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Een weekend vol blues

Kaartverkoop
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Jubilarissen FNV

25

Gemeenteb
Koopzondag

29

€ 50,00 +

GRATIS

Een van de hoofdacts tijdens dit evenement zijn Jan Akkerman en Band.
Het staat buiten kijf dat Jan Akkerman nog steeds bij de beste gitaristen van de wereld hoort; dat belooft wat! (bron foto; Marco van Rooijen)

Helmond
Voor de 8e keer staat het centrum van Helmond eind oktober 2018 weer compleet in het
teken van de Bluesroute Helmond! Vele blues liefhebbers
hebben reikhalzend uitgekeken
naar één van de mooiste blues
festivals die de Benelux rijk is.
Dit jaar staat een record aantal
nationale en internationale blues
acts geprogrammeerd die allemaal aan de hoge standaard van
de organisatie voldoen. Er staan
bekende namen op de podia,
maar zeker zo leuk zijn de onbe-

kwaliteit!”. En dat allemaal gratis!

Gemeentebe

Vierendertig bands treden op dit
jaar op Bluesroute Helmond. Deze bands komen uit Helmond, de
regio, uit Nederland, de Benelux,
Frankrijk en de Verenigde Staten. Elk jaar zie je ook een aantal bands op herhaling, al dan
niet onder een andere naam of
met een andere samenstelling.
Dit aantal is bijzonder klein dit
jaar. Dit jaar kreeg de organisatie
aanmeldingen om te spelen van
bands van over heel de wereld,

aangevend festival van formaat eerste optredens.
KRANTENBEZORGER
is. In het Bluesroute-boekje
BIJ WEEKKRANT DE LOOP
wordt elke band en elke locatie Dit jaar bieden alle Helmondse
HELMOND EN ONTVANG
uitgebreid gepresenteerd, com- hotels leuke Bluesroute-arranDIRECT JE GRATIS
De officiële publicatie van de informatiepagina’s verschijnen altijd op woensdag
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PATHÉ
aan deze krant en vindt u op www.helmond.nl.
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komen
allang
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www.helmond.nl is leidend i.v.m. eventuele bezwaartermijnen.
kan worden over die band en je niet meer uit alleen Helmond en
BIJ EEN GOEDE BEZORGING VAN
zodoende vooraf je eigen route omstreken. Bluesfans uit het he6 WEKEN AANEENSLUITEND, \
le lands, uit België en Duitsland
kan plannen.
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vinden hun weg naar Helmond
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BONUS VAN € 50,De veranderingen ten opzichte tijdens dit muzikale weekend!
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van de vorige Bluesroute zijn niet
NOG EEN BONUS VAN € 50,Voor het programma, acts of anzo groot als andere jaren.
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GENIETEN...

naJaarsaanbiedinG auetal-reHren – duitsland

naJaarsaanbiedinG altenaHr – duitsland

2-Daagse reis met bezoek aan o.a. Rattenvangersstad Hameln en de bijzonder sfeervolle
Weihnachtsmarkt in Bielefeld.

We bezoeken Bonn, waar u volop vrije tijd heeft om de sfeervolle Kerstmarkt te bezoeken,
te lunchen en winkelen en op de 2e dag het plaatsje Ahrweiler.

€ 129,-

Vertrekdata: 30 nov., 1 dec., 7 dec., 8 dec., 14 dec. en 15 dec.

!

winterwandelreis abtenau – Oostenrijk

Vertrekdata: 5 januari en 9 maart
8 dagen halfpension

!

HEEL VEEL iNC

NBERG & MÜN

CHEN

€ 615,-

Vertrekdatum: 12 december
5 dagen halfpension

!

NiEuw

!

adVentsreis enKerinG – duitsland

Kerstreis Pill –
Oostenrijk

LuSiEF!

MET O.A. NÜR

Kerstreis bad steben – duitsland
€ 350,-

Vertrekdatum: 22 december
6 dagen halfpension

Vertrekdatum:
23 december
5 dagen volpension

€ 820,-

!

NiEuw / MORE

iNCLuSiVE

stedenreis
berliJn

Vertrekdatum:
24 december
4 dagen volpension

Kerstreis tarrenZ – Oostenrijk
Vertrekdatum: 20 december
8 dagen halfpension

€ 295,-

€ 650,-

daGtOCHten

Kerstwinkeldagtochten naar:

Margriet winterfair

aken, düsseldorf, Oberhausen, essen,
Keulen, Münster, antwerpen, brugge,
leuven, Haarlem en leiden
Vanaf € 22,50

WWW.GHIELEN.NL

€ 575,-

Kerstreis sneeK –
Friesland

Vertrekdatum:
12 december
5 dagen logies-ontbijt

•
•
•

€ 540,-

Kerstreis berliJn

NiEuw

Vertrekdatum:
20 december
8 dagen halfpension

RD
STANDAA SS
TC L A
CO M F O R

€ 109,-

Vertrekdata: 30 nov., 1 dec., 7 dec., 8 dec., 14 dec. en 15 dec.

data: 23 t/m 29 november
incl. entree € 36,-

MEER DAN 250 VAKANTIEREIZEN NAAR BESTEMMINGEN IN HEEL EUROPA
MODERNE BUSSEN MET VRIENDELIJKE CHAUFFEURS

ISO
9001

!

NiEuw!/ ****H

OTEL!

€ 555,-

Vernieuwd OPstaPsCHeMa:

nu voor álle dagtochten opstapplaatsen in
de regio’s:
Venray/ Horst - Venlo - Peel & Maas - leudal
roermond - urmond/ sittard
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PAARDENVLEES, MALS MAGER EN LEKKER, NU IEDERE 2E KILO HALVE PRIJS! WWW.SLAGERIJWILDE.NL

De enige echt Helmondse krant
met hart voor de regio
15 jaar Weekkrant De Loop Helmond

Helmond

Over Weekkrant de Loop/
Adcommunicatie
Adcommunicatie, het bedrijf
achter Weekkrant De Loop Helmond, werd 15 jaar geleden opgericht door Ad Klaasen. Naast
Weekkrant De Loop, welke wekelijks huis-aan-huis verschijnt,

Elke week gegarandeerd 50.000 likes!

de loop weekkrant

helmond
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)

De eerste uitgave van Weekkrant De Loop Helmond kwam
uit op 25 oktober 2003. Op deze
dag zaten Ad Klaasen, Mario
Coolen en Albert van Hirsel tot
05.00 uur s’ochtends achter de
computer om de eerste editie
van de krant op te maken.
Met een oplage van 15.050 stuks,
verspreid in Stiphout, MierloHout, Helmond-West, Oranjebuurt, Mierlo en Brandevoort,
was het begin van De Loop gemaakt.
Ruim 15 jaar later is er veel veranderd. De krant wordt een stuk
sneller in elkaar gezet met alle
moderne technologie, het team
is gegroeid naar zo’n 15 mensen
én het verspreidingsgebied is nu
geheel Helmond waardoor de
oplage van 15.050 naar 39.500
stuks gingen. Maar er zijn ook
dingen hetzelfde gebleven. De
Loop is nog steeds ‘de enige echt
Helmondse krant met hart voor
de regio’.
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BUREAU REDACTIE
Mandy Meeuwsen
Inleveren: Kopij/agenda’s
nieuwsberichten e.d.:
E-mail redactie@deloop.eu
Internet www.deloop.eu
Steenovenweg 20,
5708 HN Helmond
Tel. 0492-845350
Inleveren berichten tot uiterlijk
maandag 17.00 uur
EIGEN BEZORGING EN
VERSPREIDING
ADCOMMUNICATIE
Verspreiding Weekkrant De Loop
Helmond elke do. t/m vr.
Bezorgklachten: graag z.s.m.
melden via bezorging@deloop.eu
of telefonisch tijdens kantooruren
(09.00u.-17.30u.) via 0492-845350

geven wij ook andere titels uit
zoals: Groot-Peelland, Dierenambulance magazine, Parochieblad de Damiaan en het wijkblad
voor Mierlo-Hout: Ons MierloHout.
Naast het uitgeven van deze
diverse titels, kunt u hier ook
terecht voor zowel online als of-

fline communicatie. Denk aan
het ontwerpen, drukken en laten
verspreiden van uw folder/flyer
tegen een scherpe prijs. Ook op
het gebied van online communicatie hebben zij verschillende
mogelijkheden. Denk hierbij aan
o.a. webdesign of ontwerpen van
een nieuwe huisstijl.
Ook werkt Adcommunicatie in-

De online kaartverkoop voor
Het Kasteel van Sinterklaas gaat van start!

tensief samen met KlaasenVandeursen communicatie, creatief
partner van o.a. Van der Valk publicaties.
Het team van Adcommunicatie
feliciteert Ad en Lenie Klaasen
met deze mijlpaal.

OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts, Chris Thielen, Mandy
Meeuwsen, Meryem Strazzulla en
Britt Welten.
BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie
WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen

Op naar de volgende 15 jaar! s

www.helmond
nu.nl

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.

Helmond

Als u kiest voor kwaliteit
Op donderdag 1 november
start om 21.00 uur de online
kaartverkoop voor Het Kasteel van Sinterklaas in Helmond. Van 20 november tot
en met 2 december is Het Kasteel van Sinterklaas geopend.
Toegangskaarten zijn alleen
verkrijgbaar op www.hetkas
teelvansinterklaas.nl
Een e-ticket kost € 3,75 (excl.
€0,30 servicekosten per ticket).
Volwassenen en kinderen betalen hetzelfde bedrag. De tickets
voor alle dagen gaan op 1 november in de verkoop. Wees er
snel bij, want op is helaas ook
echt op. Aan de deur vindt geen
kaartverkoop plaats.
Kaartverkoop Het Theater van
Sinterklaas ook online
Toegangskaarten voor Het Theater van Sinterklaas zijn ook te
koop op www.hetkasteelvan
sinterklaas.nl. Een e-ticket kost

ZONDAG 28 OKTOBER
GEOPEND 12.00-16.00 uur
Gekocht uit faillissement!
Diverse nieuwe meubelen.

60%
Nu met kortingen tot wel

(bron foto; Stichting Sinterklaasstad Helmond).
€2,- (excl. €0,16 servicekosten
per ticket) voor zowel kinderen
als volwassenen.
Dagelijks vinden er in de periode
van 20 november tot en met 2
december diverse voorstellingen
plaats in de spiegeltent op het
voorterrein van het kasteel.
Nieuw: knutselworkshops
Nieuw dit jaar is De Knutselclub

van Sinterklaas op het terrein
voor het kasteel. Dagelijks worden er uiteenlopende knutselworkshops aan kinderen vanaf
4 jaar gegeven.
Een kaartje à € 2,00 (excl. € 0,16
servicekosten) is ook vanaf 1 november te koop op www.hetkas
teelvansinterklaas.nl. Kijk op de
website voor meer informatie. s

Mierloseweg 321, Helmond
Tel. 06-12655003
www.tweedezitenzo.nl

ORANJE BUURT
WARANDE 570
STIPHOUT
5708

BRANDEVOORT
5706/5707/5708

MIERLO-HO
5706
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Zwart/Woordmerk/Lijne
Grijs/Wapen: K=50
Grijs/Helm: K=25
Grijs/Kroon: K=15

Jeugdburgemeester 2019 gezocht

Tips om inbraak te voorkomen

Wil jij de stem zijn van alle jongeren in Helmond? Wil jij je inzetten voor de
stad en durf jij de leiding te nemen? Dan ben jij misschien wel de nieuwe
jeugdburgemeester van Helmond.

Aankomend weekend gaat de wintertijd in. Daarmee is de tijd aangebroken dat
het ’s avonds vroeger donker is én de meeste inbraken worden gepleegd. Tips om
inbraak te voorkomen vindt u op www.buurtpreventiehelmond.nl en op
www.helmond.nl/inbraak. Heeft u vragen over het voorkomen van
inbraak, dan kunt u natuurlijk ook altijd contact opnemen met een van de
buurtpreventieteams.

• Je bent een middelbare scholier
• Je woont in Helmond
• Je bent actief op Instagram, Facebook en/of Snapchat
Solliciteren kan door een filmpje van jezelf te maken (met je telefoon) waarin
je kort vertelt waarom jij de nieuwe jeugdburgemeester van Helmond moet
worden. Dit filmpje kun je sturen naar jeugdburgemeester@helmond.nl.

Symposium Mediawijs Helmond
Hoe begeleid je kinderen online?
Social media is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Het heeft een
enorme aantrekkingskracht op volwassenen, maar ook op kinderen en jongeren.
Social media kent voornamelijk veel leuke kanten, maar er zijn ook gevaren.
Kinderen en jongeren moeten leren om met social media om te gaan, maar hoe
doe je dat? Wat zijn de laatste ontwikkelingen? En hoe begeleid je kinderen met
een beperking?
Wilt u als ouder weten hoe je je kind(eren) (met een beperking) kunt begeleiden
om met social media om te gaan? Kom dan naar het Symposium Mediawijs
Helmond.

Donderdag 22 november 2018

Makersregeling

Tijd:
Locatie:

Bent u een professionele maker en wilt u subsidie aanvragen? Dan kan dat
via de Makersregeling Helmond. Deze subsidie ondersteunt professionele
makers of collectieven van makers in Helmond bij de ontwikkeling van hun
beroepspraktijk.

Kosten:
Aanmelden:

18.30 uur – 21.45 uur
ROC ter Aa
Keizerin Marialaan 2
5702 NR Helmond
Gratis
u kunt zich aanmelden via www.mediawijshelmond.nl

Vervallen huidige subsidies
De regelingen Individuele projectsubsidies en/of Kunstprojecten en manifestaties
komen te vervallen. Maakt u nu gebruik van een van die regelingen? Dan
verandert er voor u nu niets. De afspraken voor de subsidieperiode en de hoogte
van de subsidie blijven hetzelfde. Wilt u daarna opnieuw subsidie aanvragen?
Dan kan dat via de Makersregeling.
Meer informatie
Meer informatie over de criteria van de Makersregeling en hoe u een aanvraag
indient, vindt u op www.helmond.nl/subsidies.

Bekendmakingen
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:
Kromme Haagdijk 66
Schutterlaan 27
Heeklaan 143

Projectomschrijving:
verbreden uitweg
slopen woning
plaatsen carport

Nr. Omgevingsloket:
OLO 3948675
OLO 3956773
OLO 3944655

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen enkelvoudig milieu (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Kommavlinder perceel Z11
04-10-2018 aanbrengen gesloten
bodemenergiesysteem

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

Nr. Omgevingsloket:
OLO 3949719

Ingetrokken omgevingsvergunningen (2)
Projectlocatie:
IJsselplein 20

Verzenddatum besluit: Projectomschrijving:
16-10-2018 plaatsen dakkapel

Nr. Omgevingsloket:
OLO 3765879

• 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

de loop weekkrant HELMOND
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Verleende evenementenvergunningen

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Datum indiening:
Bakelsedijk 67
05-10-2018
Volderhof 10
05-10-2018
Aarle-Rixtelseweg 14
06-10-2018
Schutterslaan 27
08-10-2018
Betuwehof 93
08-10-2018
Gerstdijk (perceel Z 00769)
08-10-2018
Frans Joseph van
09-10-2018
Thielpark t.h.v. 5 (zijkant Pathe)
Automotive Campus 70
11-10-2018
Maisdijk 12
12-10-2018
kruising
15-10-2018
Burgemeester Krollaan - Medevoort
Markt 18
14-10-2018
Lobbenhoeve 10
15-10-2018
Park Goorloop
16-10-2018
kadastraal T 3020, T3010 en T2775
Bezemheide 6
17-10-2018

Projectomschrijving:
plaatsen carport achterzijde
oprichten erfafscheiding
verbouwen kantoorgebouw
oprichten woning
plaatsen overkapping
maken uitweg
plaatsen tijdelijke container
t.b.v. kunstproject
kappen 10 bomen
oprichten bedrijfsgebouw
kappen boom
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Nr. Omgevingsloket:

wijzigen winkelpuien
plaatsen erfafscheiding
aanlegvergunning park goorloop
maken uitweg 3,75 meter

OLO 3955403
OLO 3954345
OLO 3952135

OLO 3960095
OLO 3965093
OLO 3969051
OLO 3972067
OLO 3971357
OLO 3971757
OLO 3975937
OLO 3977561

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Bugelstraat 1
05-10-2018 maken uitweg
OLO 3945425
Evertsenstraat 21-22-2305-10-2018 renoveren 85 woningen (complex 607) OLO 3797245
24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-37-39-41-43-45-47 / Kortenaerstraat 1-3-5-7-9-11-13-15 /
Piet Heinstraat 12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40 / Tjerk Hiddesstraat 1-3-5-7
U.N.O.-weg 5
08-10-2018 wijzigen gevel, plaatsen tuinpaviljoen OLO 3924371
Kastmolen 21
11-10-2018 aanpassen bedrijfscategorie
Bakelsedijk 264
11-10-2018 afwijken van bestemmingsplan
OLO 3812527
Heibloemweg 14
11-10-2018 oprichten bedrijfsruimte met kantoor OLO 3328139
Varenschut 18
12-10-2018 wijzigen gevel hal en plaatsen
OLO 3657153
tussenvloer
Ameidestraat 8
12-10-2018 wijziging pui
OLO 3945539
Zonnedauwsingel 41
12-10-2018 vervangen erfafscheiding
OLO 3883975
Geysendorfferstraat
12-10-2018 aanpassingen winkelcentrum
OLO 3788493
1A-1B-1C-1D-1E-1F-1-3-5-7-11-13-15
Straakven, herinrichting binnenterrein
Geysendorfferstraat 15
12-10-2018 maken sparing tussen 2 winkelunits, OLO 3864423
aanbrengen stalen ligger
Coxdonk 1-17
12-10-2018 plaatsen erfafscheiding
OLO 3879153
Bakelsedijk 320A
15-10-2018 oprichten woonverblijf
OLO 3869399
Frans Joseph van Thielpark 15-10-2018 plaatsen tijdelijke container
OLO 3960095
t.h.v. 5 (zijkant Pathe)
t.b.v. kunstproject
Broekstraat 105
16-10-2018 oprichten woning en maken uitweg OLO 3802275
Caroluslaan 10
17-10-2018 aanbouw/wijziging gemeentelijk
OLO 3748329
monument
Wederhof 14
17-10-2018 aanpassing kozijn en wijzigen reclame OLO 3915931
Bezemheide 6
17-10-2018 maken uitweg 3,75 meter
OLO 3977561

Locatie:
Verzenddatum besluit: Werkomschrijving:
Registratienr.:
Speelhuisboulevard-Markt
05-10-2018 Fairtrade & Global Goals markt
2018-03635
(28 oktober 2018)
2018-03609
Brandevoort
08-10-2018 Brandoween (27 oktober 2018)
Centrum
09-10-2018 Bluesroute Helmond
2018-03800
(28 oktober 2018)
plein Winkelcentrum
17-10-2018 Oudejaarsmarkt
2018-03896
Brouwhorst
(22 december 2018 t/m 2 januari 2019)
Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken
na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de
burgemeester, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Tevens kan de voorzieningenrechter van de
rechtbank te ‘s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

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

Burgemeester en Wethouders van Helmond

24 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.

Verlenging beslistermijn
Projectlocatie:
Watermolenwal 8
Steenweg 17
Scheepsboulevard 2

Datum indiening:
28-08-2018
29-08-2018
29-08-2018

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
vestigen speelautomatenhal
OLO 3879125
vestigen speelautomatenhal
vestigen speelautomatenhal

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

Verleende standplaatsvergunningen (2)
Locatie:
Verzenddatum besluit: Werkomschrijving:
Hoofdstraat (Mierlo-Hout) 16-10-2018 verlenging verkoop vis
op vrijdag en zaterdag (2019)

Registratienr.:
2018-03858

Ingediende evenementenvergunningen
Locatie:
plein Winkelcentrum

Datum indiening: Werkomschrijving:
Registratienr.:
04-10-2018 Oudejaarsmarkt
2018-03896
(22 december 2018 t/m 2 januari 2019)
Berkendonk
08-10-2018 Foutdoor (7 en 8 september 2019) 2018-03941
Automotive Campus 20
09-10-2018 Kl’ik Brabant
2018-03948
(15 en 16 november 2018)
Dorpsstraat/Kloosterstraat
12-10-2018 Intocht Sint Nicolaas Stiphout
2018-04023
(25 november 2018)
Wilgenhoutstraat 2
17-10-2018 100 jarig jubileum RKSV
2018-04059
Mierlo-Hout (6 t/m 21 mei 2019)
Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas worden
ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist.
Verleende evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

In het zicht,
in het licht en
dubbel op slot.
File made by Venture for BestBrandsOfTheWorld - Logo’s and typefaces © 2008 Nederlands Politie Instituut

Korps
Divisie of district

• 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

Tap of scan
waar je veilig en gratis
je ﬁets kunt stallen
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Stichting
Kringloopwinkel
Helmond
Noorddijk 2, 5705 CX Helmond
0492-546893
info@kringloopwinkelhelmond.nl
www.kringloopwinkelhelmond.nl
Openingstijden: ma. t/m za. 9.30-16.30 uur

OPHAALSCHEMA
OUD PAPIER
Donderdag 1 november
Brandevoort - West
Brandevoort - Veste
Vrijdag 2 november
Apostel

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

de loop weekkrant HELMOND

Wandel mee bij Buntven en Zandbos met IVN-Helmond
Helmond
Heb je zin om op zondag 4 november
met een groep natuur geïnteresseerden
op pad te gaan? Dat kan. Deze twee uur
durende doorstap-wandeling van 5 kilometer is gratis en je hoeft je van te voren niet aan te melden. We verzamelen
om 14.00 uur op de parkeerplaats bij
kwekerij ‘Het Plantenpark’ (Raktseweg
2, 5752 RV Deurne)
We doen een rondje Buntven en een
kort tochtje door het Zandbos. De route
hebben we in de hand….niet het weer!
Maar wie zou zich daardoor tegen laten
houden: elk weertype leent zich uitstekend voor een stevige boswandeling.
En elk weertype heeft zijn eigen charme
en levert andere beelden op of er nu op
dat moment een behaaglijk zonnetje
schijnt, het onstuimig herfstweer is, of
mogelijk zelfs somber weer met mist en
nevelflarden; begin november is het allemaal mogelijk.
Het Zandbos heeft zich de laatste decennia van een saai productiebos met
voornamelijk dennen ontwikkeld tot gevarieerd gemengd bos. Er is flink gedund
waardoor het bos op veel plekken meer
open geworden is en er ruimte is ont-

Wandel op 4 november mee met IVN Helmond door het buntven en zandbos in
Deurne (bron foto; Anne Regts, IVN Helmond).
staan voor een gevarieerde bodemflora.
Op diverse plekken zijn naaldbomen
door stormen geveld. Het dode hout
wordt niet opgeruimd maar zorgt voor
nieuwe dynamiek in het bosecosysteem.
De wandeling slingert door het bos
over smalle kronkelige paadjes, langs
brede lanen en langs de oevers van het
Buntven. Loop mee, geniet van de bui-

tenlucht, van de herfstkleuren en van de
geuren in het bos. Bovendien kunnen op
zo'n tocht natuurlijk ook mooie plaatjes
geschoten worden!
Voor meer informatie: Anne Regts tel
0492-477392 of ivnhelmond@gmail.com
Algemene informatie over het IVN kun
je vinden op www.ivn.nl/helmond s

Een nieuwe kans voor mens en goed.
Warenhuis voor herbruikbare goederen
en materialen.
Kringloopwinkel Helmond, vriendelijk voor het
milieu, goed voor u.

Wij heten u welkom, in onze winkel.

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl

de loop weekkrant HELMOND
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hun producten, om geld op te halen voor hun projecten. Maar ge
moet ook denken aan de Kringloopwinkel en het Beginstation In
het kader van recycling en duurzaamheid.
Ook Hart voor Minima (een favoriet van mij) is aanwezig 		

Ons
vertelt…

Stichting HelMondiaal is er met 5
organisaties vertegenwoordigd.
Zij staan voor ontwikkelingssamenwerking in diverse landen in
de wereld. Maar ook de jeugd doet
mee met Britt Helpt en Achterstevoren. 2 stichtingen opgezet door
en voor kinderen.
Heb me wat verdiept in deze twee
stichtingen, die krijgen van mij
echt een GOUDEN pluim.

Helmond bruist dit weekend
Wat zijn wij in Helmond toch
GOED bezig.			
We beginnen met de 8ste editie
van de blues route Helmond.
Op 12 verschillende locaties binnen
en buiten kunnen we de blues muziek beleven.
Allemaal in en rond het centrum
en alles gratis, zelfs gratis vervoer
is er geregeld tussen de verschillende locaties. Iedereen heeft toch
wel iets met bluesmuziek en het
programma belooft veel goeds. Er
komen er te veel om op te noemen
en uit allemaal verschillende landen, weet zeker dat er voor ieder
wat wils is. Men komde er zeker
tegen een zaterdag.
Dit vind ik weer Helmond op zijn
best. Maar er is meer, natuurlijk
is het zondag ook koopzondag
(menne favoriete zondag in Helmond).Deze koopzondag is er iets
speciaals gaande wat mij heel erg
aanspreekt.
Namelijk de eerste editie van het
FairTrade en Global Goals event.
En wat houd dat in zulde oe eigen
afvragen ?			

Een nieuw evenement in Helmond,
dit jaar nog kleinschalig opgezet
maar wel met de intentie om volgend jaar met een grotere editie te
komen.		
Opgezet door Centrummanagement in samenwerking met Tiendas Diferentes een winkel op de
Speelhuisboulevard.
Een Helmonds pareltje is deze winkel waar je zeker eens moet binnen
lopen. Ze verkopen fairtrade en
duurzame producten en ondersteunen de Global Goals van de
VN. In de etalage van deze winkel
zie je zondag het werk van Thomas Pieters, onze stadkunstenaar,
die samen met 4 scholen een wereldburger gemaakt heeft van afval wat in de wijken is gevonden.
Ik ben van de week al wezen kijken
en vond het erg bijzonder.		
Wat mij erg aanspreekt in dit
evenement is de goedheid van de
mens, daar hou ik echt van.
We zijn toch op de wereld om elkaar te helpen niet waar?		
Wat men betreft namelijk wel.
Bij al deze organisaties staat HELPEN met hoofdletters geschreven.
Vandaar dat ze mijn aandacht
verdienen.
Iedereen een fijn weekend ik ga ervan genieten.			
En tot volgende week.

Organisaties en kleine goede doelen en stichtingen uit Helmond en
omgeving, die zich inzetten voor
een betere wereld, presenteren
zichzelf. Sommige verkopen ook

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting

terwijl de meubels blijven staan

Genomineerden
Senzer Award 2018 bekend

7

Helmond
De genomineerden voor de Senzer Award 2018 zijn bekend. Uit
meer dan 15 inzendingen heeft
een vakjury in totaal zes bedrijven voor twee categorieën geselecteerd. De award prijst ondernemers in de regio Helmond-De
Peel die op vernieuwende wijze
omgaan met werkgelegenheid
en de arbeidsmarkt. De Awards
worden op 16 november uitgereikt tijdens de Dag van de
Ondernemer-bijeenkomst op
de Automotive Campus.
De drie genomineerden in de
eerste categorie ‘Kleine bedrijven (tot 50 werknemers)’ zijn
Alumero Finex Extrusions B.V.
uit Helmond, HEMA Deurne en
Mierlo, en Kleurrijk Talent, werkzaam in Noordoost-Brabant en
daarbuiten.
In de categorie ‘Middelgrote tot
grote bedrijven (vanaf 50 werknemers) zijn Manders Totaal uit
Helmond, Albert Heijn Mierlo
en Hendriks Hoteldiensten B.V.,
werkzaam in de regio’s Geldrop
en Eindhoven, kanshebbers voor
de genoemde award.
Dag van de Ondernemer
Benieuwd welke ondernemers de
Senzer Award uitgereikt krijgen?
Tijdens de Dag van de Ondernemer op 16 november 2018 presenteren de genomineerde bedrijven
hun innovatie en vernieuwing op

(bron foto; Kuppens fotografie).
het gebied van de arbeidsmarkt
en de werkgelegenheid. De aanwezigen bepalen vervolgens wie
er met de felbegeerde trofee naar
huis gaat.
Succesvol ondernemen
Onder de bezielende leiding van
dagvoorzitter John van der Sanden biedt de ‘Dag van de Ondernemer’ op 16 november 2018
een programma waarin ondernemers én ondernemen in de
regio Helmond-De Peel in de
schijnwerpers staan. Een middag waarin ontmoeten en inspireren centraal staan. Dat gebeurt
onder meer met de zakenvrouw
van het jaar 2018, Aukje Kuypers. Zij belicht het onderwerp
‘Ondernemen in een circulaire
omgeving’. Daarnaast zorgt presentatieduo Rob Urgert en Joep

van Deudekom voor de nodige
inspiratie. Zij zijn bekend van
populairwetenschappelijke tvprogramma’s als Onder de tram,
Tussen de Oren en De Kwis en
samen schreven zij ook ‘Hoe
word ik succesvoller dan mijn
collega’s?’
Wanneer en waar?
Datum: Vrijdag 16 november 2018
Tijdstip: van 15.00 tot 17.30
met aansluitende borrel
Locatie: TNO-hal op de
Automotive Campus
Adres: Automotive Campus 30,
5708 JZ Helmond
Aanmelden
Ondernemers zijn van harte welkom. Aanmelding kan tot 1 november a.s. via www.senzer.nl/
dvdo. Deelname is gratis. s

Op stap met KBO-Brouwhuis
Brouwhuis
KBO-Brouwhuis organiseert op
woensdagmiddag 31 oktober
een liederentafel in wijkhuis de
Brem Rijpelberg. Omdat KBOBrouwhuis de seniorenorganisatie is voor Brouwhuis, Rijpelberg
en Dierdonk maken we een weloverwogen uitstapje naar de Rijpelberg omdat we daar ook veel
leden hebben. Op deze middag
verzorgt ’t Akkoordje de muziek.

Een nieuw
plafond in 1 dag!

Het begint om 14.00 uur en de
toegang is gratis voor leden maar
ook niet leden zijn van harte welkom. De zaal gaat open om 13.30
uur. Leden van KBO-Brouwhuis
krijgen twee consumpties aangeboden. Ook zal KBO-Brouwhuis met een stand aanwezig
zijn om geïnteresseerde aanwezigen enthousiast te maken voor
een KBO-lidmaatschap, zodat
men van alle voordelen van het
lidmaatschap gebruik kan maken. U komt toch ook? Zeker een

oproep aan onze Brouwhuisse
leden om acte de préséance te
geven en zo in Rijpelberg te laten
zien dat KBO-Brouwhuis een
bloeiende vereniging is voor zowel Brouwhuis als ook voor Rijpelberg en Dierdonk. s

VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

Bezoek onze showroom:
do. vr. en za. van 10.00 uur
tot 16.00 uur. Ma. di. en wo.
op afspraak.

De 6 voordelen van Plameco
voor elke ruimte

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

Kruiseind 16c, 5421 ND Gemert T 0492-368100
www.vakbedrijfvanosch.nl

Horstlandenpark 4

uw installateur voor:

UW INSTALLATEUR VOOR:

CV ketels en onderhoud
• CV KETELS EN ONDERHOUD
Stadsverwarming
Vloerverwarming

• STADSVERWARMING

• VLOERVERWARMING

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

• RADIATOREN

• SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

06-55895546
0655895546
info@josvanheugten.nl
info@josvanheugten.nl
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Dement en toch een
goede oude dag?

‘Voor iedereen
betaalbaar’

Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen
Drie normale woningen midden in de Helmondse wijk
Brouwhuis. Huiselijk en vertrouwd. Véél vaste activiteiten.
Een echt THUIS. Een kleinschalig alternatief voor de
verpleeghuiszorg voor mensen met dementie (ZZP5).
24 uur per dag professionele begeleiding.
Prettig wonen en werken bij KBWO Brouwhuis.
Aanmelden, meer info of werken in huiselijke sfeer?
Kijk op www.kbwo.nl

‘We voelen ons
bevoorrecht.’
‘Ik geef een negen!’
’Een mooiere plek
kun je niet wensen.’
‘Ma voelt zich
echt thuis.’

de loop weekkrant HELMOND
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voor het
hele gezin
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Beleef
het mee!

Zaterdag 3 november en zondag 4 november organiseren VVV en
Bibliotheek Helmond het Eat & Read festival. Twee dagen lang is er
voor jong en oud tussen 12.00 tot 17.00 uur van alles te beleven in
Bibliotheek Helmond. En het mooie is, de toegang is gratis!
Het Eat & Read festival sluit aan bij het Foodjaar 2018; in heel Brabant
worden foodevenementen georganiseerd en in Helmond gebeurt
dat in de Bibliotheek. De maand november staat bovendien bij
Nederland Leest in het teken van voeding.
Gratis smakelijk programma
voor jong en oud
Op zaterdag 3 november zijn er
diverse workshops en lezingen
waarbij je, bijv. insecten en chocolade kunt proeven, in een biercollege alles leert over diverse
bieren, kinderen naar hartenlust
traktaties leren maken, eigen
bijzondere voedingsproducten
bedenken, je smakelijke smaken
kunt ontdekken bij Mad Science
en nog veel meer. Daarnaast
geeft de GGD een lezing over gezonde kindervoeding, wordt er
(in meerdere talen) voorgelezen

in een voorleessalon met bijpassende hapjes en geeft de Tech
Foodcampus ook nog diverse
demonstraties. Het EDAH museum zorgt voor een bijzondere
aankleding.
Zondag 4 november is er een
feestelijke zondagse brunch (van
goei soep tot hemelse modder)
met als bijzondere gast Wim Daniëls en muzikale intermezzo’s
van De Italianen. Voor de brunch
moet vooraf ingeschreven worden (kosten €16,95 p.p.).

Voormalig stadsschrijver Benali
vertelt over zijn boek Casa Benali, waarin Marokkaanse gerechten centraal staan. Aansluitend
geeft kunsthistoricus Dr. Ger
Jacobs een lezing over eten in de
kunst.
Verspreid door de Bibliotheek
zijn er op zondag ook weer diverse workshops. Zo maak je
bijvoorbeeld kunstwerken met
eten, kun je proeven van vergeten groenten bij de stand van
de Stadstuin, laat Groen4life je
proeven van restjessoep en mag
je bij de stand van het Pannen-

koekschip je eigen pannenkoek
ontwerpen en versieren.
Het winnende ontwerp van de
smakelijkste pannenkoek zal
begin december bekend worden gemaakt, waarna deze een
maand op de menukaart van
het Pannenkoekschip komt. De
winnaar mag met 6 personen
komen proeven. Bij Blikkie de
voorleesbus kun je genieten van
de smakelijkste verhalen.
Voor sommige programmaonderdelen is het verstandig je

vooraf aan te melden. Deelname
is gratis (behalve voor de brunch
met Wim Daniëls).
Check hiervoor het volledige
programma op de website:
www.bibliotheek
helmondpeel.nl/eat&read
Deelnemende partners zijn o.a.:
VVV Helmond, Bibliotheek
Helmond-Peel,
Lunchen
Leescafé De Bieb, Groen4Life,
ChocolaDeCacaofabriek, GGD,
Zorgboog, Tech Park, Edah
Museum, Het Pannenkoekschip
en Stadstuin.
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Op woensdagavond
8 november wordt in onze zeven
praktijken een informatieavond
gehouden over de
shockwavetherapie. Bezoekers
ontvangen een voucher voor een
gratis echo-onderzoek.
De bijeenkomsten beginnen om
19.00 uur. Aanmelden is verplicht
telefonisch of via
www.rugcentrum.nl/contact.
Rugpijn
-- Hernia
Rugpijn
Hernia -- Ischias
Ischias -- Whiplash
Whiplash -- Migraine
Migraine -- NekNek- en
en hoofdpijn
hoofdpijn
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NEKKLACHTEN!
REKEN AF MET R
REKEN AF MET RUG- EN NEKKLACHTEN!
Chiropractie,
echografie
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Knie-,
en
Knie-, voetvoeten enkelpijn
enkelpijn -- Scoliose
Scoliose
Groeipijn -- Huilbaby’s
Huilbaby’s -- Artrose
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RSI -- Kaakproblemen
Kaakproblemen
Slijtage -- Sportblessures
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shockwave
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en armpijn
armpijn
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Van vlees en bloed
Helmond

Hoe het begon
Het verhaal van Ad Wilde begint in 1892,
het jaar waarin de ambachtelijke slagerij
wordt geopend aan de Heistraat door zijn
overgrootvader Peerke Wilde. Door de jaren heen is de slagerij een aantal malen
van locatie gewisseld en via de Heistraat
en de Azalealaan terecht gekomen in Winkelcentrum Straakven.
Het assortiment
Naast de specialisatie in vers paardenvlees
wat zelfs gekoeld verzonden wordt door
geheel Nederland, kun je bij slagerij Ad

Twee uitjes

Wilde natuurlijk terecht voor een lekker
stukje goed vlees voor in de pan, de oven/
gril of barbecue. De groenten en fruitafdeling is ruim opgezet en je vind er naast de
hollandse groenten ook een ruim assortiment aan fruit en lekkere salades. Geen zin
om zelf te koken maar toch lekker en gezond willen eten? Ook voor heerlijke maaltijden en kant en klaar gerechten vind u bij
Slagerij & Vershof altijd wel iets wat u lekker vind. En heeft u een keer een feestje,
laat dan eens een compleet buffet verzorgen, gegarandeerd een succes. Dus wilt u
weten wat voor vlees u in de kuip heeft?
Ga eens kijken bij de Slagerij Ad Wilde of
neem een kijkje in de webshop. s
Slagerij Ad Wilde
Winkelcentrum Straakven
Geysendorfferstraat 1, Helmond
06-26735309
www.slagerijwilde.nl

“Dus heb jij vandaag twee ‘uitjes’,
merkte mijn vrouw op, toen we op
weg naar huis waren. We kwamen terug van de tandarts, en zoals altijd reed
mijn vrouw. Twee ‘uitjes’ op èèn dag, is
voor mijn doen veel.
Als ik ergens heen ga, heb ik daar genoeg aan voor de rest van de dag.
Meestal te vermoeiend vanwege mijn
beperkingen. Dan moet ik weer een
tijdje rusten.
En nu zomaar twee ‘uitjes’?
Het is maar net wat je een ‘uitje’ noemt.
Nu ben ik nogal aan huis gebonden,
dus eigenlijk hoort alles waarbij ik de
voordeur achter me kan dichttrekken
tot het hoofdstuk ‘uitjes’.
In dit geval was het eerste uitje: ‘s ochtends de training bij de fysiotherapeut.
Dat was aanpakken geblazen. Krachten evenwichtsoefeningen. Alles om de
conditie en het zelfvertrouwen te verbeteren. Het is niet alleen trainen, maar
ook genoeglijk; eigenlijk heel gezellig.
Een uitje dus.
‘s Middags voor controle naar de tandarts. Controleren dus, peuteren tussen
wat er nog staat, maar ook bijpraten

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

ij

Sla

ge

r

Wilt u weten wat voor vlees u in de kuip heeft?
Ga dan eens kijken bij slagerij Ad Wilde (bron foto’s; Christel Sanders)

OPENINGS
AANBIEDING
Vers gehakt
Kipfilet
Paardenvlees
*2e kilo halve prijs

www.slagerijwilde.nl
Geysendorfferstraat 1
Helmond

€ 5,95/kilo
€ 6,95/kilo
€ 12,95/kilo*

10 Zoete mandarijnen € 1,95
Hollandse bloemkool € 1,00/stk
Bami/nasi
€ 4,95/500 gr.
uit eigen keuken

Aanbiedingen geldig t/m woensdag 31 oktober.

over onze kinderen en kleinkinderen.
Ook weer heel gezellig; opnieuw een
uitje!
Maar mijn vrouw vergat te zeggen dat
ik elke dag met m’n rollator een rondje
in de buurt loop. Ook al een ‘uitje’ dus!
Maar dit is toch wel erg minimaal, bedenk ik nu.
Er zijn echt wel meer ‘uitjes’, zoals soms
een verjaardag, het wekelijkse bezoek
aan onze zoon op het Rijtven, het plezier dat ik beleef als een van de kleindochters langs komt, van de zomer
bezocht ik soms een Warandeconcert,
bepaalde bijeenkomsten, zoals die van
de parochie en de wijkraad en KBO. Er
is genoeg te beleven. Ik realiseer me
ineens dat als je maar genoeg opwekkends weet te vinden, het leven nog zo
slecht niet is.
Jan van Rest

The Komedy Carrousel
Regio

Wilde

11

door jan van rest

Helmond: Na een grondige verbouwing
heeft Slagerij & Vershof Ad Wilde onlangs zijn deuren geopend in het vertrouwde Winkelcentrum Straakven aan
de Geysendorfferstraat 1. Bij het geheel
vernieuwde pand aan de buitenkant van
het winkelcentrum staat de deur voor
u open voor een goed stuk vlees, verse
groenten, heerlijk fruit en een daarbij
passend vakkundig bereidingsadvies.
Ad Wilde is blij dat hij zijn klanten weer
mag verwelkomen in zijn eigentijdse en
vernieuwde zaak: “Een zaak waar we erg
trots op zijn!” Slagerij Ad Wilde is al meer
dan 120 jaar een begrip in Helmond en ver
daarbuiten, dit is mede te danken aan de
verkoop van alle soorten ambachtelijk
vlees oa. kwalieits paardenvlees, blancbleu rundvlees uit de Ardennen en varkensvlees van plaatselijke boeren. Ad is
een zeer gepassioneerd vakspecialist die
met het ambachtelijke slagersvak is opgegroeid.

week nummer 43 vrijdag 26 oktober 2018

Een dinner show waarbij het beste van
tonproaters/ stand up comedians en
amusementsgezelschappen op de planken komt. Humor van de bovenste plank
met persiflages uit diverse theatervoorstellingen zijn de ingrediënten van The
Komedy Carrousel.

Dit geheel in een theatrale sfeer met lekker
eten in de vorm van Live Cooking dinnerbars vanuit de open keuken “ Het Koksdomein” met voorgerechten, soepen,
hoofdgerechten, desserts en koffiebars.
Aanvang: 16.00 uur. Het evenement zal
eindigen om 21.30 uur. Reserveer nu uw
tafel! Voor een middag/avond lachen,
lekker eten en drinken. €57,50 p.p. incl.
alle dranken, live cooking diners, desserts,
koffiebars.
Voor meer info en/of reserveringen ga
naar: www.plattevonder.nl
Partycentrum De Platte Vonder,
Nieuwendijk 10, 5712 EM Someren-Eind.
0493-491381 s

Partycentrum

Someren-Eind

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

~ Zondag 4 november 2018 ~

Tickets: www.plattevonder.nl
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Omdat jouw week al druk genoeg is

Zondag 28 oktober
geopend in Someren

Gratis *
montage
Als je jouw keuken in
januari 2019 laat plaatsen

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

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg

vrijdagavond koopavond
tot 20.00 uur

Iedere zondag geopend van 12.00 tot 17.00 uur
ananasplant “antisnurkplant”

snijBloemen

Nu alle chrysanten
op onze snijbloemen afdeling

1+1

GRATIS*

Een kamerplant met
geneeskrachtige eigenschappen
25cm hoog in 12cm pot

haag Beuk
50cm hoog
tray á 6 stuks
voor 1 meter haag

Nu

Nu

€3.99

€8.99

*Goedkoopste gratis

Christmas
Feelings

helleborus “Winterbells”

Vaste plant bloeit de hele winter
20cm hoog in 13cm pot

nu

€2.99

€2.99

Met steel en
GRATIS onkruidkrabber

Bloembollen

Meerbloemige trosnarcissen
Zak á 100 stuks

Festuca
“elIjahBlue”
Blauw schapengras
30cm hoog
in 17cm pot

nu

€4.99

hedera “hibernica”

Klim op
100cm hoog in 15cm pot

STUNT
!

!

nu

€16.95
Deze aanbiedingen zijn
geldig van 24 t/m 30 Oktober 2018

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

nu

Bladhark Wolf

Bezoek onze
kerst en sfeershoW

Winterviolen

nu

€9.99

www.tuincentrumdebiezen.nl

nu

€2.99
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lifestyle editie over trends tips inspiratie shoppen leven en wonen

• ‘s-Hertogenbosch
• Breda
• Udenhout
• Eindhoven
Kijk voor onze openingstijden
en speciale acties op:

www.kozion.nl

WIL JE VOORDELIG
EEN FOLDER LATEN
VERSPREIDEN?

Neem dan contact met
ons op via:
bezorging@deloop.eu of
bel: 0492-845 350.
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Een warme
en kleurrijke
herfst.
Bestaat er iets fijners dan tijdens een koude avond op
de bank kruipen met je geliefde en een goede serie?
En of je nou onder een dekentje ligt met je partner,
kinderen of kat; binnen blijven brengt mensen samen.
Heel veel leuke en kleurrijke artikelen op het gebied van
wonen, tuin, dieren en auto’s vind je op de Engelseweg.
Van warme dekens tot kleurrijke verfpalletten,
van kachels tot sfeervolle verlichting.
Deskundige medewerkers, service en gratis parkeren
voor de deur.
Kortom alles voor een warm en kleurrijk herfstgevoel.

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren

Shopping.
HELMOND

Alvast veel shopplezier.

KLAASEN | VANDEURSEN.COM DEW WK 43
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Kwetsbare mensen gelukkig maken
Jaarlijkse stakeholdersbijeenkomst in Asten

Kwetsbare mensen gelukkig
maken. In één simpele zin is dat
de missie van ORO. Tijdens de
donderdag gehouden stakeholdersbijeenkomst gaf de organisatie voor mensen met een
verstandelijke beperking, fraaie
voorbeelden van de verschillende manieren waarop invulling
wordt gegeven aan die missie.
Bezoekers werd gevraagd om
ook zelf met ideeën te komen.
Decor voor de jaarlijkse stakeholdersbijeenkomst was deze
keer de voormalige kerk In de
Gloria in Asten. Aan de hand van
zes de belevingsgebieden die bij
ORO centraal staan, vertelden
ORO-medewerkers en cliënten
over een aantal bijzondere initiatieven.
In korte presentaties maakten
de bezoekers onder meer kennis met het Centrum Bijzondere
Tandheelkunde en de nieuwe
oppasservice die ORO biedt aan
mensen met een kind met een
verstandelijke beperking.
Tijdens de relatiedag werd in verschillende voorbeelden duidelijk
dat ORO vanuit een vernieuwende visie invulling geeft aan
de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Bestuurder Jan Roelofs verwoordde het

natuurvoedingswinkel
Kiem,
waar ze zich gelukkig voelt. Ook
Anita en Ellen, cliënten die bij
een van de eetpunten van ORO
werken, lieten zien hoe zij gelukkig worden van het werken daar,
het samenwerken en het ontwikkelen van hun talenten.
Gouden Gift
Ook dit jaar gaf ORO een door
cliënten gemaakt kunstwerk
aan een regionaal initiatief. Dit
keer ging het kunstwerk naar
Snoeperij Jantje en Wasserij en
Strijkerij Jaantje, het initiatief van
Marscha en David Verstappen.

(bron foto; Liane Manders).
als volgt: "Wij zijn er om kwetsbare mensen gelukkig te maken.
Met de nadruk op wat mensen
kunnen, waar hun talenten liggen en waar ze gelukkig van
worden. De tijd van 'wij weten
wel wel goed voor je is', is voorbij. Vertel ons waar je behoefte
aan hebt, hoe we je kunnen helpen om gelukkig te worden." In

dat kader nodigde Roelofs ook
de aanwezige relaties uit om met
nieuwe, creatieve ideeën te komen.
Hoe cliënten gelukkig worden,
werd bijvoorbeeld duidelijk in de
verhalen van Lisanne, die door
ORO begeleid is naar een passende werkplek bij de Astense

16
4
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Prettige voorstelling!

De eerstvolgende voorstellingen zijn:

Uitgever
Adcommunicatie
Tel. 0492-845350
Ad Klaasen
Steenovenweg 20
5708 HN Helmond

30 oktober & 6 november:

Les Gardiennes

13 & 20 november:

The Greatest Showman

Advertentie en redactie
E-mail info@grootpeelland.nl
Tel. 0492-845350
Christel Sanders (06-30 07 31 81)
Eric v.d. Putten (06-30 25 25 12)
Opmaak
KlaasenVandeursen Communicatie
www.klaasenvandeursen.com
Aan de inhoud van Groot Peelland
is alle mogelijke zorg besteed.
Er kunnen echter geen rechten aan
worden ontleend. De uitgever zal
geen aansprakelijkheid aanvaarden.

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

Tijd voor
een ezelrit

Moe? Fitloos?

Wil je je beter voelen
en er beter uit zien?

(bron foto; Stichting Kinderboerderij Geldrop).
De laatste zondag van de maand kunnen kinderen tussen 11.15-11.45 uur
weer een ritje met de ezelwagen maken. Teun en Kasper trekken de wagen.
Het wordt een ritje door het kasteelpark, kinderen moeten zelfstandig kunnen zitten en ouders mogen meelopen.
Kaartjes a € 1,00 kunnen die ochtend
gekocht worden bij de balie binnen. Op
de kaartjes zullen nummers gezet wor-

den zodat iedereen op zijn beurt mee
kan gaan. Er kan altijd iets gebeuren
waardoor de ritjes niet door kunnen
gaan. Denk aan regen of ziekte van vrijwilligers . Houdt dan ook Facebook in
de gaten voor de eventuele laatste update.
Stichting Kinderboerderij Geldrop
Mierloseweg 1G
5662 KA Geldrop

Kun je er beter uitzien en je beter, maar vooral
fitter voelen na slechts 9 dagen? Ja, dat kan!
Met ons 9-daagse programma maak je een vliegende start op weg naar een slankere en
gezondere versie van jezelf. Dit efficiënte en makkelijk te volgen reinigingsprogramma
geeft je de tools in handen die je nodig hebt om vandaag nog van start te gaan om je
lichaam te transformeren, er beter uit te zien en je fitter te voelen
DUS nu de kilo’s eraf en gezond maar vooral fit de herfst tegemoet?

Bel: Lenie Klaasen 06-52 71 66 22
www.foreverhelmond.nl
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Nieuwe
expositie
in
de Kunsthal Helmond:
JOSEF KOUDELKA – INDUSTRIES
tot en met 27 januari 2019

De expositie omvat een selectie
van Koudelka’ s iconische foto’s
van industrielandschapen die
hij de afgelopen drie decaden
maakte in Europa, de VS en
Zuid-Amerika.

De catastrofale staat van
het landschap

In 1986 wordt Koudelka uitgenodigd deel te nemen aan het
DATAR project waarvoor 20 fotografen gevraagd zijn om het
Franse landschap te documenteren. Voor dit project werkt hij
voor het eerst met een panoramische camera. Dit leidt tot een
fundamentele wijziging van zijn
fotostijl. Het resultaat is een serie
foto’s van de catastrofale staat
waarin het natuurlandschap verkeert. In 1990, als Tsjechoslowakije los komt van de Sovjet-Unie,
keert Koudelka terug naar zijn
vaderland. Hij fotografeert er de
‘Zwarte Driehoek’, een gebied
met zware en vervuilende industrie dat op de grens van Duitsland, Polen en de Republiek Tsjechië ligt.
De tentoonstelling Josef Koudelka / Industries, presenteert indrukwekkende panoramafoto’s
in zwart-wit, die bijna drie meter
breed zijn.

Iconische industrielandschappen van de
vermaarde fotograaf Josef Koudelka.
Van 16 oktober 2017 tot 27 januari 2019 presenteert
Museum Helmond een tentoonstelling met het
werk van de legendarische fotograaf Josef Koudelka
in de Kunsthal Helmond.

Loffelijke ontvangst

Koudelka heeft veel onderscheidingen ontvangen. In 1969 krijgt
hij anoniem de Overseas Press
Club’s Robert Capa Gold Medal
voor zijn foto’s van de Invasie
van Praag van 1968. Hij ontvangt
onder meer de Prix Nadar (1978),
de Grand Prix National de la
Photographie (1989), de Grand
Prix Cartier-Bresson (1991) en de
Hasselblad Foundation International Award in Photography
(1992). In 2013wordt hij benoemd
tot Commandeur de l’Ordre des
Arts et des Lettres door het Franse Ministerie van Cultuur nadat
hij eerder, in 2002, de Eremedaille
van Tsjechië heeft ontvangen.

De onafhankelijke
fotograaf

Na de publicatie van zijn boek
Black Triangle (Zwarte Driehoek)
blijft Koudelka het industriële
landschap documenteren doordat hij verschillende opdrachten
krijgt. Voor Koudelka is absolute vrijheid echter een must.
Daarom werkt hij slechts zelden
in opdracht en alleen als hem
geen enkele beperking wordt
opgelegd. Zijn landschapswerk
is opgenomen in veel geroemde
fotoboeken zoals Black Triangle
(1994), Chaos (1999) en Industries
(2017). Koudelka gebruikt een
analoge panoramacamera tot
2012. Als de verkrijgbaarheid van
films en de mogelijkheden om de
negatieven af te drukken minder
worden, maakt Leica een speciaal panoramacamera voor hem.

Invasie van Praag

Josef Koudelka is bekend van
zijn nu legendarische beelden
van de Sovjet invasie van Praag
die precies 50 jaar gelegen plaats
heeft gevonden. In 1968 is Josef
Koudelka een 30-jarige amateurfotograaf van theatervoorstellingen die nog nooit een foto
heeft gemaakt van een nieuwsfeit. Dat verandert in de nacht
van 21 augustus toen de Warsaw
Pact tanks Praag binnenvallen

keert hij voor de eerste keer terug naar Tsjechoslowakije waar
hij een van de meest verwoeste
landschappen van Centraal Europa fotografeert, de Zwarte
Driehoek. Als een gevolg van zijn
werk dat zijn betrokkenheid bij
de wijze waarop de hedendaagse
mens het landschap veranderd
heeft, geeft hij het fotoboek
Chaos in 1999 uit. In totaal heeft
hij 15 fotoboeken gemaakt die
het hedendaagse landschap tot
onderwerp hebben.
In 2006 verschijnt het eerste retrospectieve fotoboek van zijn
werk in Frankrijk en 7 andere
landen. In 2008 werd Invasion
Prague ’68 gepubliceerd in 13
landen. In 2011 verschijnt een
herziende uitgave van Gitans,
dat gebaseerd is op de originele
versie uit 1968. In datzelfde jaar
is de tentoonstelling Invasion
Prague ’68 voor de eerste keer in
Moskou te zien.

Fondazione MAST

(bron foto’s; Josef Koudelka / Magnum Photos)
om een eind te maken aan de
Praagse Lente, een korte periode waarin Tsjechoslowakije
meer politieke vrijheid probeert
te krijgen. Te midden van alle
gebeurtenissen tijdens de door
de Russen geleide invasie neemt
hij talloze foto’s. Deze worden op
miraculeuze wijze het land uit
gesmokkeld. Na een jaar bereiken ze New York en worden ze
door Magnum Photo’s verspreid
met vermelding dat zij gemaakt
waren door “een anonieme Tsjechische fotograaf ”. Dit ter voorkoming dat Koudelka vervolgd
zal worden. De intensiteit en de
betekenis van de beelden leveren
de nog steeds anonieme fotograaf de Robert Capa Award op.

Zestien jaar gaat voorbij eerdat
het veilig genoeg voor Koudelka
is om zich als de fotograaf bekend te maken.

Biografie

Josef Koudelka, geboren in 1938
in Tsjechië en genaturaliseerd tot
Fransman, woont en werkt in Parijs en Praag. Hij is sinds 1971 lid
van Magnum.
Na een ingenieursstudie aan de
Technisch Universiteit van Praag
werkt hij als luchtvaartingenieur
terwijl hij theaterproducties en
zigeuners in Tsjechoslowakije
fotografeert. Zijn fotoreeks van
de invasie van Praag door Russische tanks in 1968 krijgt het daar
opvolgende jaar de Robert Capa

Golden Medal. De maker van de
serie staat dan bekend als PP, de
“Prague Photographer (Praagse
fotograaf).” Pas 16 jaar later, na
de dood van zijn vader, krijgen de
foto’s de naam van hun maker.
Hij wordt stateloos In 1970 en
vraagt asiel aan in Groot-Brittannië. New Yorks Museum of Modern Art toont zijn werk in 1975,
het jaar waarin ook zijn fotoboek
Gitans (Zigeuners) verschijnt, gevolgd door Exiles (Ballingen) in
1988.
In 1986 neemt hij deel aan het
DATAR project dat het landschap van de stad en het platteland in Frankrijk documenteert.
Hij begint een panoramische
camera te gebruiken. In 1990

De tentoonstelling Koudelka Industries is samengesteld door
François Hébel voor de biënnale
Photo/Industria 2017 in Bologna,
onder auspiciën van de Fondazione MAST. Dit is de eerste keer
dat de expositie na Bologna
te zien is. De organisatie vindt
plaats in samenwerking met
Magnum Photos Paris.
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Verder met
hersenletsel
door Hersenz

‘hier heb ik voor het eerst ervaren; mijn hersenletsel
gaat niet meer over, maar ik kan er wel mee leren leven’
HOE VERDER MET HERSENLETSEL?
Heeft u hersenletsel opgelopen als gevolg van bijvoorbeeld een beroerte
of door een ongeluk? Heeft u last van vermoeidheid, een kort lontje,
geheugenproblemen of kunt u niet goed tegen een drukke omgeving?
Vinden uw partner en uw gezin het moeilijk om hiermee om te gaan?
De behandeling van Hersenz kan u en uw
naasten leren om te gaan met de ingrijpende
veranderingen in uw leven na het hersenletsel. Deze behandeling is geschikt voor
mensen die enige tijd geleden hersenletsel
hebben opgelopen.
Zowel thuis als in groepsverband gaat u
samen met onze behandelaren aan de slag.
Daarbij is er volop aandacht voor uw
persoonlijke doelen, een stukje rouwverwerking, fysieke conditie en de vragen
van uw partner en gezin.

MEER WETEN?
Bezoek een van de informatiebijeenkomsten. Wij beantwoorden graag uw
vragen.
Voor de informatiebijeenkomsten vragen
wij u vriendelijk zich aan te melden.
Dit kan via de website van SWZ,
www.swzzorg.nl, per mail
behandeling@swzzorg of telefonisch
0499 – 471 241.

INFO

ST

BIJEENKOM

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN
DONDERDAG 1 NOVEMBER
16:00 - 17:30

ZATERDAG 3 NOVEMBER
10:00 - 12:00

SWZ - Lunchroom de Keyser
Torenstraat 17
5701 SH HELMOND

SWZ - Lunchroom de Keyser
Torenstraat 17
5701 SH HELMOND

Een verlamde rechterarm, een gebroken schouderblad, een klaplong en een gebroken kaak. Zwaar
gehavend was Hans Schoonen nadat hij eerst onderuit gegaan was
met zijn motor en vervolgens door
een auto werd overreden.
Revalidatie
Zijn revalidatietraject duurde anderhalf
jaar en was gericht op lichamelijk herstel. Aan het einde van de revalidatie
viel het de ergotherapeut op dat Hans
hetzelfde verhaal meerdere keren vertelde. “Toen is mijn medisch dossier bekeken. Daarin stond dat ik bloed in mijn
hersenstam heb gehad en een hersenk-

Toe aan een nieuwe
uitdaging?

neuzing. Uit cognitief onderzoek bleek
dat ik hersenletsel had opgelopen.”
Begin 2016, ruim vijf jaar na zijn ongeval,
startte Hans met de behandeling van
Hersenz. Hij vond er erkenning voor
zijn rouw en voor het verlies dat hij als
gevolg van zijn hersenletsel op zoveel
gebieden ervaart.
“Ik ben nog steeds niet de vrolijkste
hoor. Mijn lichaam zal het nooit meer
helemaal doen en het is moeilijk daarin
echt te berusten. Ik was iemand die volop genoot van het leven en aangenaam
in de omgang was. Nu ben ik stiller en
kan venijnig uit de hoek komen. Vroeger kon niemand me op de kast jagen,
nu zit ik daar geregeld.”
Verwerking
Hans en zijn vrouw hebben veel baat
gehad bij de behandeling thuis. “Mijn
vrouw kan nu met iemand praten over
wat er is gebeurd de afgelopen vijf
jaar. Dat is echt fijn voor haar.” Daarbij leerden ze allebei de signalen herkennen, die aangeven dat Hans weer
naar een depressie neigt. “Mijn vrouw
is mijn barometer. Ze voelt goed aan
wanneer ik weer somber aan het worden ben. We weten nu wat we kunnen
doen om te voorkomen dat ik verder de
depressie inzink.”
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Solliciteren
De arbeidsmarkt trekt aan en de werkloosheid in Nederland daalt. Dat
is goed nieuws als je op zoek bent naar een baan. Toch blijft de concurrentie op de arbeidsmarkt hoog. Je bent niet de enige die op zoek is. Op dit
moment zijn ongeveer 600.000 mensen op zoek naar een baan. Hoe krijg
je toch je droombaan? Het is belangrijk om up to date te blijven over de
laatste ontwikkelingen op het gebied van solliciteren.

Netwerk

Een van de belangrijkste sollicitatie trends is dat referrals (letterlijk betekent dit
verwijzingen), tegenwoordig zorgen voor bijna 50% van aangenomen kandidaten. Doordat de concurrentie op de banenmarkt ontzettend hoog is, willen bedrijven er zeker van zijn dat ze de perfecte kandidaat aannemen. Dit gaat het snelste
als ze via contacten tips krijgen over goede kandidaten. Dit betekent dat je actief
gebruik moet gaan maken van je netwerk! Zorg ervoor dat je linkedin profiel goed
op orde is. Als je solliciteert bij een bepaald bedrijf kun je altijd even checken of je
toevallig niet iemand kent die er een goed woordje voor je kan doen. Laat mensen
uit je omgeving weten dat je op zoek bent naar een baan, zodat ze ook eens voor
je kunnen rondvragen.

Alles online

Veel mensen denken nog steeds dat even langs het uitzendbureau lopen ze helpt
aan een nieuwe baan. Anno 2018 is dit helaas niet meer goed genoeg. Het is veel
belangrijker om een account aan te maken op de website van het uitzendbureau.
Recruiters gaan via hun online systemen opzoek naar geschikte kandidaten. Zorg
ervoor dat je account up to date is en dat je een job alert hebt aangemaakt. In het
job alert geeft je aan naar welke vacatures je op zoek bent. Mochten er vacatures
open komen te staan die geschikt zijn, dan krijg je direct een bericht. Zorg er
daarnaast voor dat je facebook, twitter en linkedin account netjes op orde en up
to date zijn. Via deze kanalen krijgen werkgevers een eerste indruk van je.

eel Kort en bondig cv
enorme aantal sollicitanten zorgt er ook voor dat je cv to the point moet zijn.
eam Het
Als je cv dit niet is, zal deze al snel in de prullenbak belanden. De ontvanger heeft

jij
an

Iierlo

gemiddeld maar een aantal seconden (!) aandacht voor je cv. Benut deze tijd optimaal door je cv kort en krachtig te houden. Zet alleen belangrijke informatie op
je cv en vermijd lappen tekst. In de praktijk komt het erop neer dat je cv meestal
1,5 tot 2 kantjes lang is. Foto's worden groter op een cv. Was in 2016 de gemiddelde
afmeting van de foto op een cv 29,5 cm2 (6 x 5 cm) nu zitten we inmiddels op 42
cm2 (7 x 6).

Video cv’s

In 2018 zul je steeds meer in aanraking komen met het video cv. Laat je niet van
de wijs brengen door deze nieuwe ontwikkeling, maar zorg dat je goed voorbereid
bent. Een video cv is voor bedrijven een goede manier om direct een goede indruk
te krijgen van een sollicitant. Via een video cv ziet het bedrijf niet alleen hoe je
werkverleden eruit ziet, maar ook hoe je overkomt en je sociale vaardigheden
zijn. De eerste keer zal het een beetje raar zijn om een video cv te maken, maar dit
kun je heel gemakkelijk oefenen. Zorg ervoor dat jij voorbereid en geoefend bent
zodat je direct een krachtige video cv kunt opsturen.

Ideale vacature gezien?

Je hebt je ideale vacature gezien en wilt solliciteren. Wat nu? Schijf je een brief
waardoor je misschien op een grote stapel belandt? Verdiep je in de vacature en
het bedrijf. Ongetwijfeld heb je vragen. Bel dan met de contactpersoon genoemd
in de vacature. Tijdens dit gesprek hoor en voel je vanzelf of je in aanmerking
komt voor de baan. Daarna kun je je cv en bijbehorende motivatiebrief sturen.
Het bedrijf heeft je naam onthouden en als het telefoongesprek effectief was, heb
je al een streepje voor bij alle andere kandidaten.
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NA 25 JAAR STOPPEN WIJ ERMEE!

S
G
N
I
F
F
OPHE
P
O
O
K
R
E
V
UIT
ALLES MOET WEG VOOR

HELFT V/D HELFT
Dus € 1000 wordt € 500 wordt € 250

ALLE A MERKEN
MATRASSEN - BOXSPRINGS
ELEKTRISCHE BOXSPRINGS
HOOFDKUSSENS - DEKBEDDEN
DEKBEDOVERTREKKEN

DE BEDDENWINKEL
voormalig pand

Nieuwendijk 18 Geldrop

7 dagen per week geopend 10.00 tot 18.00 uur, donderdag koopavond,
zaterdag 10.00 tot 17.00 uur, zondag 12.00 tot 17.00 uur
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Geniet van de herfst in de Peel!
Verrassende Veentocht vanaf
Buitencentrum De Pelen

KBWO is op zoek naar: Verzorgende IG & Vrijwilligers
Voor meer informatie en aanmelden bewoners: www.kbwo.nl

Kleinschalig wonen & Dementie zorg
(bron foto; Marijke Vaes-Schroën, Staatsbosbeheer).

WINTER

SPORTACTIE

www.autoverhuur-helmond.nl
Vossenbeemd 13
5705 CL Helmond
T: 0492-820280

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

VOOR:

€ 600,-

INCLUSIEF BTW!

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

Fotografeer de Peel in
de ochtend of in het donker
Fotoworkshops met Nando Harmsen
en Maurice Hertog

(Bron foto; ©Nando Harmsen) (ochtend)
Staatsbosbeheer biedt op zaterdag 27 oktober twee fotoworkshops vanuit Buitencentrum De Pelen. Het decor voor beide
workshops is het Nationaal Park De
Groote Peel. Om 6.30 uur kun ‘voor dag
en dauw’ met fotograaf Nando Harmsen
op pad. Fotograaf Maurice Hertog geeft
om 19.00 uur een workshop in het kader
van de ‘Nacht van de Nacht’. Beide workshops starten bij het Buitencentrum De
Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospeldijk.

u de zon opkomen en de dag ontwaken.
Een magische beleving. De workshop bestaat uit een stukje theorie en veel praktijk.
Iedere deelnemer ontvangt een uitgebreid
E-book waarin de aspecten van het fotograferen aan bod komen, in eenvoudige
duidelijke woorden. Dit E-book is een
goede voorbereiding voor de workshop en
bied een handig naslagwerk voor later. Na
afloop een warm drankje in het Buitencentrum De Pelen.

Voor dag en dauw op pad met
Nando Harmsen
Ga op pad met Fotograaf Nando Harmsen
en ervaar én fotografeer Nationaal Park
De Groote Peel op het mooiste moment
van de dag oftewel ‘voor dag en dauw’.
Tijdens een frisse ochtendwandeling ziet

De workshop ‘Voor dag en dauw’ start om
6.30 uur en duurt ongeveer 3,5 uur. Voor
meer informatie, deelnamekosten en reserveren kijk op: www.staatsbosbeheer.
nl/ochtendfotografiepelen
Voor meer informatie over Nando Harmsen: www.nandoonline.com

Op zondag 27 oktober houdt Staatsbosbeheer een ‘Verrassende Veentocht’ in
Nationaal Park De Groote Peel. Tijdens
deze maandelijkse excursie van 8 kilometer ontdek je de mooiste plekjes van
dit hoogveengebied. Na afloop staat koffie/thee met een stuk Limburgse vlaai
voor je klaar in de Peelboerderij. De excursie start om 13.00 uur bij het Buitencentrum De Pelen aan de Moostdijk 15 te
Ospeldijk.
Verrassende ontmoetingen
met trekvogels
Het is herfst, een heerlijk seizoen voor
een stevige wandeling in de natuur. Soms
waait het hard en soms regent het, maar
in de herfst hoort dat erbij en geeft het extra sfeer. Zo’n onstuimige dag gaat vaak
gepaard met weergaloos mooie wolkenluchten. Het weidse en uitgestrekte landschap van De Groote Peel biedt dan een
prachtig decor. Genieten!
De Groote Peel is het kleinste nationale
park van Nederland. Toch biedt dit hoogveengebied veel mogelijkheden voor een
mooie wandeling. Het landschap is weids
en open met waterplassen, heide en kleine
stukken bos. Het gebied is bekend om zijn
vogelrijkdom maar ook vanwege zijn rijke
cultuurhistorie. In de Peelstreek is vroeger
turf gestoken en de sporen van dit turfsteekverleden zijn nog goed zichtbaar in
het landschap. Zo zijn de paden waarover
je wandelt dezelfde paden waarover de
Fotografeer de ‘Nacht van de Nacht’ met
Maurice Hertog.
Op zaterdag 27 oktober wordt ook de
Nacht van de Nacht gevierd. Op die avond
zijn er overal in het land activiteiten waarbij aandacht gevraagd wordt voor lichtvervuiling in de natuur. Fotograaf Maurice Hertog geeft tijdens de Nacht van de
Nacht een fotografische workshop in één
van de donkerste gebieden van Nederland;
het Nationaal Park De Groote Peel. Na een
introductie, onder het genot van koffie
met vlaai, in het Buitencentrum gaan de

(Bron foto; ©Maurice Hertog) (nacht)

turfsteker vroeger ‘het zwarte goud’ vervoerde. De houten knuppelbruggen zijn
van latere datum en aangelegd om het
oorspronkelijke moeras toegankelijk te
maken voor wandelaars.
De Verrassende Veentocht start en eindigt bij het Buitencentrum, maar hoe de
route loopt gaat we nog niet verklappen.
Het verrassende van deze excursie zit niet
alleen in de route, maar ook in wat je tegenkomt. In het najaar is er kans op ontmoetingen met trekvogels, zoals overvliegende kraanvogels. Een beleving om nooit
te vergeten.
De Verrassende Veentocht start om 13.00
uur en duurt tot ongeveer 15.30 uur. De
route is 8 kilometer lang en deelname kost
€ 10,- per persoon, inclusief koffie en vlaai
in de Peelboerderij. Reserveren: www.
staatsbosbeheer.nl/pelenveentocht
Let op: In natte perioden zijn sommige
paden in de Peel modderig. Zorg dus voor
stevige, waterdichte schoenen.
Buitencentrum De Pelen,
startpunt van natuurbeleving
Voor of na afloop van de excursie kun je
nog heerlijk struinen door de winkel van
het Buitencentrum. Hier vind je boeken,
Streekproducten en leuke souvenirs. Voor
een hapje en een drankje kun je bij de
Peelkiosk of in de Peelboerderij terecht.
Voor meer informatie:
www.staatsbosbeheer.nl/depelen
deelnemers naar buiten om de nachtelijke
hemel te fotograferen. Onderwerpen die
tijdens deze workshop ter sprake komen,
zijn onder andere belichting en compositie, gebruik van lange sluitertijden en gebruik van hoge ISO waardes tijdens nachtfotografie. De activiteit eindigt rond half
elf met een korte evaluatie.
De workshop ‘Nacht van de Nacht’ start
om 19.00 uur en duurt 3,5 uur. Voor meer
informatie, deelnamekosten en reserveren kijk op: www.mauricehertog.nl/web
shop/workshop-nacht-van-de-nacht
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EVENEMENTEN
EVENEMENTEN
BLUESROUTE HELMOND
VRIJDAG 26 OKTOBER TOT EN MET
ZONDAG 29 OKTOBER

ZONDAG 28 OKTOBER
Toppers van Oranje
Het Stadion van Helmond Sport is
zondagmiddag,
28 oktober
hetsfeervol,
decor
Bluesroute
Helmond
is een
van
de
tv-opnames
van
de
Toppers
van
gratis toegankelijk en jaarlijks
Oranje. 4 uur bluesfestival
non-stop genieten
terugkerend
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een 40talDit
Nederlandscentrum
van
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de nu
achtste
keer
in
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Bestel
je ticket
online
successie
plaats vinden van vrijdag 26
via www.toppersvanoranje.tv.
oktober
tot enHelmond-Sport
met zondag 29 oktober.
Business-club
Bakelsedijk 138. 14:00 tot en met 23:00
Met ruim 30 (inter) nationale live
acts verdeeld over 12 podia vormt de
Bluesroute
een grootschalig
geheel in
DONDERDAG
25 OKTOBER
een sfeervolle setting.

Rootsclub keukentafel sessie
Rootsclub
keukentafel
sessietrek
Volg
ons op
de Bluesroute
paginajeen
instrument
van de plank schraap
je
op
www.bluesroutehelmond.nl
voor
het
enLokaal
de laatste
updates.
keelprogramma
en schuif aan.
42, Markt
42
Tot
ziens
tijdens
het
laatste
weekend
21:00 - 00:00 uur.
van oktober voor de 8e editie van
Bluesroute Helmond! Helmond
VRIJDAG 26 OKTOBER
Centrum.

Biologische markt Brandevoort
DONDERDAG
25 OKTOBER
Elke
vrijdag is er van
14.00-18.00 uur
een biologische markt onder de MarktFietsdriedaagse Kansplus
hal van Winkelcentrum Brandevoort
KansPlus Asten Someren organiseert
in Helmond. Markthal Winkelcentrum
in samenwerking met TWC Asten voor
Brandevoort,
Plaetse
de
derde keerde
een
grote 1.
Fietsdriedaag-

se. Op het podium van soos Den Dissel
Bluesroute
Helmond@Lokaal42
aan
de Beatrixlaan
21 in Asten nemen
Daveaantal
& the Bosses.
een
teams van 2 wielrenners
het
tegen
Lokaal
42,elkaar
Markt op.
42

21:00 - 02:00 uur.

Naast de officiële wedstrijden zullen
tijdens
de intermezzo’s
leden van
Comedy
Fabriek
- Comedy Night
KansPlus
Asten
Someren,
De Comedy
Night
heeft zijnpolitici
succesuit
de gemeenten Asten en Someren en
vorig seizoen in De Cacaofabriek beweleden van de carnavalsverenigingen uit
zen en is daarom terug. Cacaofabriek,
de omgeving zich van hun sportieve
Cacaokade
1. 20:30 - 23:00 uur.
kant
laten zien!
Beatrixlaan 21. 25 t/m 27 oktober
Halloweenspeurtocht
Helmond Centrum
19:30
- 22:30 uur.

Kom naar het centrum van Helmond
en ga op jacht naar alle betoverde
ZONDAG 28 OKTOBER
mensdieren. Zoek naar vreemde voorwerpen inKlanken
etalages,
puzzel
in en
Klassieke
In vul
De de
Gloria
Asten
Het
strijkkwartet,
2x viool,
zorgRagazze
dat de betovering
wordt
altviool
en cello,
neemt ons& mee
in een
verbroken!
VVV Helmond
Centrum
theatrale
voorstelling
Radio
Rusland.
Helmond, Watermolenwal 11.
18:00 - 21:00 uur.
Er klinken Russische strijkkwartetten
van Sjostakovitsj en Goebaidoelina,
Timon Krause – Mindgames
maar ook interviews, speeches, reclaDe nieuwe
jongehistorische
Victor Mids.
Hij is de
mes
en andere
opnames
jongste Stalin,
mentalist
die ooit
Nederlands
waarin
Poetin,
Zijlstra,
Dijkhoff
en
Europees
kampioen
werd
en heeft
en menig ander de revue passeert.

alles in zich om de nieuwe Victor Mids
te worden.
HetAanvang
Speelhuis,
SpeelhuisEntree
€ 15,-.
11.30
uur in De
Gloria,
5721 XN Asten.
plein 2. Linderstraat
20:15 - 22:30 1,
uur.
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Beiaardconcert Asten
Infected - TechnoinMusic
Only
Beiaardconcert
Asten
Ook
in
dit
nieuwe
seizoen
kun
weer
Iedere woensdag van 10.00
totje11.00
uur
beiaardconcert
terecht
in de popzaaldoor
van beiaardier
de CacaoRosemarie
Seuntiëns
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H. Maria
fabriek voor het Techno Music
Only
Presentatie
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Kerkstraat
2, Asten.
feest ‘Infected’ in samenwerking
met
Luisterplaats:
Moussaultpark.
Glimlach Events. De Cacaofabriek,

Cacaokade 1. 21:00 uur.

VRIJDAG 2 NOVEMBER

Maarten Spanjer, Rudy Bennett e.a. Kunes Kantine Kwiss in Asten editie 38
Rot op met die Geraniums!
Van 18.00 tot 20.00 uur een speciaal
Nostalgische muzikale reis naar de
kwiss menu. Deelname kwiss is gratis
jaren
vijftig
enteam
zestig.gespeeld.
Levendige
liveen
wordt
per
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5
muziek
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en foto’s.
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Aanvang 20.30 uur in Eetcafé 2.
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Kantine,
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17, 5721 GE Asten.
20:15 - 22:30
uur.
VLAFEEST
ZONDAG 4 NOVEMBER
Cabaretier Fabian Franciscus vertelt
Brabantse
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alsvan
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hemelse
modder
Hij veroverde
in de The Comedy Store
Kom
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het
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de brunchen
eerste prijs.tijdens
Won het
Eat&Read
festival
in
Bibliotheek
Leeuwarder Cabaret Festival en de
Helmond. M.m.v. Wim Daniëls en
Comedy Slam. Annatheater Helmond,
muziektheater.Kom brunchen tijdens
Floreffestraat
20:30
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:30
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ZONDAG
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hemelse modder. Schrijf je snel in
Fanfare
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want
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vol! Inschrijven kan vanaf
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11,Helmonds
Helmond.
Fanfare
De Vooruitgang en
Van
12:00
14:30
uur.
Muziek Corps verrassen u met een af-
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goed van de joodse componist Leonard
Festival
de Het
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Bernstein.
Speelhuis,
Vanaf
20.00
uur2.openen
we onze
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deuren en wordt iedereen feestelijk
ontvangen en naar de eigen plaats
Hats Off To Led Zeppelin - Bluesroute
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voorgaande
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ligt
tussen
een avond vol plezier, eten, drinken
en
blues en rock.
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vermaak….
De De
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Cacaokade
15:30
uur.
uur all-in) Vorstermansplein 24
Heusden.
Koopzondag 28 oktober

Op 28 oktober is het koopzondag in

40Up - Let’s Dance Again
Helmond Centrum. Gezellig winkelen
Je kunt weer dansen! Een hele avond
op zondag in Helmond Centrum. De
lang. Op de klanken van de beste DJ’s
winkels
open40
van
12:00 - 17:00 uur.
van
ons zijn
land.De
gepasseerd?
Helmond
Centrum,
Markt
1
Nou én! Er mag gedanst worden
tijdens deze sansavond voor iedereen
Pannenkoekendag
Jan Vissermuseum
die
houdt van gezelligheid
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Een themadag
geheel gewijd
40UP
is een dansfeest
met aan het
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videobakken van pannenkoeken
en brood
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Cacaokade
1
Helmond.
met voor de liefhebber een mooie
Vanaf
21:00 uur. in een prachtig natuurherfstwandeling

gebied. Jan Visser Museum,
KeizerinMarialaan 5 12:00 - 17:00 uur.
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bucketlist
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korter
aanmóet
het
achterna
worden
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de
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ziet en bijna
ook
al niet meer
dwangmatig
op
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begint het in de
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Rips weer te krieHet Speelhuis,
belen: binnenkort
Speelhuisplein
2
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het Ploegefist
15:00op
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weer
het

programma.
Sweetvan
Mary
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de Jane Wildenbergln
Bluesroute 46
Za.
nov. band
Als17
tweede
14:00
uur
van de– 22:00
dag speelt
Zo.
18
november
tijdens deze editie
14:00
uur
van de– 22:00
Bluesroute
Vr. 23 november
Helmond Sweet
20:00 – 01:00 uur
Mary Jane in de
Za. 24 november
Cacaofabriek.
20:00
– 02:00 uur
De 25
Cacaofabriek,
Zo.
november
Cacaokade
14:00 – 22:001.uur

17:30 uur.

DINSDAG

Workshop: Maak
27 NOVEMBER
en versier je eigen
Sounds
uiltje! of Silence
Simon
Maak and
en versier
Garfunkel
Acoustic
zelf je eigen
uiltje
Akoestisch
tijdens dezeeereerbetoon aan het
ste zondagmiddag
beroemde duo uit
dat we weer open
de jaren zestig.Ze
zijn. Geschikt
delen
een grotevoor
kinderen
liefde voorvanaf
Simon
6 jaar.
Bibliotheek
&
Garfunkel.
En
Helmond,
hebben zelf een
gouden
strot. Met11
Watermolenwal
hun
harmonieuze
13:30 - 15:00 uur.
stemmen geven
Dennis Kolen en
MAANDAG
Jop
Wijlacker
29 OKTOBER
nieuwe
kleur aan
de magistrale
Rondleiding
melodieën van dit
expositie
legendarische
duo.
Mantel
der
Liefde
Dit
diner
start
om
Fotografe
en initi17.45
uur, kost
atiefneemster
€
39,- p.p. (prijs Ilse
is
incl.
Wolfbier/wijn/fris)
zal aanwezig
en
apart
te rezijnisbij
de exposiserveren
wanneer
tie om te vertellen
u
het de
bestelproces
over
Mantel
voor
deze
der Liefde.voorstelling start. Het
Bibliotheek
Speelhuis, SpeelHelmond,
huisplein 2. 20:15
11.
-Watermolenwal
22:30 uur.

16:00 - 17:00 uur.

HELMONDNU.NL
HELMONDNU.NL
De nieuwssite van
De nieuwssite
van Helmond
Helmond

VR. 26 T/M ZO. 28 OKTOBER
WOENSDAG 28 NOVEMBER
Beiaardconcert Asten
Iedere woensdag van 10.00 tot 11.00 uur
beiaardconcert door beiaardier
Rosemarie Seuntiëns in de H. Maria
Presentatie kerk, Kerkstraat 2, Asten.
Luisterplaats: Moussaultpark.

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 toegankelijke blues festivals in de Benelux! Live
muziek en een heerlijke sfeer. Bluesroute in centrum Helmond , Markt 42.
Vr 20:00 - 00:00 uur, za 20:00 - 00:00 uur,
zoDONDERDAG
14:00 - 00:00 uur.
29 NOVEMBER
PATHÉ HELMOND
DO. 25 OKT. T/M WO. 31 OKT.
Bad Times At The El Royale (DOV) Za 11:45 uur / Di 14:50
uur / Do, Ma 15:45 uur / Vr 16:45 uur
Brandweerman Sam - Klaar Voor Actie (DNL)
Za, Zo 10:00 uur / Vr 10:30 uur / Wo 10:45 uur
Dirigent, De (DNL) Ma 12:50, 18:45 uur / Di 14:40 uur /
Zo, Wo 14:45 uur / Do 15:00 uur / Vr, Za 15:30, 21:15 uur
/ Wo 19:45 uur / Do, Zo, Di 20:15 uur
Doris (DNL) Ma 10:30 uur / Di 12:45 uur / Wo 16:15 uur /
Do, Zo 17:15 uur / Vr, Za 18:00 uur
Elvy’s Wereld So Ibiza (DNL) Zo 11:40 uur / Wo 12:30 uur /
Orkest
ziel | Rough
Za 14:15 uur
Het
Amsterdams
Orkest
Exorcist
the Director’s Cut, Andalusisch
The (DOV) Wo 20:30
uur
Fahrenheit
11/9
(DOV)
Ma
20:00
uur
brengt muzikaal erfgoed van AndalFirst Man (DOV) Wo 10:45, 18:15 uur / Di 11:15 uur /
usië
theaters
Vr, Ma naar
11:45 uur
/ Zo 11:50 en
uur /concertzalen
Za 14:30 uur / Do, Zo,
Di 18:45
uur, vr, Za 19:45
uur / Ma 21:00Ze
uurvertelin
Nederland
en Marokko.
Gardiennes, Les (DOV) Di 13:30 uur
len
verhaal
Al-Andalus en de
Girl Inhet
The Spider’s
Web,van
The (DOV)
Za 00:15, 17:30 voor
uur / Do,
Za 10:45
uur / Vr 11:00, via
betekenis
onze
samenleving
17:15 uur / Wo 11:30 uur / Ma 12:15, 20:30 uur / Di 14:00,
muziek,
theater,
en educatie.
16:45 uur / Do,
Zo 16:15 literatuur
uur / Ma, Wo 16:30
uur / Do, Zo,
Di, Wo
20:45 uur / Vr, Za
21:45
uurdansers maakt
De
ademhaling
van
de
Halloween (2018) (DOV) Wo 21:30 uur
ook
een verbinding met die van de
Halloween Horror Show (DOV) Za 00:00 uur
zangeres
wordt
HHSfilm (DOV) en
Za 00:00
uur weerspiegeld in de
HHSfilm2
(DOV)
Za
01:30
uur
opbouw van de muziek.
Het Speelhuis
HHSfilm3 (DOV) Za 03:00 uur
Speelhuisplein
2. uur
20:15 - 22:30 uur.
HHSfilm 4 (DOV) Za 04:30
Hotel Transylvania 3 (N3D) Wo 16:00 uur
Hunter Killer (DOV) Ma, Di 11:15 uur / Wo 13:15 uur /
Do 13:30 uur / Vr 14:15 uur / Ma 15:00, 17:45 uur /
Zo 15:15 uur / Di 15:30, 18:15 uur / Za 17:00 uur /
Do, Zo, Wo 18:00 uur / Vr, Za 19:00, 22:15 uur / Do, Zo,
Ma, Wo 21:15 uur.
Johnny English Strikes Again (DOV)
Zo 12:00 uur / Za 13:30 uur / Di 18:30 uur / Do, Zo, Ma
19:00 uur / Wo 19:15 uur / Vr, Za 20:00 uur
Kler (DOV) Zo 15:45 uur
Mile 22 (DOV) Ma 11:00 uur / Do 13:15 uur /
Vr, Za, Di 16:30 uur / Wo 17:15 uur / Do, Zo - Di 21:45 uur
/ Vr, Za 22:45 uur
Nick Jr. Herfstbios (DNL) Zo 10:10 uur
Night School (DOV) Di 12:15 uur / Ma 17:30 uur / Do, Zo,
Di 17:45 uur / Vr, Za 18:45 uur
Opera: Aida (Giuseppe Verdi) (DOV) Ma 13:30 uur
Sinterklaas en de Vlucht door de Lucht (DNL)
Zo - Wo 10:30 uur / Za 10:45, 12:30 uur / Zo 13:45 uur /
Het
kasteel
van
sinterklaas
Wo 14:30
uur / Vr
14:45
uur
Smallfoot (DNL)Za
10:10 uur
/ Wo 10:30
uurdit
/ Zojaar
10:45,
Kasteel
Helmond
vormt
ook
15:00 uur / Vr 13:30 uur / Do 15:30 uur / Za,Wo 15:45 uur
het
onderkomen
van
en de
Smallfoot
(N3D) Zo 13:00 uur
/ ZaSinterklaas
13:45 uur / Wo 14:15
uur / Ma 14:45
uurje
/ Vr
15:45
uur / Dinemen
16:15 uur in Het
pieten.
Kom
een
kijkje
Zo 13:00 uur / Za 13:45 uur / Wo 14:15 uur / Ma 14:45
Kasteel
van
uur / Vr 15:45
uurSinterklaas?
/ Di 16:15 uur
Sneak Previewvoor
20181025
(DOV)
Di 21:00 uur zijn onKaartjes
elke
voorstelling
Star Is Born, A (2018) (DOV) Wo 12:15, 20:15 uur / Vr, Za,
line
verkrijgbaar
vooruurslechts
1 20:00
euro.
Di 12:30
uur / Ma 12:40, 18:00
/ Do, Zo, Di
uur /
Vr, Za
21:00ook
uur kaartjes voor de voorstelJe
kunt
Superjuffie (DNL) Zo 10:00 uur / Za, Di 10:30 uur / Za
lingen
kopen als je niet het Kasteel
12:20, 16:00 uur / Do, Wo 13:45 uur / Zo, Di 14:15 uur /
van
Sinterklaas
gewoon
Vr 14:30
uur / Wo 15:15bezoekt,
uur / Zo, Mamaar
15:30 uur
1
Zo 10:00 uur / Za,de
Di 10:30
uur
/ Zahet
12:20,
16:00 uur / Do,
(nogmaals)
sfeer
op
voorterrein
Wo 13:45 uur / Zo, Di 14:15 uur / Vr 14:30 uur Wo 15:15
wilt
proeven.
Welke
voorstelling er
uur / Zo,
Ma 15:30 uur
1

DI. 20 NOV. T/M 2 DEC.V

draait is telkens een verrassing. Maar
Onze openingstijden
een ding is zeker:
Theater Anders en
maandag
t/m vrijdag
10.15
uur pret!
clown Frenky zorgen
voor
dikke
zaterdag en zondag 9.45 uur
Kasteel Helmond Kasteelplein 1.
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Ook Blaaskwintet werkt mee aan
concert op vrijdag 2 november

Requiem van Brahms
in Koepelkerk Lierop

Het Helmonds Kamerkoor presenteert zich als ‘vermoedelijk
oudste kamerkoor van Nederland’. Het heeft een rijke geschiedenis, die in 1948 begon onder
leiding van oprichter en eerste
dirigent Christ Koolen. In de
loop van de jaren verkende het
koor diverse muzikale richtingen uit allerlei tijden, klassiek en
modern, wereldlijk en liturgisch.
Het koor kreeg een uitstekende
naam en zong enkele jaren geleden in een concert zelfs samen
met het Nederlands Kamerkoor,

dat internationaal tot de top behoort. Recensies reppen over de
prachtige stemmingen en gevoelens die het Helmondse koor
weet te verbeelden, en over de
bezieling en betrokkenheid.
Onder leiding van dirigent PeterPaul van Beekum en op piano
begeleid door Tannie van Loon
brengt het koor delen uit het
in 1869 door Johannes Brahms
op door hem zelf geselecteerde
bijbelteksten
gecomponeerde
requiem. Het ‘deutsches’ in de titel heeft niets te maken met nationalisme, maar alleen met de
Duitse taal; Brahms zelf had het
achteraf liever willen omdopen
tot ‘Ein menschliches Requiem’.
Leed en vergankelijkheid zijn
kernpunten in het werk, maar
daarnaast ook sleutelbegrippen
als hoop, eeuwig leven en vooral
troost. Dat laatste is ook het thema van het concert. Jack Swaanen, pastoraal medewerker Franciscusparochie, gaat hier in een
overweging nader op in. Naast
de delen uit Brahms’ Requiem
zingt het koor ook een werk
van Julius Röntgen (1855-1932),

een sterk door Brahms beïnvloede Duits/Nederlandse com-

Klaar voor de

t
s
f
r
e
H

KOOPZONDAG
30 OKTOBER
GEOPEND VAN
12.00 - 17.00 UUR

ponist. De koorzang wordt in het
concert afgewisseld met vier delen uit Quintet opus 56-1 van de
Duitse componist Franz Danzi
(1763-1826) door een blazersensemble uit het Symfonieorkest
Helmond-Venray. Het orkest
ontstond in 2004 uit een fusie
tussen de Helmondse Orkestvereniging en het symfonieorkest
van de Orkestvereniging Venray.
Regelmatig treden ook afzonderlijke ensembles uit het orkest
op, zoals nu een blaaskwintet
bestaande uit Ria van Gessel
(dwarsfluit), Ingrid de Graaff

MULTIPLANK EIKEN

vanaf

575.

-

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

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

39.

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

95

VLOER HET ZELF
HELMOND
Engelseweg 223b,
Helmond.
Tel. 0492-52 52 70.

KLIK PVC

LANDHUISDELEN
EXTRA BREED

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

27.

adcommunicatie.nl

per m2 incl. btw Van 39,95 Voor

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

Vrijdag 2 november
20.00 uur
toegang gratis

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

RUSTIEK EIKEN
VISGRAAT

VLOER HET ZELF
EINDHOVEN

(hobo), Jan Peters (klarinet), Cees
jacobs (fagot) en André Reintjes
(hoorn).
Het concert in de Lieropse kerk
begint om 20.00 uur. Het orgel
wordt bespeeld door Jannie van
Leeuwen-Soethout. Bij het verlaten van de kerk is er de mogelijkheid een vrijwillige bijdrage te
geven.

TRAPRENOVATIE

95

LAMINAAT

NIEUW

Op vrijdag 2 november kan in
Lierop weer koorzang van hoog
niveau worden beluisterd. In
de serie Koepelkerkconcerten
is dan het Helmonds Kamerkoor te gast, met delen uit Ein
deutsches Requiem van Johannes Brahms. Daarnaast is ook
instrumentale muziek te horen:
het blaaskwintet van het Symfonieorkest Helmond-Venray
speelt vier delen uit een werk
van Franz Danzi. Het concert,
dat circa een uur duurt, is zoals
altijd gratis toegankelijk.

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

9.

95

PLAK PVC

LANDHUISDELEN

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

14.

95
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Al 11 jaar het beste hardloop- en
wandelschoenadvies van Nederland!
Ons persoonlijk en merkonafhankelijk schoenadvies komt tot stand
via de onderstaande werkwijze en is gratis bij aankoop van schoenen:
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Subimago:

live bij Omroep Helmond
Helmond
Dinsdag 30 oktober treedt de
Tilburgse band Subimago op in
grote zaal van de Cacaofabriek,
waar een live opname gemaakt
wordt voor Tegen de Stroom
In, het wekelijkse cultuurprogramma van Omroep Helmond.
Aanvang van het concert: 21.30
uur.
Subimago startte in 2015 al experimenterend met elektronica in
zelfgeschreven composities. Hun
eerste nummers werden origineel uitgebracht op usb-stick. De
muziek heeft duidelijk een eigen
stijl, maar ook verwantschap aan
het oude Depeche Mode en Nine
Inch Nails. Met de zoetigheid van
popmuziek en de puntigheid van
een rockband worden de mechanische beats en samples op
het podium verweven met live
instrumenten.
Inmiddels is Subimago gegroeid
en zijn live-drums geïntegreerd
in de al bestaande composities
van de groep. Het laatste nieuwe
wapenfeit van 2018 is een release
van 4 nieuwe tracks en de single
met videoclip ‘Tonight’. De band
gaat op de nieuwe tracks dieper
en verder in het uitwerken van
hun liedjes in overweldigende
elektronische
soundscapes,

(bron foto; Subimago/
Omroep Helmond).

snoeiharde beats, vervreemdende harmonieën en catchy
melodieën. Live wordt de band
ondersteund met indringende
projecties van video’s, die de muziek complementeren en benadrukken. Laat je verrassen door
dit echte best kept secret van
Tilburg, die geen eendagsvlieg
wil zijn.
Subimago bestaat uit Lukas van
Gestel, Peter van der Linden, Pieter Stoop, Mathijs van Gestel en
Rodin van Lieshout.
Eerdere concerten van Subimago bleven niet onopgemerkt en
leverden diverse recensies op
die de schimmigheid en ongrijpbaarheid van deze continu in
transitie zijnde band typeren.
Enkele quotes:
“De sound roept referenties op
naar Portishead, Air, Massive Attack en heel af toe naar Prodigy.
Stevige elektronische geluiden,
die ons doen denken aan Pink
Floyd uit de tijd voor The Wall “
(8weekly).
“De meanderende composities
van dit door elektronica voortgestuwde gezelschap komen zonder meer het beste tot hun recht
in het schimmige domein van de
nacht. (3voor12 Tilburg)
Het concert op 30 oktober, dat
deel uitmaakt van de reeks ‘Tegen de Stroom In Sessies’, zal
ruim een uur duren en het eerste deel wordt live uitgezonden
in het wekelijkse cultuurprogramma van Omroep Helmond
Tegen de Stroom In. Publiek kan
het concert gratis bijwonen. Uw
aanwezigheid wordt door de
muzikanten bijzonder op prijs
gesteld. Graag tot dinsdag 30 oktober, 21.30 uur in grote zaal van
de Cacaofabriek. s
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Huldiging FNV-jubilarissen in Helmond
Helmond
Zaterdag 20 oktober jl. organiseerde Lokaal FNV Peelgemeenten een huldiging voor leden van de FNV uit Helmond. In
totaal ontvingen 30 jubilerende
leden in het bijzijn van partners
een onderscheiding als dank
voor het jarenlange lidmaatschap van de vakbond FNV.
In een prachtig vormgegeven
Zaal Adelaars in Mierlo-Hout
werden de leden en aanhang in
het begin van de middag hartelijk welkom geheten door bestuurder Henk Römer van FNV
Taxi.
Römer vertelde de leden een
bevlogen verhaal over de geschiedenis van de vakbond. Hoe
mijnwerkers aan het begin van
de 20e eeuw besloten om samen
de handen ineen te slaan en op
te komen voor rechten op het
gebied van veiligheid, werk en inkomen. Door samen die strijd te
organiseren konden werknemers
gezamenlijk resultaat behalen en
zo ontstonden de CAO’s, de vijfdaagse werkweek, omscholing
en vergoedingen voor overwerk.
Doordat werknemers in Neder-

land de beschikking kregen over
fatsoenlijk werk en inkomen
nam de welvaart toe. De heer
Römer benadrukte dan ook het
belang dat ook de jongere generatie betrokken wordt bij het
vakbondswerk en de belangenbehartiging om Nederland op
economisch en maatschappelijk
gebied sterk te houden.
Na deze korte uiteenzetting was
het de beurt aan de jubilerende
leden en hun partners. Dat Helmond veel trouwe leden heeft,
bleek tijdens de uitreiking. 13
jubilarissen uit Helmond vieren
dit jaar hun 25-jarig jubileum, 8
leden vieren een 40-jarig jubileum, 4 leden vieren een 50-jarig
jubileum en maar liefst 5 leden
vieren dit jaar een jubileum van
maar liefst 60 jaar.
De meeste leden van hen zijn
werkzaam of werkzaam geweest
in de Sector Bouw, Metaal, Grafische vormgeving of zijn of waren werkzaam als ambtenaar.
De heer Römer gaf de jubilarissen de kans iets te vertellen over
hun werkzame leven of over hun
achtergrond. Na de huldiging
kregen de leden en partners een
verrukkelijk buffet aangeboden
als dank voor hun lidmaatschap.

De huldiging in Helmond was de
3e huldiging die deze maand georganiseerd is door leden van de
werkgroep Jubilarissenhuldiging
van Lokaal FNV Peelgemeenten.
In totaal ontvangen dit jaar 297
leden van de FNV in de Peelgemeenten Helmond, GemertBakel, Laarbeek, Deurne, Asten,
Someren en Geldrop-Mierlo een
onderscheiding.
De jubilarissen van de FNV in
Helmond zijn: Pieter Baarslag,
Piet van Gestel, Arno Goossens,
Jens Grey, Erna Hems van de
Els, Henk Horrik, Ed Klink, Peter
Klomp, Gianni Menge, Jullië Sarkol, Gerrie Slits, Ad Wich, Fred
Wix, allen 25 jaar lid van de vakbond.
Hans Heusschen, Thoska Geelen, Tinus van Loen, Wim Noijen,
Jack Scheeper, Toon Slaats, Theo
Verbakel, Ine Leijnen, allen 40
jaar lid van de vakbond.
Jan Henraat, Peter Janssen, Alfons Stolwyk, Theo Swinkels,
allen 50 jaar lid van de vakbond.
Joop van de Ven, Jan Verlysdonk,
Cor Verschoor, Rien van de
Voort, Jan Broek, allen 60 jaar lid
van de vakbond. s

Maar liefst 30 jubilerende leden van FNV Peelgemeenten werden afgelopen zaterdag gehuldigd.
(bron foto; FNV Peelgemeenten).

35-jarig jubileum
oecumenisch koor Lighthouse Blues Route: ook in de Elzas Passage!
Helmond-Noord
Dit jaar viert oecumenisch koor
Lighthouse haar 35-jarig jubileum. We nodigen u van harte uit
voor ons gratis jubileumconcert
op zaterdagavond 27 oktober
in de Bethlehemkerk, Sperwerstraat 2 te Helmond.
Aanvang 20.00 uur, kerkzaal

open vanaf 19.30 uur. Het belooft
een bijzondere avond te worden.
De Nederlandse zanger, dirigent
en componist, Remco Hakkert,
verleent zijn medewerking aan
dit concert.
Wegens beperkte zitplaatsen
raden wij aan een zitplaats te
reserveren.Dit kan telefonisch,
telefoonnummer 0492 – 52 33 56
of per e-mail:
koorlighthouse@gmail.com s

(bron foto; oecumenisch koor Lighthouse)

Centrum
Op zondag 28 oktober aanstaande vindt de Blues Route
Helmond plaats.
Deze Blues Route loopt ook
langs ons winkelcentrum, de
Elzas Passage. Uiteraard kunnen wij als winkelcentrum dan
niet achterblijven.
Daarom zorgen wij dat er, tijdens
onze koopzondag, een gezellige
blues muzikant in het winkelcentrum loopt. Deze blues muzikant zal heerlijke bluesmuziek
spelen en zorgen voor extra sfeer
tijdens de koopzondag. De winkels zijn van 12:00-17:00 uur geopend en de muzikant is er van
12:00-16:00 uur.
Zien wij u ook 28 oktober? s
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Voorbeschouwing
Helmond Sport – MVV Maastricht
Helmond
Vrijdag om 20.00 uur staat voor
Helmond Sport de thuiswedstrijd tegen MVV op het programma. In het eigen SolarUnie
Stadion gaat Helmond Sport er
alles aan doen om de drie punten in Helmond te houden.
Lastige wedstrijd
In Leeuwarden werd er afgelopen vrijdag met 3-1 verloren van
SC Cambuur. Helmond Sport
leek met een 2-0 achterstand
de rust in te gaan, maar maakte vlak voor het fluitsignaal de
aansluitingstreffer, 2-1. Uiteindelijk bracht SC Cambuur een
kwartier na rust de marge terug
naar twee doelpunten en besliste
hiermee de wedstrijd. Dat was
ook meteen het laatste doelpunt
van de avond. Daarmee eindigde
de wedstrijd in een 3-1 nederlaag
voor Helmond Sport. Bram Zwanen maakte namens Helmond
Sport zijn eerste doelpunt in het
betaalde voetbal.
Nieuwe kans
Voor Helmond Sport staat er opnieuw een belangrijke wedstrijd
te wachten. MVV staat met vijftien punten uit tien wedstrijden
op die elfde plaats in de Keuken
Kampioen Divisie. Van deze vijftien punten pakte de ploeg uit

de loop weekkrant HELMOND

Uitreiking Sport Awards Helmond 2018
Helmond
Op 1 februari 2019 zal in zaal De
Geseldonk in Mierlo-Hout de
uitreiking plaatsvinden van de
Sport Awards Helmond 2018!
Awards
Een 5-koppige jury (wordt later
bekent gemaakt) zal zich gaan
buigen over de aangedragen
kandidaten voor een 5-tal prachtige en gewichtige Helmondse
Sport Award trofeeën. Er zullen
Awards worden uitgereikt aan
de winnaars in de volgende categorieën:

Helmond Sport speelde in april van dit jaar ook thuis tegen MVV
(bron foto; Wim van den Broek).
Maastricht elf punten in uitduels. De Maastrichtenaren wisten
in de afgelopen speelronde door
een laat doelpunt één punt over
te houden aan de thuiswedstrijd
tegen Jong PSV.
Helmond Sport speelt nu twee
thuiswedstrijden op rij, waarvan
de eerstvolgende vrijdag is tegen
MVV. Tegen de Maastrichtenaren krijgt Helmond Sport opnieuw de kans om de eerste volle
buit van het seizoen te boeken.
Historie
De wedstrijd tussen Helmond
Sport en MVV stond al 24 keer
eerder op het programma in
het SolarUnie stadion. Hierin
wist Helmond Sport elf keer de

drie punten in Helmond te houden. Dat deed Helmond Sport
voor het laatst in het seizoen
2015/2016. Door een doelpunt
van Stanley Elbers werd er destijds met 1-0 gewonnen. Vorig
seizoen verloor Helmond Sport
met 2-3 van MVV. Arne Naudts
en Jordy Thomassen waren toen
de doelpuntenmakers aan de
kant van Helmond Sport.
Ben jij erbij?
Wil jij Helmond Sport steunen in
de wedstrijd tegen MVV? Ga dan
naar www.helmondsport.nl/tic
kets en bestel eenvoudig je ticket
online vanuit huis. Kaarten zijn al
verkrijgbaar vanaf €10,- (volwassen vak O en P). s

1. Sportvrouw
2. Sportman
3. Sportploeg
(2 of meer personen)
4. Gehandicapte sporter
(man/vrouw)
5. G-team
Er komt een extra Award die zal
worden uitgereikt aan de meest
sportieve basisschool van Helmond. Een echte prestige prijs!
Alle winnaars mogen zich een
jaar lang De Helmondse winnaars van de Sport Awards noemen!
Het aanmelden van kandidaten

kan via www.tribunemagazine.nl
Voorwaarden voor kandidatuur:
• 16 Jaar of ouder.
• Sportprestatie in competitieverband (niveau).
• Hoe gaat sport, -er, -ploeg om
met sportethiek.
• Verantwoord sporten met
juiste waarde en normen (geef
voorbeelden).
• Op welke wijze draagt de
sporter, sportploeg bij aan het
stimuleren van de jeugd in hun
sport.
• (b.v trainingen/workshops/
demonstraties/coaching verzorgen).
• Bijdrage, bekendheid en stimulans van de sport, vereniging
voor ‘sportief Helmond’. (motiveer het antwoord) Voorbeeldfunctie van de sporter en/
of sportploeg. Hierbij wordt
rekening gehouden met sociaal maatschappelijke factoren
en/of andere uniek makende
factoren zoals aantal trainingsuren, doorzettingsvermogen en
trainingsintensiteit (verklaar en
motiveer)
Je moet er dus echt wel iets voor
doen om te winnen! Maar sporters snappen dit helemaal. Inzet
en goede voorbereiding is het
halve werk. s

Spaar nu voor een
gratis 3-gangenmenu

Actievoorwaarden zie:

OPSUYT.NL
Scheepsboulevard 2 | Helmond
(0492) 87 00 55
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Concert door de Zwarte Fanfare
bij Stichting Draaiorgels Helmond
Binnenstad
De Zwarte fanfare verzorgd op zondag
28 oktober van 14.00 tot 16.00 uur een
concert bij de Stichting Draaiorgels Helmond in de Gaviolizaal. Zij danken hun
naam aan de geschonken kleding in 1976
van een van de eerste sponsors namelijk
de DELA die de afgedankte kleding van
de lijkdragers ter beschikking had gegeven inclusief de hoge hoeden.
Na meer dan 10 keer in Moravië te zijn geweest heeft men zich nu voornamelijk op
de Tsjechische muziek toegelegd en is ook
hun kleding in deze stijl gewijzigd. Zij staan
garant voor een lekker stukje muziek in de
altijd gezellige Gaviolizaal. De Zwarte Fanfare staat onder leiding van Mat Kusters.
Aanvang 14.00 uur Zaal open 13.00 uur.
Vooraf, in de pauze en na afloop kunt u

genieten van onze Helmondse draaiorgels. De Gaviolizaal met monumenten en
een stukje geschiedenis en cultuur in de
cultuurstad Helmond heet u welkom. De
toegang is gratis. Wel zien wij na afloop
van het concert een vrijwillige bijdrage in
onze donatiepijp.

Nederland digitaliseert,
de Bibliotheek helpt!

Cursus Digisterker in Bibliotheek Helmond

Door de groei van het aantal bezoekers en
activiteiten kunnen wij ook extra vrijwilligers, vooral voor de horeca gebruiken.
Heeft u interesse om ook een stukje bij
te dragen aan de Helmondse cultuur en
monumenten neem dan contact op met
de Stichting Draaiorgels Helmond. info@
draaiorgelshelmond.nl of 06-39682404.
De Gaviolizaal is te vinden aan de Torenstraat 36a, 5701 SH Helmond. Openingstijden zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00
uur. Groepen van minimaal 10 personen
ook mogelijk op afspraak. s

(bron foto; Bibliotheek Helmond).

Helmond
Voor wie extra hulp wil bij het leren
werken met de digitale overheid heeft
de Bibliotheek de gratis cursus Digisterker. Deze cursus bestaat uit 3 dagdelen
en begint op 1 november. Onderwerpen
zijn onder meer: een DigiD aanvragen en
gebruiken, informatie zoeken op overheidswebsites en bijvoorbeeld Mijn toeslagen en MijnOverheid. Na deze cursus
kun je zelfstandig gebruik maken van de
online dienstverlening van bijvoorbeeld
de gemeente, SVB en Belastingdienst.
(bron foto; de Zwarte Fanfare/ Stichting Draaiorgels Helmond).

De cursus Digisterker start op donderdagochtend 1 november 2018 in Bibliotheek

Helmond, Watermolenwal. Het zijn 3 lessen van 2 uur, les 2 is op 15 november, les 3
op 22 november. Je kunt ook meedoen als
je geen lid van de Bibliotheek bent. Meer
informatie en aanmelden via de website van de bibliotheek. www.bibliotheek
helmondpeel.nl/digisterker
Niet iedereen is in staat om digitaal te
communiceren met de overheid. Toch
werkt de overheid er hard aan om het
contact met de burgers steeds meer digitaal te laten verlopen. Mensen die hierbij
hulp willen, kunnen terecht in de Bibliotheek. De Bibliotheek biedt de cursus
digisterker, om te leren omgaan met de
digitale overheid. . Bij voldoende belangstelling wordt de cursus Digisterker vaker
georganiseerd. s

VACATURE:

Tester ICT apparatuur /
magazijnmedewerker (40 uur)

GROTE PARTIJ
KOSTUUMS
normaal

298.-

27

normaal

329.-

normaal

398.-

175.nu

R&L Recycling is gespecialiseerd in
het recyclen van ICT apparatuur.
Oude computers, printers, laptops,
etc. worden gesorteerd en indien
mogelijk weer hergebruikt. Voor
het testcenter zijn wij op zoek naar
een kandidaat die deze afdeling wil
aansturen.

Tot uw taken behoren o.a.

• De operationele werkzaamheden
in het testcenter.
• Toewijzen van taken
(aan voornamelijk stagiaires).
• Geven van aanwijzingen en
instructies.
• Zorgen voor een goed logistiek
proces in het testcenter.
• Testen van ICT apparatuur op
functionaliteit.

of minder

zondag 28 oktober
geopend 12.00-17.00 uur

Lage Dijk 31a, 5705 BX Helmond
Tel. +31 (0)492-39 20 04

• Uitvoeren van kwaliteitscontroles
en het maken van testrapporten.
• Het magazijn ondersteunen met
werkzaamheden als demonteren
en laden en lossen van vrachten.

Wij verwachten:
•
•
•
•

MBO denk en werkniveau.
Neemt eigen initiatieven.
Kan goed mensen aansturen.
Affiniteit of ervaring met
ICT apparatuur.

Interesse:

Schrijf of mail uw sollicitatiebrief
met C.V. naar:
R&L Recycling
t.a.v. L. van Lieshout
Lage Dijk 31a
5705 BX Helmond
Lonneke@r-lrecycling.nl
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Zaterdag 27 oktober: Vlafeest

Boekenverkoop
bibliotheek Helmond-Peel

Cabaretier Fabian Franciscus vertelt over zijn missie als professioneel autist
Helmond

Centrum

Fabian verteld in zijn voorstelling 'VLAFEEST' over hoe hij
steeds beter kan doen alsof hij
minder last heeft van autisme.
Behalve als hij moe en zichzelf
is dan. Behoudens die momenten lukt dat met vallen en opstaan eigenlijk ook wel telkens
ietsje beter. Dit levert een zeer
humoristische voorstelling op
over hoe hij zich verhoudt tot
de maatschappij.

Ben je liefhebber van tweedehands boeken? Op zoek naar
die ene titel of naar een mooi
boek? Je bent welkom op de
boekenverkoop van Bibliotheek Helmond-Peel, locatie
Helmond.
Wekelijks worden nieuwe boeken besteld en worden er boeken
gesaneerd. Zo houdt de bibliotheek een actuele en aantrek-

Owja, ook zal er natuurlijk over
vla worden gesproken. Op een
strikt fatsoenlijke manier uiteraard, dat wel .
Bio
Fabian won in de fameuze 'The
Comedy Store' in London een
comedywedstrijd uit 35 deelnemers. Hij won het Leeuwarder
Cabaret Festival en de Comedy
Slam en speelde naast de finalistentour in Nederland en België
o.a. in de grotere comedy clubs
van New York, Berlijn, Stockholm en Londen. Daarnaast
was hij o.a. te zien als acteur in
'What The #Hack (AVROTROS)
en speelde hij de hoofdrol in een
commercial voor Centraal Beheer Achmea. Ook bracht hij in

Fabian Fransiscus won o.a. in de fameuze 'The Comedy Store' in London
een comedywedstrijd uit 35 deelnemers. Aankomende zaterdag staat hij
in het Annatheater (bron foto; Annatheater/ Fabian Franciscus)
Juni 2017 samen met Daim Vega
de track 'Feel Alive' uit.
Wanneer: zaterdag 27 oktober
regie: Pieter Bouwman
entree: € 15,00
kaarten: www.annatheater.nl
aanvang: 20:30 uur
voor meer informatie:

kelijke collectie. De gesaneerde
materialen worden te koop aangeboden, van de opbrengst worden nieuwe materialen gekocht.
De boekenverkoop is tot 15 november 2018 in Bibliotheek Helmond. €1,00 per stuk en 10 materialen voor €5,00.
Iedereen is van harte welkom
tijdens de openingstijden van de
bibliotheek. Kijk op:
www.bibliotheekhelmondpeel.
nl voor de openingstijden. s

GOED
DRUKWERK
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

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

BELLEN!

0492-845350 info@adcommunicatie.nl

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

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

TREND

STYLE

CASUAL

VRĲDAG 26 EN ZATERDAG 27 OKTOBER

STUDIO ANNELOES EVENT
BĲ AANKOOP VAN EEN ARTIKEL VAN STUDIO ANNELOES ONTVANG JE EEN
MOOIE GIVE AWAY EN MAAK JE KANS OP ÉÉN VAN DE TWEE STUDIO
ANNELOES MODECHEQUES TER WAARDE VAN €100,-.

DE GROOTSTE VAN DE REGIO • MEER DAN 140 TOPMERKEN • STYLE EXPERTS ALTĲD AANWEZIG • DORPSSTRAAT 161B MIERLO

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

SHOP OOK ONLINE 24/7!
FOLLOW
US

FOLLOW
US

GRATIS
WIFI

GRATIS
PARKEREN

WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL
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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-Oost

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

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

Annawijk/Suytkade

mond West organiseert een carnavalsactiviteit voor de ouderen
- zieken - alleenstaanden - genodigden. Deze zal worden gehouden op woensdag 27 februari
2019. En wel in het prachtige verenigingsgebouw van de K.S.H.
Phileutonia aan de Kanaaldijk.
De ingang is aan de achterkant
en wel via ,’t Oude Huys in Helmond-West. De volgende artiesten treden voor u op : tonpraters,
Ad de Bont, Mark vd Tillaar, Roel
Hanssen, Jan Strik en Hans Verbaarschot. Dubbel Trubbel (Irma + Erica Martens). Bandparodist 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 entree hiervoor
bedraagt slechts € 5 per entreekaart. Deze kunt u nu al kopen
bij Henk Koolen, Ridderstraat 2,
5707VP.

Binnenstad

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

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

Helmond

Mierlo-Hout

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

Goud van Oud op ’t Hout,: Een al
jaren durende traditie in Café de
Karper, Walvisstraat 34, MierloHout. 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.

Helmond

Centrum
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 wat je
gewoon mooi vindt. Alleen komen luisteren mag natuurlijk
ook. De entree is gratis.

Helmond-West
Werkgroep

Vrijwilligers

Hel-

Op zaterdag 3 november 2018
van 13.00 tot 17.00 uur is er weer
een bijeenkomst van Jong Parkinson-Inn Helmond (voorheen
“Yoppers Grand Café”) in de
kapel op het terrein van het Elkerliek ziekenhuis. Deze middag
wordt speciaal georganiseerd
voor jonge(re) mensen met de
ziekte van Parkinson, hun naasten en overig geïnteresseerden.
Het doel is elkaar ontmoeten,
ervaringen uitwisselen en informatie verstrekken. Dit gebeurt
in een informele en ontspannen
sfeer. Voor koffie/thee/lekkers

Vrijdag 2 november is er kienen
in wijkhuis De Lier aan van Kinsbergenstraat 1 in Helmond. Aanvang 19.30 uur, toegang vanaf 16
jaar. Er zijn diverse prijzen waaronder een koffie en wasmiddelronde en tassen met levensmiddelen. Op het extra kaartje een
mooie super prijs. De zaal is geopend vanaf 19.00 uur.

Rijpelberg
Op woensdagmiddag 31 oktober
verzorgt 't Helmondse Akkoordje
een gezellige Liederentafel in de
Grote Zaal van wijkhuis De Brem
in de Rijpelberg. Vanaf 13.30 uur
is de zaal open. Iedereen die van
zang en muziek houdt is van harte welkom in De Brem. Entree is
helemaal gratis.

Binnenstad
Op 7 november kan men bij
Medifit, Molenstraat 123 in Helmond de botdichtheid laten meten met een hielbotscan. U krijgt
direct de uitslag en informatie
over preventie (geen verkoop).
Kijk voor de voorwaarden op
www.osteocontrol.nl. Men dient
zich vooraf aan te melden via
0492-550213.

Binnenstad
Viernes de Fiesta organiseert in
Wijkhuis De Fonkel een Latin
avond. Vrijdag 26 oktober aanvang 20:00 uur en de toegang is
gratis. Salsa, Bachata, Kizomba,
Merengue, Reggaeton en meer
gedraaid door 2 DJ's. Pasion Latina en Sentimientie. De Fonkel,
Prins Karelstraat 123, 5701 VL Helmond

Brouwhuis
Op dinsdag 30 oktober is er in
Helmond een studieavond met
Peter Pellemans, spreker voor
Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt is:
de wederopstanding van Israël.
De bijeenkomst vindt plaats in
Perron 3, het gebouw van het Leger des Heils, Overloop 48 in Helmond Brouwhuis. De aanvang is
om 20.00 uur, toegang is gratis.

Helmond-Noord
Op zaterdag 27 oktober organiseert Speeltuin Leonardus een
speelgoedmarkt. De markt duurt
van 14.00 uur tot 16.00 uur en de
entree is gratis. Gratis voor abonnementhouders, overige deelnemers betalen € 2,50.
U staat onder een winddichte
overkapping. De speeltuin ligt
aan de Mgr.Swinkelsstraat.
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Fairtrade en Global Goals event!
Centrum
Op koopzondag 28 oktober
vindt het eerste Fair trade & Global Goals event plaats. Dit event
wordt georganiseerd door Helmond Centrummanagement in
samenwerking met Tiendas Diferentes . Deze winkel is gespecialiseerd in de verkoop van FairTrade en duurzame producten.
Op de Markt presenteren verschillende organisaties die zich
inzetten voor kleine goede doelen
en ontwikkelingssamenwerking
of het bestrijden van armoede in
de eigen stad. Uiteraard worden
er ook diverse (biologische en
fair trade) producten verkocht.
Deze producten dragen bij aan
een betere wereld, door bijvoorbeeld betere inzet van ingrediënten of recycling van materialen.
Internet omroep Radio el Mundo
zal die dag een live uitzending
verzorgen met wereldse muziek
en interviews met deelnemende
organisaties. Radio el Mundo
richt zich met name op kleine
goede doelen , de Global Goals,
cultuur en reizen
Het event is kleinschalig opgezet
en dient als basis voor een groter
event die voor volgend jaar in de
planning staat.
De Global Goals zijn afspraken

gemaakt door 193 landen (waaronder Nederland) die aangesloten zijn bij de Verenigde Naties.
Deze afspraken moeten bijdragen aan een betere wereld voor
iedereen in binnen en buitenland. Speerpunten zijn onderwijs, milieu, samenwerking, gezondheid en duurzaamheid.
Het event is het startpunt van de
nationale FairTrade week die van
27 oktober tot en met 4 november plaats vindt. De stad Helmond heeft als streven FairTrade
stad worden en ondersteunt de
Global Goals.
Samen kunnen we een bijdrage
leveren aan een betere wereld!
Natuurlijk zijn de winkels geopend van 12.00 tot 17.00 uur. s

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

De Toverwens
laat wensen uitkomen
Helmond
De Toverwens is bedoeld om
wensen uit te laten komen van
kinderen, waarvan ouders of
omgeving, niet de -financiëlemiddelen hebben om deze wens
te realiseren.
Ook kinderen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken
vanwege een chronische ziekte,
overlijden in de familie of om
een andere reden waardoor ze
even een lichtpuntje nodig hebben, kunnen een wens indienen.
De wens kan door kinderen zelf
worden ingediend, maar ook
ouders of bekenden mogen de
wens indienen om het kind/de
kinderen ook echt te verrassen!
De Toverwens verzamelt wensen
op de website. Iedereen kan een
wens invullen, maar ook iedereen kan een wens in vervulling
laten gaan. Deze wensen worden steeds aangevuld, dus heeft
u niets gezien waarbij u kunt
helpen, kom dan regelmatig terug om te kijken of u een wens
in vervulling kunt/wil laten gaan.

Heeft u een wens gevonden?
Dan kunt u ons contacten.
Ook De Toverwens zelf laat in
2019 wensen in vervulling gaan.
Soms is dat een boek of een
spelletje of tekenspullen, voor de
ander juist nieuwe sportkleding,
museumtickets, of een bioscoopbon.
Met uw hulp kunnen wij nog
meer kinderen verrassen. Een financiële bijdrage leveren, groot
of klein, kan per overschrijving
naar de rekening van De Toverwens. Heeft u entreetickets,
cadeaubonnen of andere leuke
items die u voor deze kinderen
wil sponsoren dan ontvangen
wij deze natuurlijk ook graag.
Of wilt u meer informatie krijgen
over het vervullen van wensen?
Neem dan contact met ons op. U
kunt ons bereiken via ons emailadres: info@detoverwens.
Om onze website te promoten,
hebben we enkele leuke evenementen gepland samen met diverse ondernemers uit Helmond.
Dit alles wordt mede mogelijk
gemaakt door de Center Parcs
foundation.
www.detoverwens.nl s
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ALMERE
CITY FC
VR 02 NOV / 20:00 UUR
KASSA’S OPEN OM 19.00 UUR OF BESTEL
ONLINE VIA WWW.HELMONDSPORT.NL/TICKETS

#LAATONSJUICHEN
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Nieuws uit Mierlo-Hout

Johnny van Bussel 40 jaar Gildebroeder
Mierlo-Hout
Op zaterdag 3 november viert het Gilde St.
Antonius Abt Mierlo-Hout het heugelijke
feit dat Johnny van Bussel 40 jaar gildebroeder is. Hem zal op zaterdag 3 november tussen 19.00 en 20.30 uur een receptie

worden aangeboden. Deze receptie wordt
gehouden in het schuttershome aan het
Antonianepad (ingang Heeklaan). Relaties, vrienden, kennissen, gilden en (Houtse) verenigingen zijn daar van harte welkom om de jubilaris en zijn echtgenoot
Nelly te feliciteren. Johnny heeft in de 40
jaar gildebroederschap diverse functies

De notaris vertelt over erfbelasting
en eigen bijdrage in de zorg

bekleedt. Zo was hij kantinebeheerder,
hoofdman, dekenschatbewaarder, koning, hoofdman, kapitein, deken en lid
schietcommissie. Kortom Johnny heeft in
de 40 jaar voor het gilde diverse diensten
bewezen. Na afloop van de receptie zal in
besloten kring het jubileum nog verder
worden gevierd. ’t Gilde leeft op ‘t Hout s

10 november niks te doen?
Kom naar De Kluppels!

Mierlo-Hout
Mantelzorgers hebben een belangrijke
en vaak intensieve taak. Zorgen voor een
ander is zeer dankbaar en waardevol. In
combinatie met een eigen gezin en of
baan kan het echter ook voor de nodige
uitdagingen zorgen. Op woensdag 7 november om 19.00 uur is er wederom een
bijeenkomst voor mantelzorgers en andere belangstellenden in de Geseldonk.
Om 19.30 uur start het officiële gedeelte.
Deze avond gaat over het werk van de
notaris. De avond wordt verzorgd door
notaris Jan Meijer van OMD Notarissen.
Hij geeft tips over erven, schenken, erfbelasting en het levenstestament. Een van de
onderwerpen die aan bod komen is: erfbelasting en de eigen bijdrage in de zorg,
kun je daar iets aan doen? Deze avond is
gratis toegankelijk.

Niet alleen voor mantelzorgers zijn welkom maar ook overige belangstellenden. Inwoners van Helmond die woonachtig zijn in andere wijken zijn ook van
harte welkom. U vindt wijkhuis De Geseldonk aan de Cederhoutstraat 44 te
Mierlo-Hout. s

Nieuwe week, nieuwe tip! Het einde is in zicht. Op 10 november wordt de prins voor
komend carnavalsseizoen bekend gemaakt (bron foto; CV de Kluppels)

Mierlo-Hout
Nog een paar weekjes van rust en dan
barst het nieuwe carnavalsseizoen weer
los. Op zaterdag 10 november om 23.11
maakt carnavalsvereniging De Houtse
Kluppels bekend wie dit jaar regeert over
het Kluppelrijk. De 57e Prins wordt dan
bekendgemaakt.
Bij een nieuwe prins hoort ook een feest
om het carnavalsseizoen goed te beginnen. Toporkest Anderkovver speelt gegarandeerd het dak eraf op deze avond. Ook
DJ Daroon en blaaskapel De Durbloazers
zijn aanwezig en bouwen een gezellig feest
met de aanwezigen.
Gratis entree bij De Kluppels
De entree voor deze avond is helemaal
gratis, en dat geldt voor vrijwel alle carnavalsavonden bij ons. De Prinsbekendma-

kingsavond begint om 20.30 uur. Helaas
moeten we op deze avond ook afscheid
nemen van Prins Marcel d'n 1e en zijn
vrouw Heidi. Zij hebben er het afgelopen
seizoen weer een onvergetelijk feest van
gemaakt. Voor de laatste keer zwaait Prins
Marcel de scepter over het Kluppelrijk. Samen met alle aanwezige Houtenaren en
bevriende carnavalsverenigingen mag hij
daarna aanschouwen wie de 57ste prins
der Houtse Kluppels is.
Tip 9 is aan de beurt
De tijd vliegt. Deze week is het tijd voor tip
9. Het raden naar de Prins kan nog steeds
en is volop bezig. Weet jij het al? Ga dan
naar www.kluppels.nl en raad mee wie de
57e Prins der Houtse Kluppels wordt.
Kijk alle tips terug op www.kluppels.nl
Volg ons ook op Twitter en Instagram via
@houtsekluppels of word vrienden op
Facebook: CV De Houtse Kluppels. s

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

Lokaal
Vertrouwd
Persoonlijk
0492 - 780 660 (24u) | www.uvdk.nl
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Mantelzorgactie Helmond 2018 Lezing over Srilanka
GRATIS HellemondGift waardebonnen t.w.v. 70 euro
Helmond
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.

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 okt. 2018. s

Met deze waardebon kunt u terecht bij meer dan 120 Helmondse

Helmonds Muziek Corps opent Canterbury festival!
Helmond
Het Helmonds Muziek Corps
heeft op zaterdagmiddag 20 oktober het jaarlijkse Canterbury
Festival feestelijk geopend door
aan kop te gaan bij de parade.
Honderden bezoekers konden
meegenieten langs de route.
Vrijdagavond 19 oktober vertrok
een bus vol enthousiaste muzikanten, bestuurs- en ereraadsleden, familie en partners naar
Canterbury om daar te genieten
van een muzikale concertreis.
Zo’n 90 HMC’ers staken het Kanaal over per boot.
Zaterdag werd Canterbury verkend alvorens deel te nemen aan
de openingsparade van het Canterbury Festival. Het Canterbury
Festival staat bekend als één van

de belangrijkste culturele evenementen in het zuidoosten van
Engeland. Ieder jaar in oktober
biedt het festival plaats aan artiesten van over de hele wereld
www.canterburyfestival.co.uk
Helmonds Muziek Corps kreeg
de eer om – samen met tientallen
schoolkinderen en diverse straatartiesten- het festival feestelijk af
te trappen. Met de burgemeester
voorop trok het corps door de
hoofdstraat van Canterbury en
kon het rekenen op veel bijval
van het publiek. Een hartverwarmende en zonnige middag.
’s Avonds werd koers gezet naar
het nabijgelegen Sandwich om
daar een concert te verzorgen in
een 14e eeuwse kerk. De akoestiek was bijzonder mooi waardoor de muzikanten en het publiek volop hebben genoten. De
aanwezigen zeer geroerd door

de Engelse werken die ten gehore werden gebracht. Van een
ode aan de Highlands tot Elton
John, alles kwam voorbij. Een daverend slotapplaus viel het Helmonds Muziek Corps dan ook
ten deel na ‘Land of Hope and
Glory’ dat massaal werd meegezongen.
Na een stevige wandeling op
zondag over ‘The White Cliffs of
Dover’ werd moe maar voldaan
weer koers gezet naar Helmond.
Benieuwd naar de muzikale
hoogtepunten van onze trip naar
Engeland? Kom dan op zondag
28 oktober om 15:00 uur luisteren naar ‘The Reflections of
Bernstein’ georganiseerd door
Fanfare De Vooruitgang in Theater Het Speelhuis waar het Helmonds Muziek Corps een deel
van het in Engeland gespeelde
programma zal laten horen. s

Helmond
Op donderdagavond 8 november om 20.00 uur verzorgt het
I.V.N. en K.N.N.V. afdeling Helmond een lezing door Henk van
Schayk met als titel: ‘natuur en
cultuur Srilanka’.
In het voorjaar van 2018 bezocht
Henk met een reisgezelschap
deze parel van de Indische Oceaan. ‘’We bezochten drie natuurparken ,waaronder Wilpattu,
Minneriya en het Yala nationaal
park.Ook bezochten we de be-

(bron foto; Henk van Schayk/ I.V.N. en K.N.N.V. afd. Helmond).

(Bron foto; Helmonds Muziek Corps).

Mantelzorgactie Helmond 2018
Wilt u gratis waardebonnen van HellemondGift
t.w.v. 70 euro en bent u mantelzorger? Vul dan
snel de aanvraag in op www.levgroep.nl onder
het kopje Helmond. Kruis bij de cadeaukeuze
de HellemondGift aan. Met deze waardebon
kunt u terecht bij meer dan 140 Helmondse

kende bezienswaardigheden van
dit eiland zoals, de leeuwenrots,
de goudentempel van Dambulla,
de tempel van de tand in Kandy
en nog veel meer.Verder maakte
we een boottocht door de Dutch
Canals, bezochten de grootste
vismarkt van het eiland in Negombo en maakte een wandeling door het Nederlandse V.O.C.
fort in Galle.’’
U bent van harte welkom in het
trefpunt van het I.V.N. De Koekoek in Speeltuin Helmond West, Arbergstraat 85 Helmond.
Aanvang 20.00 uur.
Toegang gratis. s

ondernemers en 2 supermarkten.
Zie www.hellemondgift.nl
70 Euro boodschappenwaarde gratis voor u.
Vul de bon zoals hierboven omschreven snel in!
Het kan tot uiterlijk 31 oktober 2018.

geef
de
hellemondgift
waardebon
cadeau!
Besteedbaar bij meer dan 140 Helmondse ONDERNEMINGEN.
behoud de economie in helmond, steun de leefbaarheid, laat niet alles wegvloeien naar het internet. Advertentie wordt gesponsord door weekkrant de loop
t.b.v. MKB helmond Verkooppunten: Bloemstudio tini Roelofs, Cacaofabriek horeca, da drogist stiphout, giels bloemboetiek, jumbo stiphout, konings verf & behang,
leef en zorg helmond, lunchroom de keijser, primera de luifel, the readshop, vvv kantoor en wijnhuis helmond. www.hellemondgift.nl
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Foto expositie IVN Helmond
Fotoclub Kiek Nauw
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DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT.
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout
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;
Zondag 28 oktober:
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Herdenkingsviering m.m.v.
het kerkkoor;
Resi Oud-Vennik; Ellen Slegers-van der Aa; Jos van Lieshout
vanwege geboortedag en 50 jarige trouwdag; Pastoor Stuart
Allan vanwege verjaardag;
Donderdag 1 november: 19.00 uur Alphonsuskapel;
Vrijdag 2 november:
15.00 uur Lucia begraafplaats: korte gebedsdienst met
gravenzegening.
Zaterdag 3 november:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint
Anna; volkszang;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Voorbereidingsviering
Vormsel m.m.v. Common Voice;
Overleden ouders Weijts-Janssen; overleden familie DirksKanters; Koos Dirks; Martina Verspaget-van Dijk en
overleden familieleden Verspaget-van Dijk;

Veel mensen zijn enthousiaste
natuurliefhebbers, andere mensen zijn fervente fotografen.
Bij onze fotoclub Kiek Nauw
komen deze twee interesses samen.
Onze fotoclub bestaat binnenkort vijf jaar; tijd om met het
werk naar buiten te treden.
Dit jubileum wordt gevierd met
een 2-daagse expositie. In het
weekend van 10 en 11 november
presenteren onze leden met trots
hun werk van de afgelopen periode. IVN-Trefpunt De Koekoek
(in speeltuin Helmond West
aan de Arbergstraat 85, 5707 TK
Helmond) zal voor twee middagen omgetoverd worden in een
kleine galerie.
Op zaterdag 10 november wordt
de expositie om 12.00 uur feestelijk geopend. We nodigen je
van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Op beide dagen
kun je de foto’s tussen 12.00 en
17.00 uur bekijken. Je kunt gratis
binnen lopen.

Fuut met jongen (Bron foto; Fred Asmussen)
Leden van de groep maken er
hun hobby van om de natuur
vast te leggen. Elk lid van de club
doet dat op zijn eigen manier:
de een richt zich op macro-fotografie; de ander zet een mooi
weids landschap op de gevoelige
plaat. De hand van de geoefende
meester is in veel foto's te zien,
maar ook een aantal nieuwe-

www.damiaanhelmond.nl
DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE TRUDOKERK STIPHOUT
www.damiaanhelmond.nl Missen en misintenties
St.-Trudokerk, Dorpsstraat, Stiphout
Zondag 28 oktober
10.30 uur Femmes; Piet van Neerven en Irma van NeervenHarnisch, 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, Frits en Dora Coolen,
Betsie Hamilton-Sol, Frits Verstappen, Martin van den
Eijnden.
Zondag 4 november
10.30 uur Trudo koor; Hans Graat, Dinie van AnsemDijstelbloem, Wim en Hetty Evers-Wolters, Marietje
Adriaans-van Berkel, Trees Jansen-Wijnheimer, Maria
van Moorsel-van Hooft, Antoinetta Kenter, Wilhelmus
Habraken, Netje van Roozendaal,
Jozefina Boudewijns-Rompen, Zus
Verstappen-van Oorschot, Julie LoopLemans.
www.damiaanhelmond.nl

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

Jalka

Jalka is anderhalf jaar en is binnengekomen met een verwonding
aan de linker achterpoot, ze had een gescheurde kruisband. Ze is
eraan geopereerd, de boel werd vanaf de buitenkant met pinnetjes
vastgezet zodat alles goed op z’n plaats bleef zitten. Als u de poes
adopteert en u heeft er interesse in, kunt u wat close ups krijgen
van de constructie van de dierenarts. De poes heeft tijdelijk strikt
hok-arrest gehad omdat ze een aantal weken niet mocht springen.
Inmiddels zijn de pinnetjes verwijderd en de poes mag meer meters
gaan maken om haar spieren weer op te bouwen. Omdat ze tot voor
kort uitsluitend in een hok heeft gezeten, hebben we niet zoveel
informatie over haar, maar we weten wel dat het een gemakkelijke,
vriendelijke en fraaie jonge poes is. Ze mag gerust geadopteerd worden, de uitbreiding van haar meters kan ze ook bij u thuis maken. Ze
moet strakjes wel weer naar buiten kunnen.

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

lingen showen hun uitgekozen
beelden graag. Kiek Nauw biedt
een podium aan (beginnende)
natuurfotografen om met elkaar te leren en van elkaar te leren. Daarnaast leveren we foto's
aan de andere werkgroepen
binnen IVN Helmond, waardoor zij beschikken over goed
beeldmateriaal. s
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1. Elementenbank Baricci in stof Kiss. H77xB374xD207cm zoals afgebeeld excl. sierkussens en luxe opties 1699,-. Bĳpassend plaid- of lendekussen 49,95.
2. Woonprogramma Alesio in Grenenhout kleur Antique Grey Wash: Boekenkast H195xB65xD40cm met deur 549,-, met open vak 499,-, Salontafel B85xL85cm 299,-.
3. Karpet Cipressa in diverse kleuren & maten leverbaar. B200xL290cm 349,-, B160xL230cm 229,-. 4. Vloerlamp Traviano H123cm 129,-.
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1. Zitcombi Tazzo: 3,5-Zitsbank in microleder Yacht. H86xB231xD90cm 699,-, Loveseat in stof Kiss. H86xB126xD90cm 479,-.
2. Woonprogramma Romaro in Rough Teak: Salontafel B70xL135cm 299,-, Bĳzettafel B65xL65cm 199,-.

T
VEEL UAI AD
VOORR
A AR!
LEVERB nen
o
Pronto W d
H elmon

Winkelboulevard Engelseweg Helmond
Openingstĳden: Maandag 13:00 - 18:00 uur, Dinsdag t/m Donderdag 10:00 - 18:00 uur, Vrĳdag 10:00 - 21:00 uur, Zaterdag 10:00 - 17:00 uur, Zondag 12:00 - 17:00 uur
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helmondloopjes
DIVERSEN

Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend succesvol!
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon.
FEESTJE?
Contante gepaste
betaling in gesloten enveloppe.
Geen afkortingen.
www.dedakdekker.com
20,-; Tussen ieder woord
1 letter ofTent
cijferv.a.
per€hokje.
vrij laten.
Ookeen
voorhokje
particulieren
UiterlijkeStaan
inlevertermijn
tafel € 4,-;elke maandag 17.00 uur.

T: 0492 - 546007

te koopKaraoke € 25,-;
cursussen
te koop
Tel.gevraagd
0492-510855 te huur
diversen
www.ikgeefeenfeestje.nlhuisdieren
evenementen
auto’s en motoren
woningruil

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

kennismaking
vakantie
personeel
onroerend goed
radio en tv

65+ KLUSSER/
STYLIST

PERSONEEL

TE KOOP

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

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

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

Voor timmerwerken en
Uw sloopauto levert geld op!
traprenovaties, houten
e 6,50 Wij bieden v.a. 75,- euro voor
vloeren voor kamers/terras
sloopauto’s.
en ook schilder, behang ene 8,00
Voor rijdende auto’s v.a.
e
9,50
tegelwerk. 40 Jaar ervaring.
150,- euro geboden.
info: 06-11441257 e 11,00 ODUS AUTO’S BV, Achterdijk 6,
e
12,50
Kees
Helmond 06-52642652
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Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend succesvol!
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon.
Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe. Geen afkortingen.
1 letter of cijfer per hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten.
Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.
te koop
te koop gevraagd
diversen
evenementen

cursussen
te huur
huisdieren
auto’s en motoren
woningruil

kennismaking
vakantie
personeel
onroerend goed
radio en tv

e 14,00
e 15,50

e 6,50

Inleveradres:

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

de loop weekkrant helmond

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

BUSINESS

OWNER

Lenie Klaasen | 06-52716622
Wilt u kennis maken met de producten van Forever, bel dan vrijblijvend voor een afspraak. Geen party of andere
verplichtingen. De producten zijn uit voorraad leverbaar en te bestellen bij Lenie Klaasen,
tel.: 06-527 16 622 (Business Owner Forever). Kijk voor meer informatie op: www.foreverhelmond.nl

Lieve Hein,
Jouw mooie gezicht heeft altijd
mijn hart geraakt.
Jouw lieve lach heeft mij verliefd gemaakt.
Met jou in mijn leven was mijn
geluk compleet.
Daarom dit hart zodat ja, jij dit wel wist.
Ik hou van je, ik mis jou elke dag.
Liefs van jouw Diny en je kinderen.

De specialist voor uw prothese
Kunstgebit Klikgebit
Reparaties Opvullen

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond
0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Rolluiken - Screens - Zonneschermen - Markiezen
Rolgordijnen - Vouwgordijnen - Plissés - Jaloezieën - Veranda’s

ROLLUIK STUK?
Bel ons snel!

Wij zijn het service adres
voor al uw rolluik reparaties!
Engelseweg
Tel.0492-599465
0492-599465
Engelseweg147
147 -- Helmond
Helmond --Tel.
Winkelboulevard
Engelseweg (NaastEngelseweg
de Helmondse IJzerhandel)
Winkelboulevard
Open:
t/m Vr.
gesloten)
Open:Di.
Di.t/m
Vr.10.00-18.00
10.00-18.00 uur.
uur Za.
Zat.10.00-16.00
10.00-16.00 uur
uur (Maandag
(Maandag gesloten)















6 dagen per week geopend!

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

Wilt u gevaarlijke
chemische stoffen door
uw (achter)tuin?
Helmond
Misschien heeft u er al eerder iets
over gehoord; Het buizentracé. In
Brandevoort is er al veel aandacht
aan besteedt. Er zijn plannen voor
een buisleidingenstrook voor
transport van gevaarlijke chemische stoffen die ook gedeeltelijk
door Mierlo-Hout lopen.
Als deze plannen doorgaan is dit niet
alleen vreselijk voor wijkbewoners,
maar ook voor toekomstige bewoners die een kavel/nieuwbouwwo-

ning hebben gekocht. Niet alleen
de bewoners van Mierlo-Hout maar
ook van de wijken Brandevoort en
Stiphout en het dorp Mierlo komen
hiermee in een risicozone te wonen
en lopen direct gevaar bij eventuele calamiteiten. De consequenties
hiervan zijn niet te overzien! Kom
in actie!
Wilt u meer informatie ontvangen
en op de hoogte gehouden worden?
Stuur een e-mail met uw naam en
adres naar: buizenbrandevoort@
gmail.com
Kijk ook op: www.facebook.com/
buizenbrandevoort s

(langs de weg van Helmond naar Deurne)

3e BH GRATIS!!!
óf de

is ook verkrijgbaar op
de volgende adressen

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

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

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

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

de laatste dagen!!

actie geldig op de gehele

Het buizentracé loopt gedeeltelijk door Mierlo-Hout
(bron foto; Frank Beekhuis)

GOED DRUKWERK

COLLECTIE
op zaterdag 21 april
BESTELLEN?
Kom ook kijken naar onze
modellen tijdens de modeshow

óók op alle actie-modellen

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

Kom ook kijken naar onze
modellen tijdens de modeshow

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

ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
0492-845350
info@adcommunicatie.nl
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De eerste
modellen
collectie
2019
zijn al
weer
binnen!
GAZELLE
GRENOBLE
C7+ HMB 2019

KOGA F3
5.0S
2019
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2699.-

Onze voordelen
iedere
testdadag
g

te
de bes e
ic
v
ser

l6
voordee

voordeel 7

enfiets
gratis le oud of
rh
bij onde tie
repara

de beste
merken

voordeel 11
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voordeel 3
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advies

voordeel 9
100% rijklaar
afgeleverd

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

voordeel 5

geen onderhoudscontracten maar
gewoon betaalbaar
onderhoud

el 10
voorde
ontage
gratis m ires
o
access

voordeel 13

voordeel 14

snelservice bij
reparatie
zonder afspraak

garantie op
reparaties

overtuigd?
www.henkvanrooijfietsen.nl

FIETSEN

waardebon|DL

Onderhoudsbeurt voor uw fiets inclusief poetsen

voor slechts € 45.(geldig tot en met 21 december 2018) Maak alvast een afspraak!
(derailleur en elektrische fietsen € 10.- extra, excl. onderdelen)

✃

Nu van € 79.95

Mierloseweg 23 Helmond
T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl
OFFICIËLE
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