans van Zanten-Groenland, 
Betsie Hamilton-Sol, Frits 
Verstappen.

www.damiaanhelmond.nl

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE 
H.LAMBERTUS
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UIT IN DE REGIOsave the dateOKTOBER
EVENEMENTEN

Helmtocht 2018 
ATB fietstoertocht 
geheel bewegwij-
zerd 2 afstanden 
37 en 57 km. 
Inschrijven tussen 
08:30 en uiterlijk 
10:00 uur. Voor 
iedereen toegan-
kelijk Scouting 
Rijpelberg, 
Berkendonk 91 
08:30 - 10:00 uur.

Iris Hond – 
BEWOGEN 
Gezien en gehoord 
bij de tiende van 
Tijl en de avond 
van de filmmuziek. 
Een theater-
concert door een 
prachtpianiste 
met groot hart van 
Cohen en Chopin 
tot Rachmaninov 
en eigen werk. 
Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2 
15:00 - 17:00 uur.

Patrick Tetreault 
& the Pride of the 
North Bank (CAN) 
Patrick Tetreault 
the Pride of the 
North Bank (CAN)
Top bluegrass 
americana uit 
Canada. Lokaal 42, 
Markt 42. 16:00 - 
01:00 uur.

DINSDAG
23 OKTOBER

Literair Café met 
Carolijn Visser 
Carolijn Visser 
(1956) reist al 
jarenlang over de 
wereld waarbij 
haar belangstel-
ling vooral uit gaat 
naar communis-
tische en post-
communistische 
samenlevingen 
zoals Vietnam 
Nicaragua China 
en Tibet. 
De Traverse, 
Steenweg 19. 
20:00 - 22:15 uur.

T/M ZO. 28 OKTOBER

Kom in de herfstvakantie naar 
Kasteel Helmond 
Doe mee met het familieprogramma, van 
13 t/m 28 oktober. Samen met opa en 
oma mee naar het Herfstkasteel? 
Dat is nu extra aantrekkelijk. In de 
herfstvakantie hebben alle opa’s en 
oma’s, in het bijzijn van minimaal 1 
betalend kleinkind, 50% korting op een 
toegangskaart voor Kasteel Helmond. 
Kasteel Helmond, Kasteelplein 1. di-vr: 
10:00 - 17:00 uur, za, zo: 12:00 - 17:00 uur.

VRIJDAG 19 OKTOBER
Biologische markt Brandevoort 
Elke vrijdag is er van 14.00-18.00 uur 
een biologische markt onder de Markt-
hal van Winkelcentrum Brandevoort 
in Helmond. Markthal Winkelcentrum 
Brandevoort, de Plaetse 1. 

Gerard van Maasakkers - 
40 JAAR LIEDJES – SUCCESREPRISE 
Zingen doe je ook met pretogen. Gerard 
van Maasakkers wil de bloei van zijn 
40-jarige carrière graag met nog meer 
toeschouwers delen ook degenen die 
begin 2018 naast het net visten. 
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2. 
20:15 - 22:30 uur.

Leif De Leeuw Band - 
PLAYS THE ALLMAN BROTHERS BAND 
De laatste drie maanden van 2018 
staan voor de Leif de Leeuw Band in 
het teken van de muziek van de Allman 
Brothers Band. De Cacaofabriek, 
Cacaokade 1. 21:00 uur.

LIVE: Frogfest 
Frogfest is een jaarlijks terugkerend 
festival met diverse poprock-bands 
met een indie-achtergrond. Ook dik 
jaar staan er weer bijzondere en heel 
diverse bands met een goede staat van 
dienst. Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39. 21:00 - 03:00 uur.

ZATERDAG 20 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.

Alles Moet Anders - SNAKE BITE LOVE 
In het kader van ons thema project 
rondom Fresh Cacao - Alles Moet 
Anders - speelt vanavond Snake Bite 
Love in onze popzaal. De Cacaofabriek, 
Cacaokade 1. 20:30 uur.

Halloween feest Mierlo-Hout 
Dit jaar is het Halloween feest 
Mierlo-Hout verhuist naar de 
Geseldonk. Jullie zijn allemaal van harte 
uitgenodigd om dit feest mee te maken. 
De Geseldonk Mierlo-Hout, 
Cederhoutstraat 44. 19:00 - 22:00 uur.

LIVE: Greenday, tribute by Bullet In A Bible 
Het hele idee voor een Green Day 
Tribute band is ontstaan nadat zanger-
gitarist Sander Bosch door Green Day 
zanger Billie Joe op het podium werd 
getrokken tijdens Pinkpop 2010. 
Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39. 22:00 - 01:00 uur.

Sympho Classics II - SOUNDS & SENSES II 
Sensationele symfonische rock met 
superbezetting. Een gulle greep uit de 
schatkist met Symfo Classics-juwelen 
fonkelend gebracht door drie zangers 
en een onverwoestbare band. 
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2. 
20:15 - 22:30 uur.

ZONDAG 21 OKTOBER
Alles Moet Anders – BALL 
Als kleine jongen raakt de in Tilburg 
opgegroeide Nasser verslingerd aan de 
bal. Lange dagen maken ze met elkaar 
hij en de bal soms zijn ze wel 8 uur 
samen altijd op straat. De Cacaofabriek, 
Cacaokade 1. 16:00 uur.

Des Knaben Wunderhorn 
Esther Kuiper (mezzo) Sven Weyens 
(bariton) en Maurice Lammerts van 
Bueren(piano) met Des Knaben 
Wunderhorn. Auditorium Elkerliek
Ziekenhuis, Wesselmanlaan 25. 
15:00 - 16:30 uur.

Bluesroute Helmond - 8e editie 
Op 26, 27 en 28 oktober spelen er bands 
uit binnen en buitenland op vele podia 
door het gehele centrum van Helmond, 
hiermee is Bluesroute Helmond deze 8e 
editie een der grootste gratis toeganke-
lijke blues festivals in de Benelux! Live 
muziek en een heerlijke sfeer. Blues-
route in centrum Helmond , Markt 42. 
Vr 20:00 - 00:00 uur, za 20:00 - 00:00 uur, 
zo 14:00 - 00:00 uur.

www.helmondnu.nl

PATHÉ HELMOND
DO. 18 OKT. T/M WO. 24 OKT.

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

Bad Times At The El Royale (DOV) Di 15:15, 20:45 uur / Ma 
15:30 uur / Do, Zo, Ma, Wo 21:00 uur / Vr, Za 22:00 uur 
Brandweerman Sam - Klaar Voor Actie (DNL) Do - Zo 10:00 
uur / Ma - Wo 10:30 uur 
Doris (DNL) Do, Zo - Wo 19:30 uur / Vr, Za 20:30 uur 
Elvy’s Wereld So Ibiza (DNL) Vr, Za 13:30 uur / Do, Zo 
14:15 uur / Wo 15:15 uur 
First Man (DOV) 
Do - Zo 10:30 uur / Di 11:00 uur / Ma 11:15 uur / Wo 
11:30 uur / Vr, Za 14:45, 21:30 uur / Ma, Di 15:00 uur / 
Do, Zo, Wo 16:00 uur / Do, Zo - Wo 20:30 uur
Hotel Transylvania 3 (DNL) Vr, Za 12:00 uur / Wo 13:15 uur 
/ Do, Zo 13:20 uur 
Hunter Killer (DOV) Zo, Wo 21:15 uur 
Johnny English Strikes Again (DOV) Do, Zo 10:15 uur / Di 
11:00, 18:45 uur / Wo 12:00 uur / Vr, Za, Di 14:15 uur / 
Do, Zo, Ma, Wo 14:30, 19:00 uur / Vr, Za 18:00, 20:00 uur
Kler (DOV) Do, Zo - Wo 16:30 uur / Vr, Za 17:00 uur
Mile 22 (DOV) Ma 10:30 uur / Wo 10:45 uur / Di 11:15 uur 
/ Do, Zo - Wo 18:00, 21:45 uur / Vr, Za 19:00, 22:45 uur 
Nick Jr. Herfstbios (DNL) Di 10:45 uur / Do - Zo 11:40 uur 
/ Ma 12:10 uur 
Night School (DOV) Ma, Wo 12:45 uur / Zo, Di 14:45 uur 
/ Do 16:45, 21:15 uur / Vr, Za 17:45, 22:15 uur / Di 18:15 
uur / Zo, Ma, Wo 18:30 uur
Simple Favor, A (DOV) 
Do, Zo - Wo 17:15 uur / Vr, Za 18:15 uur 
Sinterklaas en de Vlucht door de Lucht (DNL) Do - Zo 10:15 
uur / Do, Zo, Di 12:30 uur / Vr, Za 13:20 uur / Ma 13:50 
uur / Wo 14:45 uur 
Smallfoot (DNL) Do - Zo 10:00 uur / Ma, Di 10:45 uur / Wo 
11:00, 15:45 uur / Do, Zo 13:30 uur / Vr, Za 14:30 uur 
Smallfoot (N3D) 
Do - Zo 12:15 uur / Wo 13:30 uur / Di 14:00 uur / Ma 
14:15 uur / Do, Zo 15:45 uur / Vr, Za 16:45 uur 
Sneak Preview 20181018 (DOV) Di 21:00 uur 
Star Is Born, A (2018) (DOV) Ma 11:00, 21:15 uur / Do, Zo, 
Wo 15:30 uur / Ma, Di 16:00 uur / Vr, Za 16:30, 21:00 uur 
/ Do, Zo, Di, Wo 20:00 uur
Superjuffie (DNL) Do, Zo, Wo 10:30 uur / Vr, Za 10:45, 
13:45, 15:45 uur / Do, Zo 12:00 uur / Di 13:15 uur / Do, 
Zo, Ma, Wo 14:00 uur
Venom (DOV) 
Ma 16:45 uur / Do 18:30 uur / Vr, Za 19:30 uur 
Venom (O3D) Vr, Za 11:00, 15:30, 22:30 uur / Ma 11:30 
uur / Di 12:15, 16:15, 21:15 uur / Do 14:45 uur / Zo, Wo 
16:45 uur / Do, Zo, Ma, Wo 21:30 uur
Whitney (DOV) Ma 20:00 uur 
Wilde Stad, De (DNL) Di 13:30 uur 
Zwaar Verliefd (DNL) Wo 10:30, 12:30 uur / Do - Zo 12:45 
uur / Ma, Di 13:00 uur / Vr, Za 15:00, 20:15 uur / Ma 
15:15 uur / Di 19:00 uur / Do, Zo, Ma, Wo 19:15 uurHELMONDNU.NL

De nieuwssite van Helmond

HELMOND VR. 26 T/M ZO. 28 OKTOBER
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Aarle-Rixtel Bakkerij van Brug, Dorpsstraat 19 
Brouwhuis Gemeenschapshuis De Loop, Peeleik 7 | 
Dierdonk AH Dierdonk, Dierdonkpark 10
Helmond-Centrum In krantenrek bij de lift in de Elzas Passage 
Stadswinkel (Frans Joseph van Thielpark) | 
Bibliotheek Helmond-Peel, Watermolenwal 11
Helmond-Lungendonk Fruitteeltbedrijf Jurrius, Goorsebaan 16
Helmond-Noord Primera, winkelcentrum De Bus
Helmond-West Westwijzer Cortenbachstraat 70
The Readshop/postkantoor Mierloseweg 10
Esso Relou Europaweg Noord + Zuid
Mierlo-Hout  Jan Linders Janssen & Fritsenplein | Shell 
tankstation Verbakel, Mierloseweg 206 | Bakkerij Dirks Houtse 
Parallelweg 131 | Jumbo Hoofdstraat 168 | Wijkhuis Geseldonk, 
Cederhoutstraat 44
Oranjebuurt/Zwanenbeemd Bezoekershal Elkerliek
Rijpelberg Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1
Stiphout Uitgeverij Adcommunicatie Steenovenweg 20 | 
Jumbo Gijsbers, Dorpsstraat 58D

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

is ook verkrijgbaar op 
de volgende adressen

helmondloopjes
de loop weekkrant

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

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

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

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

e 6,50
e 8,00
e 9,50
e 11,00
e 12,50
e 14,00
e 15,50

DIVERSEN

www.helmond
nu.nl

DIVERSEN

DIVERSEN

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

actie geldig op de gehele

COLLECTIE
óók op alle actie-modellen

Kom ook kijken naar onze 
modellen tijdens de modeshow

op zaterdag 21 april

3e BH GRATIS!!!
óf de

2e voor de HELFT!

Kom ook kijken naar onze 
modellen tijdens de modeshow

op zaterdag 21 april
GELDROP: K.Kerkstraat 19  

HELMOND: Steenweg 33HELMOND: Steenweg 33
















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

Nieuwe behandelmethode bij 
(chronische) klachten

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

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

Bowen MierloBowen Mierlo

save the dateOKTOBER
EVENEMENTEN

Helmtocht 2018 
ATB fietstoertocht 
geheel bewegwij-
zerd 2 afstanden 
37 en 57 km. 
Inschrijven tussen 
08:30 en uiterlijk 
10:00 uur. Voor 
iedereen toegan-
kelijk Scouting 
Rijpelberg, 
Berkendonk 91 
08:30 - 10:00 uur.

Iris Hond – 
BEWOGEN 
Gezien en gehoord 
bij de tiende van 
Tijl en de avond 
van de filmmuziek. 
Een theater-
concert door een 
prachtpianiste 
met groot hart van 
Cohen en Chopin 
tot Rachmaninov 
en eigen werk. 
Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2 
15:00 - 17:00 uur.

Patrick Tetreault 
& the Pride of the 
North Bank (CAN) 
Patrick Tetreault 
the Pride of the 
North Bank (CAN)
Top bluegrass 
americana uit 
Canada. Lokaal 42, 
Markt 42. 16:00 - 
01:00 uur.

DINSDAG
23 OKTOBER

Literair Café met 
Carolijn Visser 
Carolijn Visser 
(1956) reist al 
jarenlang over de 
wereld waarbij 
haar belangstel-
ling vooral uit gaat 
naar communis-
tische en post-
communistische 
samenlevingen 
zoals Vietnam 
Nicaragua China 
en Tibet. 
De Traverse, 
Steenweg 19. 
20:00 - 22:15 uur.

T/M ZO. 28 OKTOBER

Kom in de herfstvakantie naar 
Kasteel Helmond 
Doe mee met het familieprogramma, van 
13 t/m 28 oktober. Samen met opa en 
oma mee naar het Herfstkasteel? 
Dat is nu extra aantrekkelijk. In de 
herfstvakantie hebben alle opa’s en 
oma’s, in het bijzijn van minimaal 1 
betalend kleinkind, 50% korting op een 
toegangskaart voor Kasteel Helmond. 
Kasteel Helmond, Kasteelplein 1. di-vr: 
10:00 - 17:00 uur, za, zo: 12:00 - 17:00 uur.

VRIJDAG 19 OKTOBER
Biologische markt Brandevoort 
Elke vrijdag is er van 14.00-18.00 uur 
een biologische markt onder de Markt-
hal van Winkelcentrum Brandevoort 
in Helmond. Markthal Winkelcentrum 
Brandevoort, de Plaetse 1. 

Gerard van Maasakkers - 
40 JAAR LIEDJES – SUCCESREPRISE 
Zingen doe je ook met pretogen. Gerard 
van Maasakkers wil de bloei van zijn 
40-jarige carrière graag met nog meer 
toeschouwers delen ook degenen die 
begin 2018 naast het net visten. 
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2. 
20:15 - 22:30 uur.

Leif De Leeuw Band - 
PLAYS THE ALLMAN BROTHERS BAND 
De laatste drie maanden van 2018 
staan voor de Leif de Leeuw Band in 
het teken van de muziek van de Allman 
Brothers Band. De Cacaofabriek, 
Cacaokade 1. 21:00 uur.

LIVE: Frogfest 
Frogfest is een jaarlijks terugkerend 
festival met diverse poprock-bands 
met een indie-achtergrond. Ook dik 
jaar staan er weer bijzondere en heel 
diverse bands met een goede staat van 
dienst. Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39. 21:00 - 03:00 uur.

ZATERDAG 20 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.

Alles Moet Anders - SNAKE BITE LOVE 
In het kader van ons thema project 
rondom Fresh Cacao - Alles Moet 
Anders - speelt vanavond Snake Bite 
Love in onze popzaal. De Cacaofabriek, 
Cacaokade 1. 20:30 uur.

Halloween feest Mierlo-Hout 
Dit jaar is het Halloween feest 
Mierlo-Hout verhuist naar de 
Geseldonk. Jullie zijn allemaal van harte 
uitgenodigd om dit feest mee te maken. 
De Geseldonk Mierlo-Hout, 
Cederhoutstraat 44. 19:00 - 22:00 uur.

LIVE: Greenday, tribute by Bullet In A Bible 
Het hele idee voor een Green Day 
Tribute band is ontstaan nadat zanger-
gitarist Sander Bosch door Green Day 
zanger Billie Joe op het podium werd 
getrokken tijdens Pinkpop 2010. 
Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39. 22:00 - 01:00 uur.

Sympho Classics II - SOUNDS & SENSES II 
Sensationele symfonische rock met 
superbezetting. Een gulle greep uit de 
schatkist met Symfo Classics-juwelen 
fonkelend gebracht door drie zangers 
en een onverwoestbare band. 
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2. 
20:15 - 22:30 uur.

ZONDAG 21 OKTOBER
Alles Moet Anders – BALL 
Als kleine jongen raakt de in Tilburg 
opgegroeide Nasser verslingerd aan de 
bal. Lange dagen maken ze met elkaar 
hij en de bal soms zijn ze wel 8 uur 
samen altijd op straat. De Cacaofabriek, 
Cacaokade 1. 16:00 uur.

Des Knaben Wunderhorn 
Esther Kuiper (mezzo) Sven Weyens 
(bariton) en Maurice Lammerts van 
Bueren(piano) met Des Knaben 
Wunderhorn. Auditorium Elkerliek
Ziekenhuis, Wesselmanlaan 25. 
15:00 - 16:30 uur.

Bluesroute Helmond - 8e editie 
Op 26, 27 en 28 oktober spelen er bands 
uit binnen en buitenland op vele podia 
door het gehele centrum van Helmond, 
hiermee is Bluesroute Helmond deze 8e 
editie een der grootste gratis toeganke-
lijke blues festivals in de Benelux! Live 
muziek en een heerlijke sfeer. Blues-
route in centrum Helmond , Markt 42. 
Vr 20:00 - 00:00 uur, za 20:00 - 00:00 uur, 
zo 14:00 - 00:00 uur.

www.helmondnu.nl

PATHÉ HELMOND
DO. 18 OKT. T/M WO. 24 OKT.

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

Bad Times At The El Royale (DOV) Di 15:15, 20:45 uur / Ma 
15:30 uur / Do, Zo, Ma, Wo 21:00 uur / Vr, Za 22:00 uur 
Brandweerman Sam - Klaar Voor Actie (DNL) Do - Zo 10:00 
uur / Ma - Wo 10:30 uur 
Doris (DNL) Do, Zo - Wo 19:30 uur / Vr, Za 20:30 uur 
Elvy’s Wereld So Ibiza (DNL) Vr, Za 13:30 uur / Do, Zo 
14:15 uur / Wo 15:15 uur 
First Man (DOV) 
Do - Zo 10:30 uur / Di 11:00 uur / Ma 11:15 uur / Wo 
11:30 uur / Vr, Za 14:45, 21:30 uur / Ma, Di 15:00 uur / 
Do, Zo, Wo 16:00 uur / Do, Zo - Wo 20:30 uur
Hotel Transylvania 3 (DNL) Vr, Za 12:00 uur / Wo 13:15 uur 
/ Do, Zo 13:20 uur 
Hunter Killer (DOV) Zo, Wo 21:15 uur 
Johnny English Strikes Again (DOV) Do, Zo 10:15 uur / Di 
11:00, 18:45 uur / Wo 12:00 uur / Vr, Za, Di 14:15 uur / 
Do, Zo, Ma, Wo 14:30, 19:00 uur / Vr, Za 18:00, 20:00 uur
Kler (DOV) Do, Zo - Wo 16:30 uur / Vr, Za 17:00 uur
Mile 22 (DOV) Ma 10:30 uur / Wo 10:45 uur / Di 11:15 uur 
/ Do, Zo - Wo 18:00, 21:45 uur / Vr, Za 19:00, 22:45 uur 
Nick Jr. Herfstbios (DNL) Di 10:45 uur / Do - Zo 11:40 uur 
/ Ma 12:10 uur 
Night School (DOV) Ma, Wo 12:45 uur / Zo, Di 14:45 uur 
/ Do 16:45, 21:15 uur / Vr, Za 17:45, 22:15 uur / Di 18:15 
uur / Zo, Ma, Wo 18:30 uur
Simple Favor, A (DOV) 
Do, Zo - Wo 17:15 uur / Vr, Za 18:15 uur 
Sinterklaas en de Vlucht door de Lucht (DNL) Do - Zo 10:15 
uur / Do, Zo, Di 12:30 uur / Vr, Za 13:20 uur / Ma 13:50 
uur / Wo 14:45 uur 
Smallfoot (DNL) Do - Zo 10:00 uur / Ma, Di 10:45 uur / Wo 
11:00, 15:45 uur / Do, Zo 13:30 uur / Vr, Za 14:30 uur 
Smallfoot (N3D) 
Do - Zo 12:15 uur / Wo 13:30 uur / Di 14:00 uur / Ma 
14:15 uur / Do, Zo 15:45 uur / Vr, Za 16:45 uur 
Sneak Preview 20181018 (DOV) Di 21:00 uur 
Star Is Born, A (2018) (DOV) Ma 11:00, 21:15 uur / Do, Zo, 
Wo 15:30 uur / Ma, Di 16:00 uur / Vr, Za 16:30, 21:00 uur 
/ Do, Zo, Di, Wo 20:00 uur
Superjuffie (DNL) Do, Zo, Wo 10:30 uur / Vr, Za 10:45, 
13:45, 15:45 uur / Do, Zo 12:00 uur / Di 13:15 uur / Do, 
Zo, Ma, Wo 14:00 uur
Venom (DOV) 
Ma 16:45 uur / Do 18:30 uur / Vr, Za 19:30 uur 
Venom (O3D) Vr, Za 11:00, 15:30, 22:30 uur / Ma 11:30 
uur / Di 12:15, 16:15, 21:15 uur / Do 14:45 uur / Zo, Wo 
16:45 uur / Do, Zo, Ma, Wo 21:30 uur
Whitney (DOV) Ma 20:00 uur 
Wilde Stad, De (DNL) Di 13:30 uur 
Zwaar Verliefd (DNL) Wo 10:30, 12:30 uur / Do - Zo 12:45 
uur / Ma, Di 13:00 uur / Vr, Za 15:00, 20:15 uur / Ma 
15:15 uur / Di 19:00 uur / Do, Zo, Ma, Wo 19:15 uurHELMONDNU.NL
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Dovens Meubel
Mooie gebruikte meubelen

te koop
www.dovens.nl

Dovens Slapen
Slaapkamers-Boxsprings-
Matrassen-Dekbedden-

Hoeslakens-Toppers.
www.dovens.nl

Raamdecoratie
!! Actie Oktober 20% korting !!

www.dovens.nl

Dovens Woningstoffering
Raamdecoratie-gordijnen-
vloerbedekking-PVC-vinyl-

laminaat-lamelparket.
www.dovens.nl

PERSONEEL
Commit zoekt 

schoonmaakmedewerksters
voor avondprojecten in

Mierl en Geldrop.
Tel: 040-2568250

GEZONDHEID
Een Zen Massage iets voor u?

Weldaad voor 
lichaam en  geest.

Meer info op: 
www.massagezen.nl

TE KOOP GEVRAAGD
Gezocht marktspullen,

zolder opr., antiek, klokken,
schilderijen, beelden, enz.

06-13208306

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

sloopauto’s. 
Voor rijdende auto’s v.a. 

150,- euro geboden. 
ODUS AUTO’S BV, Achterdijk 6, 

Helmond  06-52642652

65+ 
KLUSSER/

STYLIST
Voor timmerwerken 

en traprenovaties, 
houten vloeren 

voor kamers/terras en 
ook schilder, behang 

en tegelwerk. 
40 Jaar ervaring.
info: 06-11441257 

Kees

Lenie Klaasen  |  06-52716622
BUSINESS     OWNER

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

andere verplichtingen. 
De producten zijn uit voorraad leverbaar en te bestellen bij  
Lenie Klaasen, tel.: 06-527 16 622 (Business Owner Forever). 

Kijk voor meer informatie op: 
www.foreverhelmond.nl

Rolluiken, luifels, 
vloerbedekking, lamellen, 

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

Willie’s stoffering, 
Braaksestraat 10, Helmond, 

T: (0492) 535901

www.dedakdekker.com
Ook voor particulieren 

T: 0492 - 546007

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

Tel. 0492-510855 
www.ikgeefeenfeestje.nl

Samen Xango
Zanggroep Xango uit Stiphout ver-
zorgt in samenwerking met Jambo 
Afrika een uitvoering: ‘Samen 
Xango’.

Afrikaanse zang, muziek en een 
flinke dosis enthousiasme zijn de 
ingrediënten die  er zaterdag 3 no-
vember  voor gaan zorgen  dat er  in  
’t Brandpunt in Brandevoort geno-
ten kan worden van een zeer afwis-
selende avond vol gezelligheid.
Voor deze avond is er een gelegen-
heidskoor gevormd, dat van tevo-
ren al een workshop heeft gevolgd 
van Afrikaanse gospelzang. Deze 
workshop was al snel volgeboekt, 
zodat hier helaas niet meer voor 
kan worden ingeschreven. Maar 
meedoen en/of genieten van deze 
inspirerende muziek  kan dus op 3 
november in ’t Brandpunt in Bran-
devoort.

Naast de Afrikaanse muziek en 
zang zal Zanggroep Xango ook nog 
een deel van hun eigen repertoire 
ten gehore brengen, wat bestaat uit 
eigentijdse popmuziek.
Na afloop is er in de bar van ’t 
Brandpunt een afterparty met live 
muziek van “Easystreet”.
Kaarten voor de avond kosten € 
7,50 en zijn verkrijgbaar  bij Boetiek 
Sproet en DA drogisterij van Leuken 
in Stiphout. s

Stiphout

De wijk Helmond-West is drin-
gend op zoek naar mensen die als 
vrijwilliger een AED kunnen bedie-
nen of willen leren te bedienen. 

Doel is om mensen met acute hart-
problemen te helpen. Voor vrijwil-
ligers die nog geen ervaringen heb-
ben met het bedienen van een AED 
wordt een gratis cursus reanimatie 
aangeboden.
Voorwaarde is wel dat men zich 
daarna aanmeld bij HartslagNu. 
Daar vindt u ook alle informatie 
over het systeem.

Met een leger van zo’n 50 bij Hart-
slagNu aangemelde vrijwilligers 
kunnen we ervoor zorgen dat de 
Helmond-West wijkgenoten met 
acute hartproblemen binnen 6 mi-
nuten eerste hulp krijgen aange-
boden. Hiermee nemen de overle-
vingskansen in geval van een hart-

stilstand letterlijk met elke minuut 
toe. Het grote aantal vrijwilligers 
is nodig om geografische dekking 
in de wijk te kunnen verkrijgen en 
opvolging te kunnen bieden in het 
geval een van de vrijwilligers niet 
paraat kan zijn. 

Meld u snel aan bij BP Westwijzer 
via mailadres: 
yolanda1960@hotmail.com 
Zodra er voldoende aanmeldingen 
binnen zijn, wordt de eerste oplei-
dingsavond bekend gemaakt. s

Dringende oproep voor 
Helmond-West

Helmond-West

0492-845350 | info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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HELMOND 
SPORT
MVV 
MAASTRICHT
VR 26 OKT / 20:00 UUR
KASSA’S OPEN OM 19.00 UUR OF BESTEL 
ONLINE VIA WWW.HELMONDSPORT.NL/TICKETS

#LAATONSJUICHEN


