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Waarom nieuw? Er ligt al een vastgestelde route via Venlo

PROTEST: Laat Helmond niet het afvoerputje
Indicatief buisleidingentracé
chemisch gevaarlijke
stoffen door woonwijk Helmond
van Nederland
worden!

In gesprek

7

Goeikes

8

Buisleidingen in tracé door woonwijk
Ø 30 tot 60 cm.
Woningen (bestaand/vergund)
Bouwkavels
Gewenste bouwkavels

tot 29 meter
versmald tracé

Monumentale bomenlaan

EN
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IDING 1
BUISLE ING 2
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BUISLE ING 3
ID
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IDING 4
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IDING 5
BUISLE ING 6
ID
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Gemeenteb
Energiehuis

12

Verboden activiteiten boven het buisleidingentracé o.a.

•
•
•
•
•
•
•

Het bouwen van een bouwwerk
De aanleg van een verharde weg, verhard pad of sloot in de
lengterichting van de leidingen
Het aanleggen van andere soorten (buis)leidingen in de
lengterichting van het voorkeurstracé
Het plaatsen van bomen of struiken
Het gebruik van de grond als opslag van bijv. zand en stenen
Graafwerkzaamheden of verandering van het maaiveld
Plaatsen van paaltjes of gebruik van tentharingen

Gemeentebe
NIEUWE
BANDEN

De officiële publicatie van de informatiepagina’s verschijnen Reünie
altijd Bernadette
op woensdag17
Rond de Kaldersedijk (Brandevoort) is het tracé nogvoorafgaand
maar 29 meter breedaan
(in plaats
vankrant
de gewenste
meter).
In bijgaande
kaart is dat
deze
en 50-70
vindt
u op
www.helmond.nl.
De datum van
aangegeven en ziet men wat dat betekent voor de onderlinge afstand van de buisleidingen, die bij voorkeur 5-7 meter zou moeten zijn om
publicatie
op www.helmond.nl
is leidend i.v.m. eventuele bezwaartermijnen.
domino-eff
ecten bij calamiteiten
te voorkomen.
Helmond
Een nieuw buisleidingentracé
(tot 70 meter breed) met gevaarlijke chemische stoffen onder extreem hoge druk door uw

woonwijk? Dat moeten we met
zijn allen toch niet willen? Het
idee komt van een aantal bedrijven in Zuid-Limburg (DSMChemelot, PPS/SABIC).
De vastgestelde route via regio

Venlo ligt er al, waarom dan risicozone met elke twee weken
ook nog door het dichtbevolkte controle van het tracé. De LimGEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE*
Helmond nieuwe leidingen aan- burgse bedrijven willen kosten
De officiële publicatie van de informatiepagina’sELDERS
verschijnenGOEDKOPER?
altijd op woensdag
besparen, maar de Helmondse
leggen?
voorafgaand aan deze krant en vindt u op www.helmond.nl.
De
datum
van terug*
Wij betalen u het
verschil
burgers
betalen de isrekening!
Grote delen van Stiphout,publicatie
op www.helmond.nl
leidend i.v.m. eventuele bezwaartermijnen.
Brandevoort, Mierlo-Hout en
VOORDELIGE
Mierlo komen daarmee in een (Lees verder op pag. 3)
BANDEN & VELGEN
ONLINE BESTELLEN
JOSVERSCHURENSHOP.NL

BEZORGER WORDEN?
APP NAAR: 0618938912
Ook als u niet of elders
verzekerd bent. Wij verzorgen
de uitvaart naar uw wens.
Bel 088 335 21 23 voor
een persoonlijk gesprek.

Verkeersongeval? Arbeidsongeval?
Medische fout? Mishandeling?

Bel 0492 - 70 02 80

Wij bezoeken u gratis aan huis!
,BTUFFMUSBWFSTF)FMNPOEtXXXEQBEWPDBUFOOM

WOENSDAG 14 NOV.
20.00 UUR

COLDPLAY
A HEAD FULL
OF DREAMS

*VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

BOSSCHEWEG 30 • BEEK EN DONK
0492  46 12 38 • JOSVERSCHUREN.NL

Gemeente
berichten
Helmond
Helmond

GROTE INDOORINDOOR Gemeente
GROTE
VLOOIENMARKT
VLOOIENMARKT
kersteditie
berichten
zondag 14 december
ZONDAG
22 FEBRUARI

van 9.00 t/m 16.00 4
uur NOVEMbER
ZONDAG
9a
vanGemertseweg
9.00
t/m 16.00 uur
Boekel

± 275 standplaatsen

www.tuinmarkthallen.nl

Tuinmarkthallen Boekel

Gemertseweg 9a
Boekel
www.tuinmarkthallen.nl

beurzen & evenementen
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Bron: www.helmond.nl
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In 2018 nog recht
op vergoeding?

TE
KO
OP

Bachlaan 1, Helmond

Boek nu uw afspraak en maak kans op
2 kaarten voor het circus in het
Koninklijk Theater Carre op 4 januari.
Is uw eigen risico voor dit jaar al volledig verbruikt? En bent u van plan een
hoorapparaat aan te schaffen? Doe dit dan nog dit kalenderjaar, en maak
slim gebruik van uw recht op vergoeding.

Geheel in 2010 gemoderniseerd en uitgebouwd woonhuis met
bijgebouw en grote carport.
Begane grond: luxe keuken, bijkeuken, eetkamer, woonkamer.
1e verd.: 4 slaapkamers en royale badkamer. Bijgebouw van
ca. 60 m2 voorzien van toilet en douche aansluitingen.

Koopprijs € 595.000,- k.k.

Hoe werkt het?
1. Bel 0800 - 0200 159 en maak een afspraak tijdens onze actieperiode*.
2. Lever deze bon in tijdens uw afspraak vóór 15 december.

Voor meer info:

3. De winnaars ontvangen op 21 december een persoonlijk bericht.
Naam:
E-mail:
*1 oktober t/m 14 december

Zondag 2 december van 11.30 tot 15.00 uur sinterklaasbrunch.
Voor de kinderen is er een verrassend kidsbuffet.
PRIJZEN
Volwassenen (13+)
Kids 3 t/m 5

22,50
7,50

Kids 6 t/m 12
Kids t/m 2

12,50
GRATIS

TIP!
Huur een bowlingbaan voor maar 10 euro per uur.
City Resort Hotel Helmond
Scheepsboulevard 2 | Helmond | (0492) 87 00 50 | hotelhelmond@cityresort.nl
CITYRESORTHOTELHELMOND.NL
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PAARDENVLEES, MALS MAGER EN LEKKER, NU IEDERE 2E KILO HALVE PRIJS! WWW.SLAGERIJWILDE.NL
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uit te oefenen op het Rijksbeleid. (En om tegenwicht te bieden aan de inbreng vanuit het
bedrijfsleven
DSM-Chemlot,
PPS/Sabic en Rotterdamse Ha-

tra

at

edijk

Kalders

ven). Gemeenteraadsleden geef
via uw landelijke politieke partij
een signaal af naar politiek Den
Haag. Door de Tweede Kamer
moet, zoals we inmiddels via
het ED, hebben kunnen lezen in
de antwoorden van minister Ollongren op de kamervragen van
Paul Smeulders, het tracévoorstel nog goedgekeurd worden.
Als het niet door de Tweede
Kamer komt, wordt het onwaarschijnlijk dat de minister er haar
handtekening onder zet.
Er is al een vastgesteld tracé via
regio Venlo! Dat tracé verbindt
bovendien het Ruhrgebied met
de havens van Rotterdam! Vanuit dat Oost-West tracé is het
vanuit Tegelen nog maar 30 kilometer naar Chemelot via het
vastgestelde Noord-Zuid tracé.
Door naast de vastgestelde verbinding ook nog een afsnijroute
via Helmond te ontwikkelen,
ontstaat een plus-plus situatie,
en gaat het Rijk in tegen de overheidsregel dat er zuinig gebruik
gemaakt moet worden van de
ondergrond. Het tracé via Helmond is overigens maar 20 km
korter dan via Venlo en dat op
een totale afstand van 226 km!
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Brugs

Het doel is om mensen een
zienswijze in te laten dienen op
het moment dat het geactualiseerde plan ter inzage ligt. Dit zal
in de eerste helft van 2019 plaats
gaan vinden.
Dit kan men zien als protest,
maar we zien het eerder als de
enige mogelijkheid om invloed
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eerr
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Tevens staat in de Structuurvisie
Buisleidingen dat grondeigenaren niet onevenredig benadeeld
mogen worden door het beleid
of de uitvoering van het beleid.
Door de situatie m.b.t. het indicatieve tracé die al geruime tijd
voortduurt, worden nu al veel
eigenaren benadeeld door het
beleid en verkeren in grote onzekerheid.

eg
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•
•

Waar de overheid wel tegen het
eigen beleid in gaat, is met betrekking tot het hanteren van
korte raaklijnen bij kwetsbare
objecten zoals woningen. In
plaats daarvan hebben ze de
buisleidingenstrook in een Cvorm strak om en door Brandevoort heen geprojecteerd.

ldro

•
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protesthelmond@deloop.eu
(o.v.v. naam en adres)
Gemeentelijke politieke
partijen, laat uw landelijke
partij in de 2e Kamer bezwaar
maken en vragen stellen, zoals
Groen Links met Helmonds
kamerlid Paul Smeulders
al deed.
D’66, benader uw minister
Ollongren om haar
handtekening niet te zetten
onder dit slechte plan
Kavels/huizen gaan in
waarde dalen
Vestigingsklimaat in Helmond
om te wonen, werken, leven,
gaat hier onder lijden.
Tip de Loop gaat via haar
respondenten nog een
enquete houden,
uitslagen hierover
binnen enkele weken in
Weekkrant De Loop

nse
ote

• Protesteer en meld u aan!

Zodra aan deze theoretische
regel voldaan wordt, dan mag
tegenwoordig een buisleidingenstrook tot tegen gevels aan gelegd worden. (Voor 1985 moest
er nog een extra zone tussen
woningen en de buisleidingenstrook aanwezig zijn).

Sch

Plannenmakers: Zou u het langs
uw huis willen hebben en hoeveel van deze leidingen passen in
een veilige en leefbare woonomgeving? De bestuurders van gemeente Helmond zijn er allemaal
op tegen dat gevaarlijke stoffen
per trein of buisleidingen door de
gemeente vervoerd worden. Helmond mag niet het afvoerputje
van Nederland worden!
Beweeg samen met ons de provincie en de landelijke politiek
om dit slechte idee van tafel te
krijgen.

sweg
1e Bo

Helmond heeft al een goederenspoorlijn voor het vervoer
van giftige stoffen dwars door
de stad, een omvangrijke gasleiding en hoogspanningsleidingen
door Brandevoort. Het is genoeg.

De norm/regel is dat bij een permanent verblijf nabij het tracé,
de kans om binnen een jaar te
overlijden, kleiner of gelijk is aan
1 op 1 miljoen. (Er zijn heel wat
mensen die meespelen met de
Staatsloterij waarbij de kans op
het winnen van de hoofdprijs
vele malen kleiner is).

Ge

(Vervolg pag. 1)

Mierlo
De overheid zal altijd aangeven
dat transport via buisleidingen
veiliger is dan transport over de
weg of het spoor en dat de regelgeving erop gericht is dat een
tracé veilig is en voldoet aan de
norm. Ons antwoord daarop is
dat het altijd veiliger is om een
dergelijk risicovol tracé door dun
bevolkte gebieden te leggen. Wat
ze vooral op het spel zetten is dat
de overheid niet voldoet aan hun
eigen Rijksdoelstelling, namelijk:
het waarborgen van de kwaliteit
van de leefomgeving waarbij een
veilige, leefbare woonomgeving
en duurzame verstedelijking is
omschreven als basisvoorwaarde voor hun burgers.
Weekkrant De Loop heeft het
voortouw genomen om protesten hiertegen mede te coördineren. Samen leven, wonen en
werken we in dit mooie gebied,
laat het ons samen beschermen
naar de toekomst toe.
Laat uw stem horen:
protesthelmond@deloop.eu
Groningen heeft laten zien
dat protest echt helpt.
Uitgever Weekkrant
De Loop Helmond s

www.helmondnu.nl
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Logo in ZW/DIA

Zwart/Woordmerk/Lijne
Grijs/Wapen: K=50
Grijs/Helm: K=25
Grijs/Kroon: K=15

Wijkspreekuren in november
Heeft u een vraag, idee of een initiatief voor uw wijk, maar weet u nog niet hoe
u dit moet aanpakken? Bezoek dan het wijkspreekuur om hierover te praten met
de wethouder. U kunt bijvoorbeeld naar het spreekuur komen als u ideeën heeft
over het verbeteren van de leefbaarheid in uw wijk of als u vragen heeft over
energiezuinig wonen.
Overzicht wijkspreekuren
In november staan de volgende wijkspreekuren gepland:
• In Dierdonk met wethouder Van den Waardenburg op donderdag 1 november
van 19.30 tot 20.30 uur in Parkzicht (Dierdonkpark 6)
• In Rijpelberg met wethouder Maas op donderdag 8 november van 19.30 tot
20.30 uur in De Brem (Rijpelplein 1)
• In Helmond-Noord met wethouder Van den Waardenburg op woensdag
14 november van 19.30 tot 20.30 uur in De Boerderij (Harmoniestraat 105)
• In Helmond-West met wethouder Van Dijk op maandag 19 november van
19.30 tot 20.30 uur in Westwijzer (Cortenbachstraat 70)
• In Stiphout-Warande met wethouder Van Bree op maandag 26 november van
19.30 tot 20.30 uur in De Ark (Dorpsstraat 29)
• In Mierlo-Hout met wethouder Dortmans op woensdag 28 november van
19.30 tot 20.30 uur in Geseldonk (Cederhoutstraat 44)
U kunt zonder afspraak een bezoek brengen aan het wijkspreekuur.

?

!

Wilt u alle bekendmakingen lezen?
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
Korting met collectieve aanvullende verzekering
Iedereen die in Nederland woont of werkt, moet een basisverzekering hebben.
Met een basisverzekering kunt u naar de huisarts, het ziekenhuis of de apotheek.
Heeft u een minimum inkomen en zorgkosten die de basisverzekering niet
vergoedt? Maak dan gebruik van de collectieve aanvullende verzekering (CAV).
U krijgt dan korting op uw verzekeringspremie en een extra uitbreiding van het
aanvullend pakket. U kunt kiezen uit verschillende pakketten.
Bent u verzekerd bij CZ? Dan kunt u het hele jaar overstappen naar de CAV.
Als u verzekerd bent bij een andere zorgverzekeraar, dan kunt u zich jaarlijks
aanmelden van oktober tot 31 december.
Voorwaarden
• U bent Nederlander of heeft een geldige verblijfsvergunning.
• Uw netto gezinsinkomen is (exclusief vakantiegeld) niet hoger dan 120% van
het minimum inkomen.
• U bent niet bekend bij het CAK omdat u een betalingsachterstand heeft bij
uw zorgverzekering.
Aanvragen?
Wilt u een collectieve aanvullende verzekering aanvragen? Meld u dan
rechtstreeks aan bij CZ via www.gezondverzekerd.nl. Op die manier aanmelden
werkt het snelst. Heeft u geen internet en is er niemand die u kan helpen, dan
kunt u een afspraak maken bij de CZ-winkel. Ook kunt u terecht bij de afdeling
Zorg en Ondersteuning van de gemeente. Dat kan tussen 15 november en 15
december op werkdagen tussen 13.00 en 15.00 uur. U hoeft zich niet vooraf aan
te melden.
CZ-winkel
Molenstraat 223
088 555 7777
Gemeente Helmond, Sociaal Domein
Zandstraat 94, Helmond
14 0492

Informatieve raadsbijeenkomst Centrumontwikkeling
Wat zijn de actuele trends en ontwikkelingen op het gebied van
centrumontwikkeling in middelgrote steden? Wat betekent dit voor het
Helmondse centrum? Dinsdag 6 november horen de raadsleden dit van diverse
externe sprekers. Deze informatieve raadsbijeenkomst is van 19.30-22.00 uur
in Zaal Traverse. Inwoners en ondernemers zijn van harte welkom om aan te
sluiten.
De raad zal die avond voornamelijk worden meegenomen in de ontwikkeling
van winkel- en horecalandschap, stedelijke ontwikkeling van stadscentra en
hoogbouw en transformatie van kantoren.

Informatiebijeenkomsten
Gemeente Helmond organiseert ook informatiebijeenkomsten over de
gemeentelijke collectieve zorgverzekering en over de andere minimaregelingen
die de gemeente aanbiedt. Adviseurs van CZ en inkomensconsulenten van de
afdeling Programma Sociaal Domein zijn aanwezig om antwoord te geven op uw
persoonlijke vragen. U kunt zelf kiezen welke dag uw voorkeur heeft.
U hoeft zich niet aan te melden en bent van harte welkom op:
• dinsdag 20 november, 19:00-20:30 Wijkhuis de Fonkel, Prins Karelstraat 123.
Meer informatie over de collectieve aanvullende verzekering vindt u
www.gezondverzekerd.nl en op www.helmond.nl.

Beeldvorming
De sprekers leggen vanuit de algemene ontwikkelingen de link naar de
concrete situatie in Helmond. De raad krijgt zo in een vroeg stadium van het
besluitvormingsproces een goed beeld van wat er op dat terrein speelt. Deze
kennis gebruiken de raadsleden als zij in de toekomst een besluit nemen
over bijvoorbeeld bestemmingsplannen van het centrum, de marktvisie of
evenementenbeleid.
Vrij toegankelijk
Ondernemers en inwoners zijn van harte welkom. Ook kunnen zij vragen stellen
of opmerkingen maken. Aanmelden is niet nodig.

• 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)

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

Laag inkomen en hoge medische kosten?
Stap over op de gemeentelijke collectieve verzekering bij CZ. Regel het voor 31 december 2018!
Meer informatie: www.helmond.nl of www.gezondverzekerd.nl. Of bel met de gemeente via 14 0492.

• 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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Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – Aarle-Rixtelseweg
ongenummerd

Bekendmakingen
Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Goorwal 8
17-10-2018 vergroten woning
Ridderstraat 24 t/m 30 +
17-10-2018 onderhoud woningen fase IIB
OLO 3978533
32 t/m 44 (even), Haaglaan 32 t/m 52 (even), Haaglaan 43 t/m 53 (oneven)
de Kromme Geer 48
21-10-2018 wijzigen voorgevel
OLO 3985555
Liverdonk kavel L 41
19-10-2018 oprichten woning
OLO 3983825
Geysendorfferstraat 1 t/m 15 23-10-2018 maken uitrit winkelcentrum
OLO 3989175
Straakven
Ruwe Berk, Zoete Kers
19-10-2018 paalberekening 19 appartementen OLO 3983543
(Villa de Wit)
Geysendorfferstraat 1
23-10-2018 aanbrengen reclame winkelcentrum OLO 3989241
Straakven
Drietipstraat 31
24-10-2018 veranderen voorgevel
OLO 3983123
Strobolhoeve 20
23-10-2018 plaatsen erfafscheiding
OLO 3991345
Vuurvlinder 1
25-10-2018 wijziging op verleende vergunning OLO 3994961
(Z19), woning
Automotive Campus
25-10-2018 aanleggen van de ring,
OLO 3982823
parkeervakken en groenzone en oprichten bruggen

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen bij ander bevoegd gezag,
(provincie Noord-Brabant)
Projectlocatie:
Korte Beemd 3

Datum indiening: Projectomschrijving:
12-10-2018 advies aan ODZOB
Korte Beemd 3

Nr. Omgevingsloket:
2018-X1153

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving van de aanvraag. Voor de volledige publicatie van
de aanvraag en voor de bekendmaking van het besluit kunt u kijken op
http://www.brabant.nl/loket/bekendmakingen.aspx

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Suytboulevard
18-10-2018
59 t/m 79 oneven
Klotshoeve 1
19-10-2018
Burgemeester
24-10-2018
Moonsstraat 9
Park Goorloop kadastraal
24-10-2018
T 3020, T3010 en T2775
Geysendorfferstraat
24-10-2018
1 t/m 15
Dinkelstraat 35
24-10-2018
Duizeldonksestraat 1
24-10-2018
Goorwal 5
25-10-2018

Projectomschrijving:
oprichten 28 woningen

Nr. Omgevingsloket:
OLO 3636413

wijzigen gevel + plaatsen dakkapel
afwijken bestemmingsplan i.v.m.
kamerverhuur
aanlegvergunning park Goorloop

OLO 3866419
OLO 3847441
OLO 3975937

maken uitrit Winkelcentrum Straakven OLO 3989175
plaatsen berging/overkapping
plaatsen dakkapel (voorzijde)
plaatsen (tijdelijke) woonunit

OLO 3919683
OLO 3686359
OLO 3936441

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond artikel 3.8 van
de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het
ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – Aarle-Rixtelseweg ongenummerd, met ingang van
1 november 2018 gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.
Dit bestemmingsplan betreft de realisatie van een ruimte voor ruimte woning op een kavel
tussen de nummers 69 en 75.
Inzage
U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link
op de gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is
NL.IMRO.0794.180107-1000. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de Stadswinkel,
Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de openingstijden van
de Stadswinkel. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.
Zienswijze
Binnen genoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze
naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de
gemeenteraad, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Post¬bus 950, 5700 AZ Helmond,
onder vermelding van: zienswijze bestemmingsplan Buitengebied – Aarle-Rixtelseweg
ongenummerd. Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00
uur telefonisch naar voren worden gebracht door te bellen naar het hiervoor aangewezen
telefoonnummer (0492) 702602.

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

Burgemeester en Wethouders van Helmond

Datum indiening: Projectomschrijving:
22-05-2018 renoveren stal
27-08-2018 wijzigen gebruik, serre en
entree bouwen

Nr. Omgevingsloket:
OLO 3682269
OLO 3876993

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

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een meldingen in het kader van het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:
Naam inrichting
Romonesco Slager-Traiteur
Enexis Netbeheer BV
Aldi Best BV

Locatie
Omschrijving melding
Dorpsstraat 47a
Het starten van een (afhaal)restaurant.
Burgemeester van
Het oprichten van een
Houtlaan/Narcissenstraat
gasdrukregel- en meetstation.
Deltaweg 247
Het oprichten van een supermarkt.

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 39 lid 4 Wbb
Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend dat zij
een melding van een wijziging van een bodemsaneringsplan heeft ontvangen.
Locatie:
Montgomerystraat 12 (locatiecode AA079402170)
Melder:
Berendsen Textiel Service B.V.
Datum ontvangst: 25 oktober 2018

• 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

31 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 (1)
Projectlocatie:
Raktweg 41
Rakthof 10A

5

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

Eén sterke organisatie voor een vitaal Helmond
Helmond
Een kerngezonde levensstijl
voor iedereen. Daar zetten
JIBB en Jong Helmond Lekker
Gezond (JHLG) de afgelopen
jaren in de gemeente Helmond
keihard op in. Vanaf 1 januari
2019 bundelen de stichtingen de
krachten. De winst: nóg meer
positieve impact op de gezondheid van Helmonders door één
sterke integrale benadering.
IJzersterke combinatie
Berbel van Bree, afgelopen jaren manager bij zowel JIBB als
JHLG over de fusie. ‘Voeding en

beweging horen bij elkaar.
JIBB is ontstaan uit behoefte
aan focus op beweging, en
JHLG werd opgericht vanuit de
noodzaak om meer aandacht te
besteden aan gezonde voeding.
We merkten steeds vaker dat
de organisatorische inrichting
onze doelen niet meer optimaal
ondersteunde. Gezonde voeding
en gezond bewegen hóren bij elkaar. De urgentie om de onderwerpen afzonderlijk aandacht te
geven én te organiseren is er niet
meer. Integendeel: een succesvolle beïnvloeding van levensstijl
staat of valt met een integrale
benadering. Gewicht, gedrag,
voeding en beweging zijn niet los

van elkaar te zien. De fusie is dus
een logische en mooie stap. Met
één sterke stichting kunnen we
nog impactvoller zijn.’
Eigen kracht
Van de Helmonders, vóór de Helmonders. Net als JIBB en JHLG
zal de nieuwe stichting werken
vanuit de kracht van Helmonders zelf én met heel veel partners. Partners zoals onderwijsinstellingen, de gezondheidszorg
maar ook Helmondse ondernemers en maatschappelijke organisaties werken mee aan een
vitale stad. Van Bree: ‘Gezondheid kun je niet opleggen. Gezondheid begint bij mensen zelf,

maar je maakt het sámen. Door
met vereende kracht bottom-up
te werken en te kijken naar wat
mensen écht bezighoudt, bouwen we samen aan een sterke
gezondheid van iedereen in de
gemeente Helmond.’

penningmeester Martien van
den Berg en bestuursleden Ine
Eijdems en Lise Proenings vertegenwoordigen de nieuwe organisatie in het nieuwe bestuur. s

Nieuw bestuur
Tot 1 januari 2019 zijn de afzonderlijke stichtingen nog in de
lucht, benadrukt Van Bree. ‘Door
de fusie wordt ons aanbod nog
doelgerichter en sterker. Winst
voor iedereen dus.’
De nieuwe naam van de stichting wordt in januari bekendgemaakt. Voorzitter Joop Slegers,

Ieke & The Cool Kids live bij Omroep Helmond
Helmond

door jan van rest

Kaapstad

Dinsdag 13 november treedt de
groep Ieke & The Cool Kids op
in de 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; toegang gratis.
Ieke & The Cool Kids is een groep
van jonge, getalenteerde muzikanten van de Fontys Academy
of Music and Performance Arts
(AMPA). Deze groep deinst er niet
voor terug om bekende songs in
een geheel nieuw jasje te steken
en ze helemaal eigen te maken.
Een combinatie van de betoverende vocalen van frontvrouw
Ieke Booij, de stevige grooves en
melodieën van The Cool Kids en
nieuwe arrangementen brengen
oud en nieuw samen op een verfrissende manier.
De bandleden worden geïnspireerd door jazz-grootheden als
Esperanza Spalding, Gretchen
Parlato en zelfs Stevie Wonder.
Ieke & The Cool Kids bestaat uit:
Ieke Booij (vocals)
Stijn Mol (trompet)
Bart Bergmans (trombone)
Tijn Trommelen (gitaar)
Kyoung Min Park (gitaar)
Sander Lange (basgitaar)
Het concert op 13 november, 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

Ieke & The Cool Kids is een groep van jonge, getalenteerde muzikanten
van de Fontys Academy of Music and Performance Arts.
(bron foto; Ieke & The Cool Kids)
Tegen de Stroom In. Publiek kan
het concert gratis bijwonen. Uw
aanwezigheid wordt door de
muzikanten bijzonder op prijs
gesteld. Graag tot dinsdag 13 november, 21.30 uur in grote zaal
van de Cacaofabriek.
Samenwerking AMPA, Omroep
Helmond en Cacaofabriek
In het lopende seizoen 2018/2019
zal een viertal nieuwe ensembles
van AMPA, Academy for Music
and Performing Arts, (voorheen
Fontys Conservatorium Tilburg)
een Tegen de Stroom In Sessie
voor Omroep Helmond in de
Cacaofabriek verzorgen.
Hiermee wordt Omroep Hel-

mond/Cacaofabriek één van de
vaste speelplekken voor de ensembles van AMPA, naast Paradox in Tilburg, Willem Twee in
Den Bosch en De Kring in Roosendaal. Wij verheugen ons op
de samenwerking met AMPA en
hopen zo onze luisteraars nieuwe
en spannende muziek te kunnen
presenteren in een live setting.
En voor de muzikanten is het
een nieuwe leerervaring: een live
radio concert. Alles moet goed
gaan! Wij geloven in deze jonge
muzikanten. Zij verdienen onze
en uw ondersteuning en support. Kom dus kijken en luisteren
naar de talenten van nu en sterren van straks. s

Onlangs was onze vriendin uit
Zuid-Afrika weer eens over.
Zij vertelde onder andere over
de situatie in het land sinds
Zuma weg was. Het gaat nog
niet goed. Er vinden nog altijd
overvallen en inbraken plaats.
Daarvan was zij ook zelf, niet
eens zo lang geleden, slachtoffer. Dat herinnerde mij aan een
voorval dat ons 20 jaar geleden
in Kaapstad overkwam. Mijn
vrouw en ik maakten met nog
een stel een rondreis door dat
prachtige land. Wij waren na de
landing in Johannesburg, en na
een trektocht van meerdere dagen in Kaapstad beland, waar
we genoten van het vele moois
dat de stad te bieden heeft. Zoals Waterfront bij de haven, de
Tafelberg, de Compagniestuin
en het museum. Die dag liepen
we in de namiddag getweeën
terug naar ons hotel in een buitenwijk van Kaapstad. Onderweg bewonderden we de schilderachtige villa’s in Victoriaanse architectuur en maakten af
en toe een foto. Plotseling lag ik
pijnlijk met mijn neus op straat
en werd er aan mijn rugzak en
de camera die in een tasje om
mijn hals hing, gerukt. Mijn bril
rolde voor mij uit, later bleek
dat het glas eruit was. Mijn
vrouw gilde het uit. De rugzak
hield zich goed, de camera lag
voor mij op de grond, dus die
had ik gelijk weer te pakken, de
bril bleef kapot. Het gegil van
mijn vrouw had effect: ik werd
losgelaten en de twee overval-

lers sloegen op de vlucht, maar
gristen wel de camera van mijn
vrouw van haar hals. Op het
lawaai waren enkele buurtbewoners naar buiten gekomen,
waarvan een de politie belde
en een ander bezorgd was naar
ons welzijn. Wij zijn vervolgens
naar ons hotel, dat vlakbij was,
gelopen en hebben daar van
onze wederwaardigheden verteld. De politie kwam, maar die
kon weinig voor ons doen.
De hoteleigenaresse schaamde
zich diep en kon zich nauwelijks voorstellen dat er zoiets in
haar wijk kon gebeuren.
Zij legde contact met een opticien, waar we de volgende ochtend heengingen. Daar vond
men het vanzelfsprekend de
schade aan mijn bril gratis en
voor niks te repareren. Al met al
kwamen wij er met wat schaafwonden en een ontvreemde
camera genadig vanaf. De daders, zo had mijn vrouw gezien,
waren twee gekleurde opgeschoten jongens. Zij heeft de
jongens gezien; voor haar reden
om absoluut nooit meer naar
ZA te willen gaan. Wij hebben
onze rondreis door Zuid-Afrika
kunnen voltooien en hebben,
ondanks dit avontuur, toch
enorm genoten.
Jan van Rest

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl
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In gesprek met de wethouders
Helmond
Heeft u een vraag, idee of een
initiatief voor uw wijk, maar
weet u nog niet hoe u dit moet
aanpakken? Bezoek dan het
wijkspreekuur om hierover te
praten met de wethouder.

Een idee of initiatief voor u wijk? Vraag het tijdens het wijkspreekuur
(bron foto; Gemeente Helmond).

U kunt bijvoorbeeld naar het
spreekuur komen als u ideeen heeft over het verbeteren
van de leefbaarheid in uw
wijk of als u vragen heeft over
energiezuinig wonen.

SFEERSHOW

Lichtpunten sfeermakers in huis
Licht is belangrijk in het leven.
We hebben het nodig om te zien
wat we doen. Maar het is daarnaast ook een belangrijke, zo niet
cruciale sfeermaker in een ruimte.
Het plaatsen van een Plamecoplafond geeft u de kans om lichtpunten te creëren waar u ze nodig
hebt. En de kabels? Die werken
we weg achter het plafond. Speelt

u regelmatig een spelletje met
vrienden of leest u graag? Dan
is sterke verlichting op die plek
belangrijk. Maar bij een gezellig
etentje is dat harde licht weer niet
zo gezellig. Plameco adviseert u
graag over de juiste verlichting
voor uw situatie. We hebben een
breed aanbod aan lichtpunten.
Van strak en modern tot sierlijk en
elegant. Bovendien helpen we u

OPEN
DAGEN

bij het opstellen van een passend
lichtplan. De mogelijkheden zijn
eindeloos: van dimbare LEDverlichting in de woonkamer tot
het installeren van een sfeervolle
sterrenhemel in de slaapkamer.
Uw nieuwe plafond in één dag!
Het plafond is een belangrijke
sfeermaker in een ruimte.
Plameco biedt u daarbij

ongekende creatieve oplossingen.
In onze showroom laten we u dat
graag zien. Er zijn niet aleen talloze
kleuren en designs mogelijk, ook
het integreren van bijvoorbeeld
LED-verlichting en geluidsboxen
behoort tot de mogelijkheden.
Het PLAMECO plafond wordt
als één geheel speciaal voor
u gemaakt. Het is scheur- en

van 10.00 tot 16.00 uur

Alleen de huiskamer?
Denkt u aan een nieuw plafond
voor uw huiskamer? Ook uw
badkamer, keuken en uw toilet kan
PLAMECO voorzien van een nieuw
plafond. Speelse vormen en fraaie
kleuren geven uw badkamer, keuken of toilet een prachtig nieuw
aanzien. In uw bedrijfsruimte

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting

terwijl de meubels blijven staan

Donderdag 1 november,
vrijdag 2 november,
zaterdag 3 november &

ZONDAG
4 NOVEMBER

schilfervrij, antistatisch en onderonder
houdsvriendelijk. Daarnaast is het
schimmel-, algen- en bacteriewbacteriew
erend. Het installeren van het plapla
fond kan in één dag: ‘s ochtends
beginnen en dezelfde dag is het
klaar. Deze service kan PLAMECO
bieden, omdat vooraf Mark van
Osch bij u ter plaatse komt kijken
en de situatie beoordeelt. Hij
maakt samen met u een ontwerp, waarin uw wensen worden
verwerkt. De voorbereidingen
voor de montage gebeuren in
de eigen werkplaats, zodat bij u
direct kan worden gestart met
het plaatsen van het plafond. Het
montageteam monteert en spant
het plafond in één dag, terwijl
de grote meubelen gewoon in
de betreffende ruimte kunnen
blijven staan. De montage gebeurt
zonder hak- en breekwerk. U kunt
dezelfde dag weer over de ruimte
beschikken, wat u veel ongemak
en tijd bespaart.

De wethouders denken graag
met u mee bij het zoeken naar
oplossingen en kunnen u, indien
nodig, in contact brengen met
andere mensen of organisaties.
Uw ervaringen en informatie die
u met de wethouders deelt, kunnen zij gebruiken bij het maken
van beleidskeuzes.
Overzicht wijkspreekuren
In november staan de volgende
wijkspreekuren gepland:
• In Dierdonk met wethouder
Van den Waardenburg op

kan een PLAMECO plafond zelfs
bijdragen aan de uitstraling. O.a.
vergaderruimte, showroom of uw
eigen kantoor.
Hoogwaardige materialen
“Je moet het product zelf zien”,
aldus Plameco Vakbedrijf Van
Osch. Diverse stijlen zijn te zien
in de showroom. In de showroom kunt u zelf zien hoe mooi
en praktisch zo’n plafond is.
PLAMECO kan voor elk interieur
een nieuw plafond verzorgen
geheel naar uw wensen: klassiek of
modern, met een extra ornament,
verlaagd of net onder het oude
plafond, hoogglans of mat, glad
of met structuur. Dit alles wordt
vervaardigd van hoogwaardige
materialen, die onder andere ook
in de ruimtevaarttechniek worden
gebruikt. Plameco Vakbedrijf Van
Osch is onderdeel van een grote,
internationale organisatie. Zij staat
borg voor een uitstekend product,
gemonteerd door vakkundige
monteurs.
Laat u tijdens de open dagen
uitgebreid voorlichten over de
mogelijkheden. Bezoek onze
showroom tijdens de open dagen.

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

De 6 voordelen van Plameco
voor elke ruimte

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

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

donderdag 1 november van
19.30 tot 20.30 uur in Parkzicht
(Dierdonkpark 6)
• In Rijpelberg met wethouder
Maas op donderdag 8 november van 19.30 tot 20.30 uur in
De Brem (Rijpelplein 1)
• In Helmond-Noord met
wethouder Van den Waardenburg op woensdag 14 november van 19.30 tot 20.30 uur in
De Boerderij
(Harmoniestraat 105).
• In Helmond-West met
wethouder Van Dijk op maandag 19 november van 19.30
tot 20.30 uur in Westwijzer
(Cortenbachstraat 70).
• In Stiphout-Warande met
wethouder Van Bree op
maandag 26 november van
19.30 tot 20.30 uur in De Ark
(Dorpsstraat 29).
• In Mierlo-Hout met wethouder
Dortmans op woensdag 28
november van 19.30 tot 20.30
uur in Geseldonk
(Cederhoutstraat 44)
U kunt zonder afspraak een bezoek brengen aan het wijkspreekuur. s

Reuma INN
in Wijkhuis
de Fonkel
Helmond
Vereniging ReumaActief de Peel
is afgelopen maand gestart met
een Reuma INN. Reuma INN
met dubbel N in de betekenis
van het Engelse woord herberg.
We willen namelijk een herberg
zijn, waar het goed toeven is.
Maandelijks is er een bijeenkomst met een thema en een
deskundige gastspreker. Het doel
is om informatie over reuma uit
te wisselen in een ontspannen
sfeer. De bijeenkomsten vinden
plaats op de eerste dinsdag van
de maand, afwisselend op de
avond of middag.
Reuma INN is voor zowel leden,
niet leden als belangstellenden
en de entree is gratis!
Dinsdag 6 november 14.00 uur:
Thema: ‘Van draaglast naar
draagkracht’. Hoe kun je met
Reuma omgaan. Gastspreker:
Teun van den Bosch, trainer en
coach.
Het programma duurt +/- 2 uur
en er is voldoende gelegenheid
om vragen te stellen.
Wijkhuis de Fonkel,
Prins Karelstraat 123.
Voor meer informatie:
www.verenigingreumaactief
depeel.nl s
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Boekpresentatie Goeikes
Helmonders in beeld

de loop weekkrant HELMOND

Ons
vertelt…

Helmondse Kampioenen

(Bron foto; Dave van Hout, Stichting Goeikes).

Helmond
Op 4 november a.s. om 15.00
uur presenteren de fotografen
van Stichting Goeikes het fotoboek Goeikes - Helmonders
in beeld. De boekpresentatie
vindt plaats in de popzaal van
de Cacaofabriek, cacaokade 1 te
Helmond.
Voor Goeikes - Helmonders in
beeld hebben 20 fotografen de 13
wijken van de stad in beeld hebben gebracht. Daarbij richtte zij
hun camera op dat wat Helmond
bijzonder maakt: de Helmonder
zelf. Van ouderen in het centrum
en Helmond Sport supporter in
Helmond Oost tot bijzondere
gezinnen in Brouwhuis en verenigingen in Mierlo-Hout. Alle
foto’s zijn samengebracht in een

uitgebreid fotoboek waarvan zowel een softcover als luxe hardcover wordt uitgebracht. Beide
varianten worden voor het eerst
gepresenteerd tijdens de boekpresentatie.
De presentatie zal in totaal een
uur duren. Op het podium komen onder andere Burgemeester Ellie Blanksma (voor Goeikes
gefotografeerd door Maick
Coolen), oudste model uit het
boek Friedi Slegers (gefotografeerd door Tahné Kleijn) en muzikant Sem Jansen (gefotografeerd door Dave van Hout).
Deze laatste zal ook een aantal
van zijn nummers ten gehore
brengen. Natuurlijk zijn er een
aantal inkijkexemplaren aanwezig en is er een mogelijkheid het
boek na de presentatie aan te
schaffen.

Goeikes - Helmonders in beeld
is vanaf 5 november verkrijgbaar
op diverse locaties in Helmond
(o.a. boekhandel de Ganzenveer,
VVV Helmond en de museumshop). De softcover kost € 24,95
en de luxe editie wordt voor €
39,95 aangeboden.
De boekpresentatie is openbaar
toegankelijk. Aanwezig zijn o.a.
vrijwel alle deelnemende fotografen en veel van de modellen.
Goeikes - Helmonders in beeld is
tot stand gekomen met financiële steun van de Gemeente Helmond.
Voor een gelijknamige expositie welke in het najaar plaats
zal vinden is op 22 september
j.l. een crowdfunding succesvol
afgerond. Belangrijke donateurs
hierbij waren Kunstloc Brabant
en Helmond Marketing. s

Voorbeschouwing Helmond Sport – Almere City
ten voor tijd alsnog langszij. Voor
de ploeg van Robby Alflen had
er wederom meer ingezeten dan
het uiteindelijke punt, want het
kreeg voldoende kansen om de
felbegeerde eerste overwinning
te boeken.

(bron foto; Wim van den Broek).

Helmond
Aanstaande vrijdag om 20.00
staat er voor Helmond Sport
wederom een thuiswedstrijd op
het programma. Dit keer komt
Almere City FC op bezoek in het
SolarUnie Stadion.

Gemiste kansen
Afgelopen vrijdag werd er in eigen huis met 1-1 gelijkgespeeld
tegen MVV. De gasten uit Maastricht kwamen in de eerste helft
op een 0-1 voorsprong, maar
door een uitstekend genomen
vrije trap van Diego Snepvangers
kwam Helmond Sport tien minu-

Prima ploeg
Almere City FC staat momenteel
met twintig punten uit elf wedstrijden op een prima vijfde plaats
in de Keuken Kampioen Divisie.
Afgelopen twee speelronden
werd er echter twee keer verloren
door de ploeg uit Flevoland, tegen
respectievelijk Go Ahead Eagles
en FC Twente. Voor deze twee
nederlagen was Almere City lijstaanvoerder van de eerste divisie.
Aan Helmond Sport de taak om
de verliezende reeks van Almere
City FC te verlengen.
Historie
De wedstrijd tussen Helmond
Sport en Almere City FC stond 13
keer eerder op het programma.

Deze week aandacht voor echte
Nederlandse kampioenen uit ons
eigen Helmond. 3 Teams van ‘Unity Eight’ zijn Nederlands kampioen
geworden en een team tweede, op
de Nederlandse kampioenschappen in Zwolle van Streetdance/
Hiphop. Er deden maar liefst 170
teams mee, uit heel Nederland.
Van harte gefeliciteerd Lisette,
Ressy, Uchyha, Grace en Martijn
die deze teams begeleiden.En alle
dansers natuurlijk.
Een reden voor mij om eens langs
te gaan want een zaterdag worden ze officieel gehuldigd door
wethouder Cathelijne Dortmans
van jeugd, onderwijs en gezondheid. En daar wil ik alles van weten
zo naaiskierig als ik ben.
Waarom deze streetdance/hiphop
school mijn aandacht gelijk trok
komt omdat ik er jaren ben gekomen met ons Stacey. Al 18 jaar
hebben ze bij deze school een dansteam genaamd ‘De Specials’ dat
bestaat uit kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Ik had speciaal een afspraak
gemaakt op de tijd dat deze groep
danst omdat er nog steeds meisjes,
(intussen dames) zijn die met ons
Stacey toendertijd dansten.
Na een omhelzing met Lisette van
der Meulen (eigenaresse van deze
school) begon ik haar alle ins en
outs te vragen van de kampioenen. In alle bescheidenheid komen
de antwoorden.
Ze zegt, het column hoeft niet over
mij te gaan Marij maar over de
kinderen. Jaja Lisette da maak ik
zelf wel uit ja. Ondertussen druppelen ‘De Specials’ binnen en wordt
ik gekust door Serena die me gelijk
herkent, de moeder van Stacey, en
wil weten wat ik kom doen.
Wat heerlijk om hier weer te zijn in
Helmond Sport wist hiervan acht
keer te winnen van ‘de Zwarte
Schapen’. Op eigen veld won
Helmond Sport voor het laatst
in competitieverband tijdens het
seizoen 2014/2015. Door een doelpunt van Mounir El Allouchi won
Onze Club destijds met 1-0. Vorig
seizoen verloor Helmond Sport
met 1-2 van de Almerenaren. Giovanni Hiwat was toen de doel-

dit warme bad. Ook komt Martijn
binnen die al wel 10 jaar, samen
met Lisette, deze bijzondere groep
les geeft. Hij vraagt aan de kids
hoe hun weekend was, want ze
doen niet alleen dansen er is alle
aandacht voor hun. dan gaan ze
beginnen met de les.
‘De Specials’ dansen niet alleen
op maandag, maar ze geven ook
echte demonstraties.
Van een sponsor hebben ze allemaal dezelfde outfits gehad.
Regelmatig geven ze demo’s en
ECHTE optredens. Geweldig vinden ze dat.
Heb je een kind met een beperking
die dansen leuk vind is deze school
een ECHTE aanrader, de les is op
maandag laat in de middag.
Lisette verteld dat deze groep ‘specials’ haar met beide benen op de
grond houdt.
Het draait niet alleen om Nederlandse- én Wereldkampioenen
klaar te stomen Maar zeker ook
om alle kinderen te laten dansen
en plezier te laten hebben en met
deze groep heb je een mooie balans. Ze is kei trots op haar teams
die een TOP PRESTATIE hebben
geleverd in Zwolle.
Zichzelf op de borst slaan zal Lisette nooit doen, daarom doe ik
dat. Elke vrijdagochtend komen
er van ‘De Cirkel’ (een inloop huis
voor mensen met kanker) een 20
mensen dansen en sporten. Geheel
belangeloos bied ze haar school
hiervoor aan. Zelf geeft ze de dames, die mee doen, een soort van
Zumba les en daarna sluiten ze
aan, bij de heren in de sportschool.
Een kopje thee/koffie na afloop samen drinken, ook dit vind ze weer
een prachtige middag.
Terwijl ze enthousiast vertelt, denk
ik: “Och, Lisette toch wa bende
toch een bijzonder mooi vrouwke
van buiten maar nog mooier van
binnen”. Het raakt me enorm deze
betrokkenheid.
Ze geven les bij Unity Eight aan
kids vanaf 4 jaar, en de oudste is
67 jaar, we kunnen er dus allemaal
terecht. Zaterdag 3 November is
iedereen welkom bij de huldiging
van de Nederlandse kampioenen
van 11.00 uur tot 13.00 uur door
onze wethouder.
Er worden ook ‘Demo’s’ gegeven
door de winnende teams hartstikke leuk om te gaan kijken. Ze zitten in de Evertsenstraat nummer 15
in Helmond. Lisette suc6 met alles
wat je doet en wat zijn we in Helmond toch blij met dit soort mensen. We gaan dansend het weekend in tot volgende week.

puntenmaker aan de kant van
Helmond Sport.
Ben jij erbij?
Wil jij Helmond Sport aanmoedigen tegen Almere City FC? Ga
dan naar www.helmondsport.
nl/tickets en bestel eenvoudig je
tickets online vanuit huis. Kaarten zijn al verkrijgbaar vanaf €10,(volwassen vak O en P). s
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Seniorenkoor Sint Joachim en De Vrije Heerlijckheid
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Onderzoek botontkalking

Binnenstad

Helmond

Zondag 4 november van 14.00
tot 16.00 wordt er een concert
verzorgd door het Seniorenkoor Sint Joachim en De Vrije
Heerlijckheid.

Op 7 november kan men bij
Mediﬁt, Molenstraat 123 in Helmond de botdichtheid laten
meten met een hielbotscan.
Botontkalking begint al vanaf
35 jaar en kan leiden tot osteoporose. Dit is een aandoening waarbij de botten brozer
worden en steeds makkelijker
breken. Jaarlijks breken ruim
15.000 Nederlanders hierdoor
een heup.

(bron foto; OsteoControl)

Extra risicofactoren voor botontkalking zijn: roken, langdurig stress, alcoholconsumptie,
overgang, weinig lichaamsbeweging, weinig in de zon, laag
lichaamsgewicht, maag-/darmproblemen, chronische ziekten,
medicijngebruik, leeftijd (40+) of
osteoporose in de familie. Tijdig
onderzoek kan veel duidelijkheid

geven. Het consult bestaat uit:
risicoanalyse met vragenlijst, ultrasound hielbotscan met direct
de uitslag en informatie over preventie (geen verkoop).
Kijk voor de voorwaarden op
www.osteocontrol.nl of vraag
ernaar bij inschrijving. Men dient
zich vooraf aan te melden via
0492-550213. s

Dansen in de Fonkel

Rumba maar ook salsa, Bachata,
Mambo en Sirtaki. Wel of geen
danslessen? Geen probleem! Er is
altijd wel iemand om een dansje
mee te wagen. Het motto: Lekker
swingen en genieten! De muziek
wordt verzorgd door DJ Rob en
de toegang is gratis. U bent van
harte welkom, alleen of samen.
Aanmelden hoeft niet; u kunt
gewoon binnenlopen en wordt
vriendelijk ontvangen.

Het Seniorenkoor ”Sint Joachim”
Beek en Donk is op 15 juni 1969
opgericht als Ouderenkoor, nu
Seniorenkoor, en bestaat dit jaar
49 jaar. Zij zingen graag meerstemmige liederen in verschillende talen. Ook hebben ze een
aantal gezellige liederen in het
programma opgenomen.
Regelmatig verzorgen zij concerten in onder andere het verzorgingshuizen, luisteren de kerstviering op van de KBO en gaan
graag naar korendagen die samen met andere ouderen koren
worden georganiseerd. Naast
het serieus repeteren vinden zij
het elkaar ontmoeten en de gezelligheid erg belangrijk. De repetities op dinsdagmiddag worden zeer goed bezocht wat niet
op de laatste plaats te danken is
aan hun enthousiaste dirigent
Wim Smits
De Vrije Heerlijckheid uit Gemert is een enthousiaste groep
van ruim 40 leden, waarvan de
kern al heel veel jaren met elkaar zingt. De drijvende kracht
hierachter is dirigente Jo Bouw,
die met veel enthousiasme de
wekelijkse repetities leidt. Zin-

Beide koren bieden een heel gevarieerd repertoire, van klassieke luisterliederen tot hedendaagse moderne liederen in diverse talen. U bent van
harte welkom in de Gaviolizaal (bron foto; Draaiorgelmuseum Helmond).
gen maakt iedereen blij, degene
die zingt en degene die luistert,
is haar motto. Goede muziek,
goede sfeer, onderlinge verbondenheid zijn haar ingrediënten!
Beide koren bieden een heel gevarieerd repertoire, van klassieke
luisterliederen tot hedendaagse
moderne liederen in diverse talen. Beide koren worden op de
piano begeleid door Jolanda Verhagen, waarbij de Vrije Heerlijckheid ook ondersteund wordt
door een Combo.
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.
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

2e broek
50% KORTING

Centrum
Op zaterdag 10 november kunt u
vanaf 20.30 uur lekker gaan dansen in wijkhuis de Fonkel. Dansen is weer helemaal van deze
tijd en staat vooral garant voor
gezelligheid en sfeer. Er wordt
deze avond fijne dansmuziek
gedraaid waarop u verschillende
stijlen kunt dansen zoals: Foxtrot, Wals, Chacha, Veleta, Jive,

Wie wint één
van de zes
helikopter
vluchten?

Makelaarshuis Helmond
en Rabobank Helmond slaan
de handen ineen voor een
ludieke actie.

Aktie duurt t/m 3 november
geldt voor nieuwe collectie broeken van
Meyer - Pierre Cardin - MAC - Jeans broeken
Broeken worden OOK nog GRATIS vermaakt!!

DEELENMENSWEAR.NL

Hoofdstraat 42, Best, tel.: 0499-329997
Mierloseweg 329, Helmond, tel.: 0492-536450
Korte Kerkstraat 38, Geldrop, tel.: 040-2985253

Wijkhuis de Fonkel bevind zich
aan de Prins Karelstraat 123. s

De woningmarkt is voor velen een
onoverzichtelijk geheel. Makelaarshuis
Helmond en Rabobank Helmond vinden
dat woningbezitter, koper of verkoper een
duidelijk beeld moet blijven houden op
de stand van zaken. Een helder overzicht
is één de belangrijkste tools voor het
verkopen of kopen van een woning.
Posters huis-aan-huis
Vorige week zijn er huis-aan-huis in
Helmond posters verspreid met de
oproep: hang de poster voor het raam
(t/m 17 november), maak een foto,
post deze op Facebook of Instagram
en tag Makelaarshuis Helmond. Uit de
deelnemers ontvangen zes personen de
felbegeerde plaatsen in de helikopter.

Samenwerking
Erik-Jan Klawer van Makelaarshuis
Helmond bedacht de actie: “We hebben
al eerder vanuit de lucht bezichtigd met
de helikopter. Dat was bijzonder en voor
herhaling vatbaar. Maar dan grootser
en op een breder vlak! Daarom slaan
wij samen met Rabobank Helmond de
handen ineen. Zo kan iedereen meedoen,
goed voor elkaar.”
Tomas Hendriks, financieel adviseur
Rabobank Helmond vertelt: “Wij houden
van ludieke acties. En zéker als ze echt
lokaal zijn, in Helmond. Wij ondersteunen
dit daarom graag.”
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De notaris is jarig en trakteert
Regio
Op zaterdag 3 november 2018 openen
notariskantoren door het hele land hun
deuren of u kunt notarissen en hun medewerkers ontmoeten bij u in de buurt.
Dit onder het mom van ‘de notaris is jarig
en trakteert’. Schretlen Notaris in Mierlo
neemt ook deel aan deze dag. U vindt ons
aan de Dorpsstraat 127, vlakbij de molen.
U kunt bij ons binnenlopen van 13.00 tot
17.00 uur.
Reden voor ‘De notaris is jarig en trakteert’ is dat de beroepsorganisatie, waar
alle notarissen en kandidaat-notarissen
lid van zijn, dit jaar 175 jaar bestaat. Doel
is dat u kennis kunt maken met de notaris en zijn of haar team. Wat doet een
notaris eigenlijk?
Misschien heeft u een concrete vraag. Wij
gaan u ontvangen op en voor ons kantoor. En u trakteren met een glimlach en

knipoog naar de rol van de notaris in het
dagelijks leven.

ook op een kijkje in zijn keuken en kluis
en een informatiepakketje.

Wat doet de notaris dan?
Kastanjes uit het vuur halen: Hij, lees ook
zij in het verdere relaas, zorgt ervoor dat
discussies vreedzaam opgelost worden?
De notaris trakteert u dan ook op gepofte kastanjes.

De notaris is flexibel en toch veilig. Hij
zorgt ervoor dat je zonder bokkesprongen kunt springen en daarbij zacht kan
vallen. De notaris trakteert op veiligheid
en een zachte landing met een springkussen (speciaal voor de kinderen onder de
belangstellenden). De notaris is er voor
uw toekomst: De notaris trakteert u op
een voorspelling over uw toekomst, zodat u eventueel tijdig alles kunt voorzien
en regelen. Met dit doel hebben wij een
handlezeres uitgenodigd.

Zekerheid bieden: Wat de notaris vastlegt in een akte is waar. Hij is een ambtenaar met een speciale status oftewel zijn
handtekening zorgt voor duidelijkheid en
zekerheid. Stort u zich in een avontuur ga
dan naar de notaris voor een advies. De
notaris trakteert u dan ook op een rad
van avontuur met zekerheid op een prijs.
De notaris registreert en bewaart die zekerheden ook. De notaris trakteert u dan

kantoor zien ! Komt allen naar Schretlen
Notaris te Mierlo, Dorpsstraat 127! s

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u
op ons feestje komen? Wij ontvangen
u graag voor een praatje met een hapje
en een drankje. En laten u natuurlijk het

(bron foto; Schretlen Notaris).

Hallo buurtverbeteraar
Wil je kans maken op een donatie?

AANBIEDING
VAN DE MAAND
3 Lekkerbekken
3 Hollandse nieuwe
300 gram fruit de mer salade

€11,

00

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

Kerstdemonstratie van Groei & Bloei
Binnenstad
Op 22 november vind de Kerstdemonstratie van Groei & Bloei
afdeling Helmond e. o. plaats
in de vertrouwde zaal van de
Fonkel, Prins Karelstraat 123 te
Helmond.
Ralph Bertens, woonachtig te
Helmond-Brandevoort, zal deze

avond gaan verzorgen. Hij zal
live, op een podium, voor ons 10
bloemstukken in kerstsfeer maken.
Deze stukken zullen later op de
avond worden verloot.
Tijdens deze kerstdemonstratie
zal Ralph Bertens diverse technieken laten zien en zoveel
mogelijk de vernieuwende me-

Helmond
(0492) 55 34 23

van € 21,00
samen voor

Aanmelden
t/m 15 november

Meld je aan op ing.nl/helpnederlandvooruit

VMierloseweg
I S S P E C I A L I T41,
EITEN

thoden en ideeën toepassen, die
hem als bloemschikker zo speciaal maken. Hij laat zien hoe u
met een mooie basis een creatie
kunt maken, waarmee u hierna ook thuis aan de slag kunt.
De entree voor deze avond is €3,voor leden van Groei & Bloei en
€6,- als u geen lid bent van Groei
& Bloei. De zaal gaat open om
19.30 uur. s

(bron foto; Groei & Bloei Helmond).

Voortaan op
maandag ook
geopend!
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wijkmanagement

11

Ondernemersfonds Helmond dynamische verbindingen en
samenwerkingen vanuit ondernemers naar: zorg, onderwijs,
cultuur, sport en buitengebieden.
Gefinancierde en gerealiseerde projecten in de Helmondse wijken zijn o.a.:

(Verenigde)
inwoners Van
de Helmondse
wijken

s

s
Hanging
baskets
(ondernemers
leefbaarheid).

Heeft u een idee of
project maar geen
financiën om het uit te
voeren?

St. Nicolaas
intochten
(i.s.m. ondernemers,
onderwijs en
verenigingen).
Kindervakantieweek.

s
Kerstverlichting
(ondernemers
leefbaarheid).

s
Energie Huis
Helmond.
Cameratoezicht.

neem dan altijd
contact op met
wijkmanagement
Helmond.

s

info@wijkmanagementhelmond.nl

s

Speeltoestellen
stichting ORO
(i.s.m. ondernemers
en zorg).
Project ‘Fit Werkt’.

www.wijkmanagementhelmond.nl

s
Koploper van
Peelland.

Braderie
Combicentrum.
OVMH Beurs.

s
Respect project
Helmond (i.s.m.
ondernemers
en sport).

Meer projecten zie: www.ondernemersfondshelmond.nl/projecten2
Hebt u opmerkingen of extra gegevens voor de website? Stuur ze naar: webmaster@wijkmanagementhelmond.nl

Website www.wijkmanagementhelmond.nl

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

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

gebeuren. Een flink deel van de wijken is al georganiseerd in winkeliersverenigingen of een onderwijs stichting etc. De trekkingsgerechtigden
krijgen het geld dat is opgebracht
in hun werkgebied niet contant in
handen. Dat zou immers vergruizing betekenen van het wijkfonds
over een hele serie subfondsjes,
terwijl we met het wijkfonds juist
een wijk-brede aanpak voorstaan.
Het geld blijft in een centrale kas.
Maar de trekkingsgerechtigden
hebben wel ‘trekkingsrechten’, naar
rato van hun bijdrage aan de belastingkas. Zij kunnen plannen maken
en aanvragen indienen ter hoogte
van hun trekkingsrecht. De website is een vindplaats voor eventuele
mede trekkingsgerechtigden en
waarmee men projecten kan aanvragen en uitvoeren.
Wijkmanager is mw.
Hennie de Gooijer,
info@wijkmanagement
helmond.nl | Mobiel: 0622616134
U kunt gerust contact zoeken
met haar voor uw eventuele
vragen. Meer info is natuurlijk te
vinden op www.wijkmanagement
helmond.nl

Heistraat
De Helmondse Heistraat is al oud.
De oudste kaart dateert uit 1540 en
daarop is al de specifieke ronding
van de Heistraat te herkennen. In
die tijd was het een weg in het buitengebied waarlangs de Helmonders richting Bakel gingen. Ook
toen was er al bebouwing. Het is
altijd een straat geweest waar wonen en werken samen gingen.

Winkelgebied
Tegenwoordig een verrassend
winkelgebied gelegen in de binnenstad van Helmond
Een winkelstraat die écht anders
dan anders is, dat is de Heistraat.
Hier vind je specialistische zaken,
in handen van betrokken ondernemers die passie hebben voor
hun vak en winkel. Daardoor tref
je in de Heistraat producten die
je nergens anders vindt en krijg je
advies waar je écht iets mee kunt.
Dit is een veelzijdige en kleurrijke straat, waar je werkelijk van
alles shopt. Van verse broodjes,
tot lekkere wijn, van bijzondere
schoenen, tot specialiteiten uit de
Turkse of Poolse keuken. Ervaar,
proef en ruik deze bijzondere Helmondse winkelstraat.
De actieve Ondernemersvereniging Heistraat is een bindende
factor in het gebied. De ondernemers werken volop samen met de
sectoren: cultuur, zorg, sport en
onderwijs. De volgende projecten
worden o.a. samen georganiseerd:

De foto laat iets van dat werken zien. Het is een afbeelding van de
volksslagerij van Peer Wilde, zoals de tekst op de gevel laat zien. Op het
winkelraam staat de tekst “Fijne gerookte vleeschwaren”. Als bewijs van
die bewering hangen in de etalage aan een stang worsten en hammen.
Peer Wilde zelf staat tweede van links. De andere personen op de foto zijn
zijn zonen en dochters. Zijn winkel lag tegenover de Blinkertsestraat. De
huizen in die straat staat in de winkelruit gespiegeld.
Achterop de foto wordt vermeld dat hij genomen is rond 1920. Het moet in
ieder geval na 1918 zijn, omdat links van het rechterraam het huisnummer
126 staat. En huisnummers kreeg Helmond pas in 1919.
Braderie
Op een zomerse zondag in juni
laat de Heistraat zich elk jaar van
zijn beste kant zien. Een braderie,
met muziek, heerlijke lekkernijen
en bijzondere producten. Ook
wordt er een snuffelmarkt georganiseerd. Er worden elk jaar duizenden bezoekers verwelkomd die
al slenterend de tientallen kleurige
kraampjes met drankjes, hapjes
en kleding kunnen aanschouwen.
Daarnaast is er gezorgd voor het
nodige entertainment.
Gezamenlijke maaltijd
aangeboden door ondernemers
aan buurtbewoners
Bij zonsondergang, tijdens
de Ramadan.

Kinder speel‐doedag
Voor kinderen uit de buurt.
Burendag
Rondleiding door de Heistraat
met bezoek aan diverse bedrijven.
Deze dag wordt afgesloten met
een gezamenlijke maaltijd.
Bloemen en verlichting in gehele
Heistraat voorjaar / najaar
Nightrun
Mede-organisator in de Heistraat
van dit bijzondere evenement.
Kortom welkom in
de Heistraat
www.heistraat.nl s
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Bami- en/of
nasi schijf

stunt
stunt
stunt

12 stuks - Welten
Normaal 7,19

de loop weekkrant HELMOND

Informatieavonden
over warmtepompen
in het Energiehuis Helmond
Helmond
De Stichting Energiehuis Helmond is
ontstaan als burgerinitiatief en heeft tot
doel de inwoners van Helmond en omstreken te voorzien van onafhankelijke,
objectieve informatie over maatregelen
die zij kunnen treffen om hun woningen te verduurzamen. Het Energiehuis
werkt hoofdzakelijk met vrijwilligers en
wordt in belangrijke mate ondersteund
door de gemeente Helmond.

4,

99

Stoofvlees/hachee
500 gram - Diepvriesspecialist
Normaal 4,69

2,

In het Energiehuis wordt niet alleen informatie verstrekt, maar zijn ook allerlei
materialen en installaties te bekijken die
betrekking hebben op het verduurzamen
van woningen.
Men kan vrij inlopen op woensdag, donderdag en vrijdag van 13:00 tot 17:00 en
op zaterdag van 10:00 tot 13:00 uur. Een
afspraak maken kan ook via de website
of email.

Satérol,
shoarmarol, smulrol
of pulled porkrol

99

3 stuks - Diepvriesspecialist
Normaal vanaf 5,49

Waarom informatieavonden
over warmtepompen?
De meeste huizen worden nu nog verwarmd met een traditionele CV-ketel.
Door de noodzaak om woningen te verwarmen zonder aardgas gaat daar in de
toekomst echter een einde aankomen. Zo
liggen er al landelijke voorstellen om van-

af 2021 geen “enkelvoudige aardgasgestookte ketels” meer te installeren. Maar
wat dan wel? En hoe te handelen als de
gasketel vervangen moet worden, of nog
erger, het begeeft?
Warmtepompen bieden mogelijk een
oplossing. Maar kun je die ook zomaar
plaatsen, of is daar meer voor nodig?
Gedurende de afgelopen maanden hebben in het Energiehuis een negental informatieavonden plaatsgevonden over
warmtepompen. Deze avonden werden
per stadswijk georganiseerd. Er kwamen
veel mensen op af.
Voor bewoners die deze informatieavonden gemist hebben, organiseert het
Energiehuis nog een tweetal herhalingsavonden en wel op 14 en 15 november
aanstaande.
In verband met de organisatie moet u zich
voor deze avonden wel even aanmelden.
Aanmelden kan per e-mail door te mailen
naar info@energiehuishelmond.nl of via
de website www.energiehuishelmond.nl.
S.v.p. aangeven welke dag uw voorkeur
heeft, 14 of 15 november, en of u met 1 of 2
personen aanwezig zult zijn!
We zien u graag bij Energiehuis Helmond,
Torenstraat 3 te Helmond (schuin tegenover de bibliotheek). s

OOK VOOR
AIRFRYER
OF OVEN

3,79
Erwtensoepgroenten of
boerensoepgroenten
2,5 kilogram - Oerlemans

Kippenvleugels

Normaal 3,99

1 kilogram - Diepvriesspecialist
Normaal 6,79

2,

49

Aardappelpartjes of
aardappelschijfjes

Prinsbekendmaking CV de Rampetampers

OOK VOOR
AIRFRYER
OF OVEN

4,99

Centrum

1 kilogram - Lutosa
Normaal 2,19

OOK VOOR
AIRFRYER
OF OVEN

1,59

Broodje frikandel

2 stuks - Diepvriesspecialist
Normaal 1,99

Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004
www.diepvriesspecialist.nl Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 31 oktober t/m dinsdag 13 november 2018.
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Wilt u meer weten over het verduurzamen van u woning? Meld u dan aan voor de
informatie avond op 14 of 15 november. (bron foto; Stichting Energiehuis Helmond).

GRATIS tegen
inlevering van
10 spaarpunten

Op 2 november 2018 zal de prins van,
de in 2019 jubilerende carnavalsvereniging, de Rampetampers voor 2019 bekend worden gemaakt. Wie zal als jubileumprins dit seizoen de scepter gaan
zwaaien? Laat u verrassen en kom op 2
november naar onze residentie de Fonkel in Helmond. De toegang is gratis en
voor alle leeftijden.
Om 20.30 uur zal Prins John d’n Twidde
nog even laten zien wat nu echt carnaval
is. Na ontvangst van de gastverenigingen
zal hij nog eenmaal voorgaan in het feestgedruis, om vervolgens de artikelen behorend bij zijn prinselijke waardigheid bij
de voorzitter in te leveren. Vervolgens zal
dan de nieuwe prins van de Rampetampers, alweer de 55e aan de aanwezigen
worden gepresenteerd.
Als de nieuwe prins bekend is, zal samen
met de bezoekende verenigingen en alle

bezoekers een gezellig feest gehouden
worden, waarbij de nieuwe prins gefeliciteerd kan worden en hij kan laten zien zijn
mannetje te staan in het feestgevoel.
De muziek is in handen van DJ Patrick en
hofkapel ‘de Koepelbloazers’. s

De muzikale noot zal verzorgd worden
door hofkapel ‘de Koepelbloazers’.
(Bron foto; CV de Rampetampers).
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vang 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 super prijs. Zaal is geopend
vanaf 19.00 uur.

Brouwhuis

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

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

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

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

info@draaiorgelshelmond.nl
Op zondagen ook regelmatig
concerten.

Bij woonzorgcentrum Savant
Rivierenhof worden biljarters gezocht. De dagen zijn dinsdag en
donderdagmiddag van 13.30 tot
17.00 uur. U kunt ook langskomen, iedereen is van harte welkomen. Voor meer informatie
kunt u bellen naar wedstrijdleider J. Chatrer via 0492-515821.

Binnenstad

Helmond-Oost

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

Vrijdag 9 november wordt er in
wijkhuis De Lier aan van Kinsbergenstraat 1 in Helmond een
workshop gehouden van 10.0016.00 uur. U maakt hier een hele
luxe kerstkaart en nog een andere verrassing voor de kerst.

Helmond
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
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
Vrijdag 2 november is er kienen
in wijkhuis De Lier aan van Kinsbergenstraat 1 in Helmond. Aan-

U kunt zich aanmelden voor de
workshop tot 6 november aan
de bar van het wijkhuis. De kosten zijn €15,00 inclusief lunch
met soep, koffie en broodjes.

Rijpelberg
Gratis reparaties bij Repaircafé
Rijpelberg op dinsdag 6 november van 13.00 tot 17.00 uur. Locatie: oude basisschool De Torelaar
op de Groningenhof 4, Helmond.
Meer info: www.facbook.com/
RepaircafeRijpelberg. Toegankelijk voor alle inwoners van
Helmond. Nieuwe vrijwilligers
nog steeds welkom.

Binnenstad
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 i gratis! Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met Miranda 0622901053 of Anita 06-10139067.

Mierlo-Hout
Op maandagavond 5 November
speelt het VIOS van Esch Biljarts kaderteam weer een thuiswedstrijd tegen Op De Klos uit
Eijsden. Aanvang wedstrijden
is om 19.30 in het wijkhuis de
Geseldonk in Mierlo- Hout. Dit
is voor de biljartliefhebber een
mooie kans om het kaderbiljartspel te bewonderen.

Helmond-Oost
Dinsdag 13 november is er weer
een gezellige koffieochtend in
wijkhuis de Lier aan van Kinsbergenstraat 1 Helmond. Het is van
10.00 tot 12.00 uur voor iedereen
die dit leuk vind.U kunt samen
buurten/kaarten/biljarten
of
een spel spelen. Alles mag niets
moet, de koffie is €0,85.

Brandevoort
Singles in Brandevoort en omgeving organiseren regelmatig
bijeenkomsten in het Brandpunt
aan de Biezenlaan 29 in Brandevoort. De eerst volgende avond is
op vrijdag 16 november aanvang
20.30 uur. De entree is vrij.Deze
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avond is dan voor iedereen toegankelijk. Voor meer informatie
kunt u terecht bij: Jan van der
Sanden, telefoon 06-10 72 03 31.

Centrum
Op dinsdag 6 november organiseert het regioteam Peel & Kempen van Diabetesvereniging Nederland een avond voor ouders
van kinderen (van 0 t/m 18 jaar)
en jongeren (van 12 t/m 18 jaar)
een bijeenkomst in De Fonkel,
Prins Karelstraat 131 in Helmond.
Tijdens deze avond zal mevr.
S. Derksen – Amend ( gezondheidszorgpsycholoog in het Elkerliek Ziekenhuis) een lezing
verzorgen over o.a. beschermend
gedrag van ouders, het puberen,
het loslaten van de zorg, enz.
enz.. Daarna gaan de ouders samen hierover in gesprek.
De jongeren gaan deze avond op
een creatieve manier aan de slag
met diabetes.
De avond begint om 19.30 uur
en duurt tot ongeveer 21.30 uur,
inloop vanaf 19.00 en is gratis
toegankelijk. Meer informatie
en aanmelden ( met vermelding
van leeftijd van het kind) voor 1
november via: albertvanberkel@
hetnet.nl of 0493 -315022.

Goed nieuws: gemeente Helmond geeft haar
ambtenaren HellemondGift waardebonnen
Helmonds geld, wordt geherinvesteerd in Helmond
Helmond
De HellemondGift waardebon
(Helmonds geld), inmiddels alleen te besteden bij plm. 150 ondernemingen in Helmond, heeft
zeer goed nieuws te melden.
HellemondGift heeft een zeer
grote bestelling binnengekregen
van de Gemeente Helmond. Het
gaat om veel geld, dus omzet,
dat via de eindejaarsgift aan de
ambtenaren, dat weer in de Helmondse economie terechtkomt
en zeer zeker niet ‘vervliegt’ naar
de grote internet bedrijven, een
plaatselijk succes, tot stand gekomen samen met verstandige
goedwillende instanties.
De HellemondGift groeit zodoende gestaag door, naar een
totaalomzet van plm. 200.000
euro. En is zodoende een be-

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

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

scheiden antwoord op het alleen
maar HALEN van de grote internetbedrijven, die helemaal niks
terug investeren in Helmond,
iets wat onze Helmondse ondernemers wel doen, ze BRENGEN
terug, immers ze wonen leven en
werken hier en sponsoren daarbij ook nog de plaatselijke initiatieven.
Ook het Helmondse e.o. bedrijfsleven besteld op het moment
veel waardebonnen, evenals het
Helmondse Mantelzorg compliment dat ook veel bonnen en
dus omzet genereerd. Het stageproject met ROC ter Aa werpt
inmiddels ook zijn vruchten af.
Gemeente Helmond hartelijk
dank! Samen maken we de stad
Helmond!
Bestuur Stichting HellemondGift
(stichting zonder
winstoogmerk) s
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Quo Vadis Euritmie Impresariaat
Nederland met: ‘MEET IN’

Eem movo-poëtische en muzikalische ontmoeting
Helmond

Ladders & trappen

Kooiladders

Quo Vadis Euritmie Impresariaat Nederland nodigt u uit voor
een bijzonder event
We scheppen in twee uur tijd
een nieuwe vorm van ontmoeting tussen mensen rondom
KUNST. Het gaat hierbij om
euritmie, spraak en muziek. Dit
ingebed in een publieksgesprek.
Vier kunstenaars doen mee:
Lisa Dunker werkt met euritmie en ruimte, Mar-Lin Schut
is spraakmakend, Ephraïm van
IJzerlooij en Imke Jelle van Dam
vormen een duo met cello en
piano. Ernst Reepmaker modereert. Ernst bouwt samen met
enkele medewerkers in Nederland, Duitsland, Oostenrijk en
Zwitserland een nieuw impresariaat op voor podiumkunst
met euritmie.

Moduletrappen

Steigers

“Verwondering is het verlangen naar kennis”, zei Thomas
van Aquino een kleine acht
eeuw geleden. Elk nieuw weten begint volgens hem met
verwondering,
met
open
staan. Een dynamische toestand, die ons met iets onbekends, iets nieuws verbindt en
ons tegelijk opheft tot inzicht,
tot begrijpen.

Valbeveiliging

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

(bron foto; Laurent Ziegler/ Annatheater Helmond).
Kan PODIUMKUNST, in dit geval euritmie, muziek en spraak,
een middel zijn vanuit de verwondering tot diepe kennis van
mens en wereld te komen? Dit
is wat wij met de MEET IN’s beogen. Tegelijk willen wij met het
publiek van gedachten wisselen
over hoe de organisatie van het
Quo Vadis Euritmie Impresariaat in Nederland zou kunnen
worden opgebouwd.
Wij verheugen ons op
Uw komst!
Ernst Reepmaker,
Impresario












D I R K S

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




6 dagen per week geopend!

(langs de weg van Helmond naar Deurne)

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

Bouw Infra mensen Mierlo is een samenwerkingsverband
van bouwbedrijven in de Regio Zuid Oost Brabant.
Bouw Infra mensen Mierlo verzorgt samen met haar
bedrijven, het praktijkgedeelte van de beroepsopleidingen
in de Bouw en Wegenbouw. Daarnaast verzorgt Bouw
Infra mensen Mierlo praktijkinstructies aan volwassen en
doelgroepen.

Interesse:
Schrijf of mail uw sollicitatiebrief met C.V.
voor 16 november a.s. naar:
Bouw Infra mensen Mierlo, Postbus 115, 5730 AC Mierlo
Francien@bouwinframensen-mierlo.nl
Voor inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met
mevrouw F. van der Linden Tel: 06-13187676.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

FINANCIEEL
ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER (16-24 uur)
Tot uw taken behoren o.a.:
• Verzorgen van de urenverwerking t.b.v. loonadministratie.
• Verzorgen en beheer van debiteuren en crediteurenadministratie.
• Verwerken van de kas en bankmutaties.
• Voorbereiden van rapportages.
Wij verwachten:
• Een afgeronde MBO opleiding Bedrijfsadministratie of
gelijkwaardig, niveau.
• Diploma PDL is pré.
• Kennis van Word en Excel.
• Een pro actieve instelling.
• Een sociale en energieke kracht.
Wij bieden:
• Een gevarieerde veelzijdige functie in een prettige en
informelewerkkring.
• Werktijden in overleg.
• Een salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de cao
voor de bouwnijverheid (UTA).
• Een dynamische werkorganisatie.

Bart van Dam,
Ondersteuning NL
Donderdag 29 november
om 20.00 uur
Entree is gratis
Meer informatie:
www.annatheater.nl
Het Annatheater ligt op 1
minuut loopafstand van het
NS-station Helmond.
Het adres is Floreffestraat 21a,
Helmond.
Telefoon: 0492-475255
info@annatheater.nl
www.annatheater.nl s

Winnaar Sudoku

Weekkrant De Loop Helmond
Helmond
Dhr. Kees Spee stuurde zoals velen de oplossing in van de Sudoku, en was blij verrast dat
hij gewonnen had.
Christel Sanders ( Adcommunicatie) overhandigde de Holland Casino dinercheque t.w.v.
€ 100,00 en een leuke Goodiebag aan Gerie,
de vrouw van Kees. Iedere 14 dagen plaatst
Weekkrant De Loop Helmond een Sudoku.
Lost u deze op? Dan maakt u ook kans op een
dinercheque en een exclusieve Goodiebag van
Holland Casino Eindhoven.

de loop weekkrant HELMOND
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Meet & Match Helmond
wederom
een
succes!
Minor met rapper Jay Zwarts!
Nieuws uit Mierlo-Hout

Helmond

Mierlo-Hout
Speciaal voor jongeren van 13
tot en met 17 jaar wordt er op 16
november a.s. een nieuwe editie
van Minor georganiseerd. Natuurlijk komen er ook deze keer
weer fantastische artiesten optreden.
Zo komen o.a. DJ’s Nivex en
Quindrx die al eerder bij Minor
te zien zijn geweest. Ook staat er
deze keer een rapper in de lineup, en dat zal niemand minder
dan Jay Zwarts zijn! Je kent hem
natuurlijk van zijn nummers ‘D2’
en ‘Hey Dame’.
Minor begint om 19.30 uur en
eindigt om 00.00 uur. Tot 20.30
uur kun je naar binnen. Het feest
zal zoals gewoonlijk plaatsvinden in Wijkhuis De Geseldonk.

Op vrijdag 26 oktober was het
zo ver, Meet & Match Helmond!
Meet & Match is het evenement
waar mensen van proﬁt en nonproﬁt organisaties met elkaar
aan de slag gaan om elkaar te
ontmoeten, te kijken wat zij
voor elkaar kunnen betekenen
en misschien zelfs al concrete
afspraken te maken. Concrete
afspraken zijn een match.

JONGEREN MIERLO-HOUT PRESENTEERT

16 NOVEMBER | 2018

MINOR

NON-ALCOHOLIC PARTY

JAY ZWARTS
(Bron foto;
Minor Helmond).
NIVEX
XXL FT.

QUINDRX

MCrule

zijn te koop
Ben je DJ
12 jaar
en zit je op
de mid- ticket 3 euro. Tickets
DAAN
SCHENKELS
WAVE
delbare school? Dan ben je ook bij Jumbo Mierlo-Hout, Primera
van harte welkom! Neem dan Brandevoort, Primera Winkelcentrum De Bus. Voor meer inwel je schoolpas mee.
Garderobe is gratis, een con- formatie, check onze website
sumptiebon kost 1 euro en een www.minorhelmond.nl s

Tip 10 prinseroaje CV De Houtse Kluppels
MINOR

Mierlo-Hout

Heeft de tip van vorige week
u helemaal op het juiste spoor
gezet?

Zo gaat nu een koor contact opnemen met een speeltuin en een
adviesbureau contact opnemen
het computermuseum om stukken te lezen door de ogen van een
ontwerper. Samenwerkingen die
je niet direct bedenkt maar voor
beide partijen nuttig zijn. Dat is
het leuke van organisaties en bedrijven zo op het oog willekeurig
bij elkaar zetten.
Om tot deze afspraken te komen
zijn de ca 35 organisaties actief

geweest in de speeddate-rondes
en in het match-café. Er zijn gegevens uitgewisseld, afspraken
gemaakt, er is gelachen en er is
gesmuld van de lunch. Kortom,
een geslaagde middag!
De bezoekers beoordeelden de
organisatie van Meet & Match
Helmond met een gemiddelde
van 8,8. Het was een zeer nuttige
middag voor alle bezoekers.
“De bedoeling om mensen elkaar echt te laten ontmoeten en
te kijken naar de meerwaarde
van samenwerkingen tussen organisaties en bedrijven, is goed
uit de verf gekomen. We hebben
weer veel mensen met elkaar in
verbinding gebracht waar veel
mooie samenwerkingen uit
gaan komen. ”, aldus Rosanne
Muileboom, projectleider Meet
& Match Helmond. Minimaal 1
keer per jaar organiseert LEVgroep deze manier van elkaar
ontmoeten. En uit de reactie van
bezoekers blijkt wel dat dit ook in
2019 voortgezet wordt. s

Kijk alle tips terug op www.klup
pels.nl. Volg ons ook op Twitter
en Instagram via @houtsekluppels of word vrienden op Facebook: CV De Houtse Kluppels s

Video | photography | Design

Een spiksplinternieuwe smoking
voor de Prins is gepast, zijn cape
is naar de stomerij gebracht, de
prinsenketting is gepoetst, de
prinsenonderscheidingen worden ingeschilderd door de huisschilder, een nieuwe steek is
aangemeten en de nieuwe scepter krijgt het laatste lakje vernis.
En: de staatsiefoto wordt gemaakt. De Kluppels lopen warm
voor een nieuw seizoen!

Stichting LIEF
helpt!
Mierlo-Hout
Ken jij een gezin, mama of papa
die weinig te besteden heeft en
niet weet hoe ze hun kindjes
een zak met cadeautjes kunnen
geven op 5 december? Meld ze
dan aan bij ons via email: info@
stichtinglief.nl

Doe nog snel mee met ons prinseroajespel want als u een gokje
waagt, maakt u kans op 4 gratis
kaarten voor de Show- & Zwetsavond op 16 februari 2019. Wat u
daarvoor moet doen? Nog steeds
niet veel, maar wel redelijk snel.
Ga dan naar www.kluppels.nl en
raad mee wie de 57e Prins der
Houtse Kluppels wordt.

Het einde is in zicht…
(bron foto; CV de Kluppels).

Dit voor is voor kinderen in Helmond, of met de mogelijkheid
de Sinterklaasspeelgoedzak op
te komen halen in Helmond.
Op 25 november zullen wij je laten weten of wij het gezin gaan
helpen met de sint. Opgave is
voor kinderen t/m 10 jaar. Zijn er

meerdere kinderen in het gezin
tussen 11 en 16 jaar? Vermeld dit
dan even in de mail. Let op: Het
gaat om 2e hands cadeautjes. Al
het speelgoed is compleet en in
een sinterklaaspapiertje verpakt.
Ook wordt er gezorgd voor iets
lekkers. s

(Bron foto; Stichting LIEF).

Het Meet & Match evenement in Helmond, waar mensen van proﬁt en
non-proﬁt organisaties met elkaar aan de slag gaan om te kijken
wat ze voor elkaar kunnen betekenen, was weer een succes!
(bron foto; LEV Groep).

www.helmondnu.nl

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

Vraag een bedankje aan voor je vrijwilligers!
Kijk op www.levgroep.nl bij Helmond voor meer
informatie. Aanvragen kan tot 30 november.
Doe mee!
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Nationaal Schoolontbijt viert 16e editie ook in Helmond
rijke voedingsstoffen, helpt de
stoelgang en laat kinderen minder snel naar ongezonde tussendoortjes grijpen. Bovendien
is het natuurlijk heel gezellig om
samen te ontbijten. Het Nationaal Schoolontbijt laat dat van
5 tot en met 9 november weer
aan heel Nederland zien en heeft
daarbij de steun van maatschappelijke organisaties.

Helmond
Ook dit jaar gaan een half miljoen kinderen gezond en gezellig ontbijten op basisscholen in
het hele land. Zo ervaren ze hoe
leuk en belangrijk het is om de
dag gezond te starten. Met speciaal lesmateriaal leren ze er alles over.

In Helmond wordt er ook deelgenomen aan de ontbijtweek.
De volgende scholen doen mee:

En in zo’n 275 gemeenten brengen schoolklassen hun burgemeester een ontbijt in het stadhuis. De leerlingen krijgen via
hun bakker of supermarkt uit de
buurt een gezond en gevarieerd
ontbijtpakket. Deze 16e editie
van het Nationaal Schoolontbijt,
van 5 tot en met 9 november,
draagt het thema ‘Een feestje
voor iedereen!’
Het ontbijtpakket van het Nationaal Schoolontbijt is verder
uitgebreid. Het bestaat uit volkorenbrood, volkoren- en tarwebolletjes, krentenbollen, halvarine, aardbeienjam, 30+ kaas,
fruit- en groentespread, halfvolle
yoghurt, cruesli, honing, halfvolle
melk en vruchtenthee. Voor kinderen met een glutenovergevoe-

Dinsdag 06 november
Zuiderbos Helmond
R.K. Stichting De Goede Herder
Montessorischool Helmond
Woensdag 07 november
kc Mozaiek
(bron foto; Nationaal Schoolontbijt).
ligheid zitten er glutenvrije crackers in het pakket. De kinderen
vinden ook vrolijke placemats en
een leuk doeboekje voor thuis in
het pakket. Het boekje staat vol
met spelletjes, tips, weetjes en
recepten voor gezonde traktaties: zoete en hartige broodlolly’s.

Compleet met grappige stickers
om de gezonde lolly’s extra persoonlijk en feestelijk te maken.
Ambassadeur van
Gezonde School
In de ontbijtweek leren kinderen
alles over een gezonde start van

Winst in Italië voor Helmondse zwemvereniging
Helmond
Begin september 2018 kregen
Rick Ermens (havo 5) en Lara
van Cuijk (havo 4) een week
verlof van het Jan van Brabant
College – Molenstraat om naar
Italië te kunnen vliegen, waar ze
meededen aan de CSIT Swimming Championships. Ook
oud-leerling Lysanne Thielen
was van de partij. De drie namen maar liefst tien medailles
mee naar huis.
“We zwemmen alle drie bij
Zwemvereniging
Helmondse
Watervrienden,” vertelt Lara. “Ik
zwem zelf ook bij een andere
vereniging in Nuenen en ik heb
kort bij PSV gezwommen. Bij de
Helmondse Watervrienden ligt
de nadruk iets minder op het
leveren van prestaties en meer
op plezier. Dat past heel goed bij
mij. Andere verenigingen weten
zodra ze muziek horen: dat zijn
de zwemmers uit Helmond. We
willen het altijd gezellig hebben
samen en daar hoort muziek bij!”
Rick kan dit volmondig beamen.
“We trainen veel en nemen deel
aan wedstrijden, maar we zwemmen vooral voor ons plezier. Met
de Watervrienden gaan we ook
op kamp, gewoon om een leuk
weekend met elkaar te hebben
buiten het zwemmen om. We
zijn echt vrienden.”
“Om mee te mogen naar de
CSIT Swimming Championships
moeten er bepaalde wedstrijden
worden gezwommen binnen de
Watervrienden. Daarbij horen
de Bondse Zwemkampioenschappen,” vertelt Lysanne. Ze

behaalde vorig schooljaar haar
mavodiploma op het Jan van
Brabant College en doet nu de
opleiding MBO Verpleegkundige
op het ROC Ter AA in Helmond.
“De kampioenschappen zijn verdeeld over twee zondagen achter
elkaar. Hierbij worden alle afstanden en slagen gezwommen.
Als je goed genoeg bent, word
je uitgenodigd voor de centrale
training. Daarna wordt besloten
wie echt in de selectie terechtkomen en mee mogen naar Italië
om Nederland te vertegenwoordigen.”
In totaal mogen er ieder jaar
vierentwintig zwemmers mee,
vier per leeftijdscategorie. Dit
jaar waren er maar liefst zeven

zwemmers uit Helmond van de
partij: een record! “In mijn categorie zat maar één meisje uit
een andere stad,” vertelt Lara.
“Dat gebeurt echt vrijwel nooit.”
De Watervrienden doen het
dus goed! “Vorig jaar waren we
met zes en dat was toen al een
record,” vertelt Rick. Lara, Lysanne en Rick zaten ook vorig
jaar in de selectie voor de CSIT.
Voor de dames was dat de eerste
keer, maar Rick gaat al een jaartje langer mee. Dit jaar behaalde
Lysanne twee bronzen medailles
bij individuele wedstrijden, Rick
won vier keer brons bij de estafettes en Lara nam twee bronzen
en twee zilveren medailles mee
naar huis. s

de dag. Bijvoorbeeld met animatiefilmpjes en met de Ontbijtmeter. Daarmee ontdekken scholieren hoe gezond hun ontbijt is en
hoe ze het kunnen verbeteren.
De aandacht voor een gezond
ontbijt blijft belangrijk. Ontbijten geeft energie, levert belang-

Donderdag 08 november
Westwijzer
Obs ‘t Hout
Vrijdag 09 november
De Hilt
SBO de Toermalijn
Openbaar Kindcentrum
De Lindt
Bassischool De Korenaar s

Een glanzende,
diepzwarte schoonheid: Misha
Misha is 3 jaar en is een glanzende, diepzwarte schoonheid. Ze is waarschijnlijk
als kitten wat laat in contact gekomen met mensen; ze is onzeker en heeft
wentijd nodig. In het begin verstopte ze zich in een veilige holletje en kwam er
alleen uit om te eten en om te spelen met het kattenteam. Inmiddels wandelt
ze gewoon rond in haar verblijf en laat zich goed zien. Ze vindt het allemaal
nog wel spannend, wat te zien is aan haar grote pupillen. Ze steekt heel veel
tijd in alsmaar langs je benen strijken en kopjes geven, ze wil dan graag geaaid
worden. Als ze op haar gemak is, speelt ze volop. Een hengel met iets leuks eraan kan haar lang bezighouden. Poes voor een rustig huishouden met ervaren
mensen, die haar op haar gemak kunnen stellen en duidelijk kunnen maken
dat ze niks heeft te vrezen. Ze zal het in een gewone huiselijke omgeving beter
doen dan bij ons in het asiel met alle onrust en geluiden. Er zit nog een flinke
ontwikkeling in de poes, ze kan nog veel bijleren en haar plekje vinden.

www.dierenambulancehelmond.nl
Lysanne behaalde twee bronzen medailles bij individuele wedstrijden, Rick
won vier keer brons bij de estafettes en Lara nam twee bronzen en twee
zilveren medailles mee naar huis. (bron foto; Jan van Brabant College)

INFO-/ ALARMNR.: 0492 - 51 39 71
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65 jarig bestaan
basisschool Silvester-Bernadette
Gezellige reünie op 17 november

Helmond

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT.
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout
Zaterdag 3 november:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint
Anna; volkszang; Lambert Snijders; bijzondere intentie: voor
een voorspoedig herstel; 19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout;
Voorbereidingsviering Vormsel m.m.v. Common Voice;
Overleden ouders Weijts-Janssen; overleden familie Dirks-Kanters;
Koos Dirks; Martina Verspaget-van Dijk en overleden familieleden
Verspaget-van Dijk;
Zondag 4 november:
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoogmis m.m.v. het kerkkoor;
Sjef Remmen en Annie Noordman; Carolien van den ReekZwanenberg; Hans Hafkenscheid; Noud en Bennie Meulendijks en
hun ouders v.w. overlijden Bennie; Hans Kummerer; Wim Ter Burg;
Mies van der Velden; Jaan Crielaars-Kuijpers; Wouda RaijmakersSleegers; Maria Swinkels-Fijt; Ton Pachen; Kata Burhenne-van
Deursen; Jane Landsbergen-Venema; Berdina Visser; Hans van
Schie; Jacqueline van den Heuvel-Aerts; overleden ouders van
Bussel-Fleskens; Annemarie van Bussel-Hendriks; Mathieu de Bie;
Tonny van Mierlo-Verhofstadt; Greetje Smits-van Eeden; Lenie
van Vijfeijken-Smulders; Lena Schmitz-Snijders; Gerrit Luijben; Jan
Verbakel; Tonny van de Laar-van de Ven v.w. sterfdag; Toon van
Vugt; Trineke Verschuren-Janssens; Riet de Ruijter-Manders; Jan
Wijnen; Anna Rouss; Broer Boxstart; overleden ouders Noud en
Nellie Meulendijks-Smits;
Donderdag 8 november:
19.00 uur Alphonsuskapel;
Zaterdag 10 november:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint Anna;
volkszang; Mia van den Reek-Canters;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;
Nelly van Bussel-van Os;
www.damiaanhelmond.nl

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE TRUDOKERK STIPHOUT
www.damiaanhelmond.nl Missen en misintenties
St.-Trudokerk, Dorpsstraat, Stiphout
Vrijdag 2 november
19.00 uur Allerzielen Trudo koor
Frans en Anneke Verstappen en Henk Houthooft, Henk en Nelleke
Bloks-Pepers, grootouders Bloks-Verkuilen en grootouders Pepersvan Uden, Frank Vlug.
Zondag 4 november
10.30 uur Trudo koor
Hans Graat, Dinie van Ansem-Dijstelbloem, Wim en Hetty EversWolters, 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 Loop-Lemans.
Zondag 11 november
10.30 uur Mariakoor
Jac Jansen en overleden familie Wijnheimer-Roelofs, familie
Van Asten-Van Lent, familie RijkersVerschuren, Harrie en Fien Aben-Bankers,
Miel Steijns, Wim van Lieshout, Mien
Aalders-van Bommel, Jan Martens.
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

Bijna niet te geloven, maar de
Silvester-Bernadette school ,bestaat komend schooljaar alweer
65 jaar! Dit briljanten jubileum
laat de school natuurlijk niet
ongemerkt voorbij gaan.
Net als 15 jaar geleden, bij het
50 jarig bestaan, is er weer een
commissie van vrijwilligers bij
elkaar gekomen om een reünie
te organiseren, bestaande uit
oud-leerlingen, oud-leerkrachten en ook enkele van de huidige
leerkrachten. Deze reünie is bestemd voor alle oud-leerlingen,
oud-leerkrachten en oud betrokkenen, van de ‘skônste skool van
Hellemond’!
De reünie wordt op zaterdag 17
november georganiseerd in de
Cacaofabriek te Helmond, van
15.00uur tot 20.00 uur, waarvoor
zich al enkele honderden belangstellenden hebben aangemeld.
Ben je benieuwd hoe het met
je oud klasgenoten gaat en hoe
in hun leven tot nu toe verder
is verlopen? Dan is dit de uitgelezen kans om elkaar weer eens
te begroeten en te ontmoeten!
Gezellig bijkletsen, lachen en
oude verhalen ophalen, onder
het genot van een hapje en een
drankje.

Een foto van een andere tijd op basisschool Silvester-Bernadette
(bron foto; Arno Oberenorff ).
Er hebben zich voor deze bijeenkomst enkele talentvolle oud
leerlingen aangemeld ,die een
paar korte muzikale optredens
zullen verzorgen deze middag.
Ook hebben zeer ervaren brouwers, ook oud leerlingen van de
Silvester -Bernadette school, een
speciaal Silvesterbier gebrouwen, dat op de reünie te proeven
zal zijn. Dit alles wil je zeker toch
niet missen?!
Aanmelden kan via : www.reunie2018silvester-bernadette.nl en
bij Kapsalon Arno Oberendorff
Margrietlaan 9 te Helmond zijn,
voor mensen zonder internet
,nog enkele losse entreebewijzen
verkrijgbaar. De kosten bedragen €10,00 p.p.

Daarvoor ontvang je een ticket,
koffie of thee,1 consumptiemunt
en lekkere hapjes.
Ook de garderobe is inbegrepen. Er is nog voor enkele mensen plaats, maar wees er snel bij
want vol is vol!
Voor iedereen die het schoolgebouw nog eens terug willen zien,
dat kan ook.
Op zondag 11-11-2018 is er een
open dag op de school van 14.00
tot 16.00 uur.
U bent ook hier van harte welkom. Voor vragen over de reünie
kunt u altijd mailen naar reuniesilvester-bernadette@outlook.
com. s

Heb je een beperking en vrije tijd? Kom bowlen!
Helmond
Iedereen in beweging, daar gaan
we voor! Uniek Sporten De Peel
wil zoveel mogelijk mensen met
een beperking aan het bewegen
krijgen. Niet voor iedereen is
bewegen even vanzelfsprekend.
Terwijl regelmatig bewegen
juist heel belangrijk is en veel
voordelen heeft.
Zeker voor mensen met een beperking of chronische aandoening. Alleen niet ieder aanbod is
geschikt voor iedereen.
Daarom wordt er een structurele bowling activiteit opgezet
voor mensen met een beperking.
Uniek sporten de Peel werkt
hierin samen met Fitland Suytkade en 3 leerlingen van het Jan
van Brabant college.
Heb je een lichamelijke, verstandelijke beperking of chronische
aandoening en ben je 16 jaar of
ouder? Kom dan bowlen uitpro-

beren! Er is voldoende begeleiding en hulpmateriaal.
Er zijn gratis try-outs georganiseerd op vrijdagmiddag: 7 en 21
december, van 16.00 tot 17.00 uur.
Het bowlen vindt plaats op de
bowlingbaan in Fitland Suytkade, City Resort Hotel (Scheepsboulevard 2, 5705KZ, Helmond).

Wanneer blijkt dat het een succes is, dan wordt de activiteit met
behulp van een kleine bijdrage
voortgezet.
Heb je interesse en wil jij
hierbij zijn?
Meld je dan aan bij Daan Gardien via: depeel@unieksporten.
nl of bel 0492-347071. s

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl
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NOVEMBER
EVENEMENTEN

save the date

HELMOND
ZONDAG 4 NOVEMBER

Z0. 28 OKT T/M ZO. 9 DEC
Expositie Erik Kierkels
Gerard van Hal presenteert kunstenaar
Erik Kierkels. Erik Kierkels staat
bekend om zijn krachtige sculpturen.
Gerard van Hal Fotografie, Kerkstraat
Zuid 46. di-za: 10:00 - 18:00 uur.

DONDERDAG 1 NOVEMBER
Rob Lamothe - Solo – Acoustic
Wij zijn blij dat een van de meest briljante singer-songwriters weer naar de
Cacaofabriek komt om zijn weergaloze
muziek met ons te delen. We hebben
het natuurlijk over Rob Lamothe.
De Cacaofabriek, Cacaokade 1.
20:00 uur.

Beauty- en creabeurs met workshops
Deze beurs is voor creatievelingen.
Hier worden de eigengemaakte
creaties getoond en te koop
aangeboden. Relaxen kun je op de
beauty beurs op de eerste verdieping
en meedoen aan leuke workshops.
Wijkcentrum de Boerderij,
Harmoniestraat 105. 11:00 - 15:00 uur.
Brabantse Brunch: van goei soep tot
hemelse modder
Kom heerlijk brunchen tijdens het
Eat en Read festival in Bibliotheek
Helmond. Mmv Wim Daniels en
muziektheater. Bibliotheek Helmond,
Watermolenwal 11. 12:00 - 14:30 uur.
De vrouw die alles had
Drie jaar na de plotselinge dood van
haar man speelt kinder- en
jeugdpsychiater Odette de Theije haar
eigen rouwproces. Annatheater
Helmond, Floreffestraat 21a.
15:00 - 16:00 uur.

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

Kamermuziekcyclus: concert Storioni Trio
STORIONI TRIO met Wouter Vossen
viool Marc Vossen cello en Bart van der
Roer piano Voor de vijfde keer opent
het Storioni Trio het seizoen van de
kamermuziekcyclus Theo Driessen met
pianotrio’s. Theo Driessen Instituut,
Willem Prinzenstraat 43.
15:30 - 17:30 uur.

De 55 Prinsbekendmaking bij de
Rampetampers
Wie zal als jubileumprins dit seizoen de
scepter gaan zwaaien.
Laat u verrassen en kom op
2 november naar onze residentie de
Fonkel in Helmond. De Fonkel , Prins
Karelstraat 123. 20:30 - 01:01 uur.

Kunstlezing Smakelijk; over eten en
drinken in de kunst
Tijdens het gratis Eat&Read festival
geeft kunsthistoricus dr. Ger Jacobs op
4 november een lezing over eten en
drinken in de kunst. Vooraf aanmelden
gewenst. Bibliotheek Helmond,
Watermolenwal 11. 15:45 - 16:45 uur.

VRIJDAG 2 NOVEMBER

ZATERDAG 3 NOVEMBER
Markthopper Biermarkt
Speciaalbier proeverij met 6 regionale
microbrouwerijen. Markthal
Brandevoort, Markthal Brandevoort
34A. 13:00 - 20:00 uur.
Pink Project - Pink Floyd’s
Anniversary Show!
Ode aan een van de invloedrijkste
bands uit de muziekgeschiedenis.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2.
20:15 - 23:00 uur.
Weekmarkt Centrum Helmond
Kom elke zaterdag naar de gezellige
Helmondse markt De Helmondse
Markt elke week een feest. Centrum
Helmond, Markt 38. 09:00 - 16:00 uur.

de loop weekkrant HELMOND

Masha en de Beer Live! 3+
Beregezellig theateruitje voor alle
peuters en kleuters. Het Speelhuis,
Speelhuisplein 2. 15:00 - 16:30 uur.
Optreden Morton Railroad
Optreden Morton Railroad Utrechtse
countryrock-band met Helmondse
roots. Lokaal 42, Markt 42.
16:00 - 00:00 uur.

tijdens het gratis
Eat Read festival
smakelijke verhalen vertellen.
Aanmelden is
gewenst. Bibliotheek Helmond,
Watermolenwal 11
14:45 - 15:45 uur.

MAANDAG
5 NOVEMBER
Thomas
Speelt Thuis
De muziekvoorstelling waarmee
Thomas Pieters
stadskunstenaar
van Helmond
2018 zichzelf
presenteert aan u.
Het Speelhuis,
Speelhuisplein 2.
20:15 - 22:30 uur.

DINSDAG
6 NOVEMBER
Debby Petter In mijn hoofd
-In mijn hoofd- is
na -Ik ben er nog-,
-Gaandeweg- en
-Bed Breakfast-, de
vierde monoloog
van Debby
Petter. Wederom
een klein juweeltje. Het Speelhuis,
Speelhuisplein 2.
20:15 - 22:30 uur.
Zingen voor je
Leven Helmond
Zingen voor je
Leven doe je in
een koor en waar
je in alle vrijheid
je eigen stem kan
ontdekken. Het
koor is een initiatief van stichting
Kanker in Beeld.
Annatheater
Helmond,
Floreffestraat 21a.
10:00 - 12:00 uur.

Terug naar het overzicht Heerlijk smullen
van verhalen van Abdelkader Benali
Voormalig stadsschrijver Abdelkader
Benali komt op zondag 4 november

HELMONDNU.NL
De nieuwssite van Helmond

3 EN 4 NOVEMBER

Eat&Read festival
Het Eat-Read festival wordt in en rond
de Bibliotheek gehouden. Tijdens het
festival worden oude en nieuwe
Helmondse eetgewoonten in beeld
gebracht uitgeprobeerd besproken en
beschreven. Bibliotheek Helmond, Watermolenwal 11. 12:00 - 17:00 uur.
PATHÉ HELMOND
DO. 1 NOV. T/M WO. 7 NOV.
Bohemian Rhapsody (DOV) Zo 10:15, 16:00, 19:00, 21:15
uur / Wo 10:30, 15:45, 18:00, 21:00 uur / Di 10:45 uur /
Za 11:00, 13:15, 16:15, 22:30 uur / Vr 11:15, 14:15, 16:45,
22:15 uur / Do, Ma 11:30 uur / Do, Ma, Di 14:30 uur / Do,
Di 17:30, 20:30 uur / Ma 17:45, 20:45 uur Vr, Za 20:00 uur
Brandweerman Sam - Klaar Voor Actie (DNL) Za 10:00 uur /
Zo 10:15 uur / Vr, Wo 10:30 uur
Despicable Me (DNL) Za 12:45 uur
Despicable Me (O3D) Za 17:30 uur
Despicable Me 2 (DNL) Za 15:00 uur
Despicable Me 2 (O3D) Zo 17:15 uur
Despicable Me 3 (DNL) Zo 10:45 uur
Despicable Me 3 (O3D) Ma 17:30 uur
Dirigent, De (DNL) Wo 10:50 uur / Do 13:45, 20:00 uur / Di
13:50 uur / Vr - Zo 15:30 uur / Ma 19:45 uur / Zo, Di, Wo
20:15 uur /Vr 20:45 uur / Za 21:00 uur
Elvy’s Wereld So Ibiza (DNL) Zo 12:00 uur
Fahrenheit 11/9 (DOV) Ma 20:00 uur
First Man (DOV) Ma 13:00 uur / Do 13:15 uur / Vr 13:45,
22:00 uur / Za 14:15, 19:15 uur / Di 16:30 uur / Do, Zo
18:30 uur / Wo 18:45 uur
Gardiennes, Les (DOV) Di 13:30 uur
Girl In The Spider’s Web, The (DOV) Do, Ma, Di 10:30, 21:30
uur / Di 13:40 uur / Vr 16:15, 19:45 uur / Zo, Wo 21:45
uur / Za 22:15 uur
Halloween (2018) (DOV) Vr 10:30 uur / Di 11:15 uur / Do,
Za, Ma 12:15 uur / Wo 12:45 uur / Do - Za, Ma 17:00 uur /
Do, Ma, Di 21:45 uur / Zo, Wo 22:00 uur / Vr, Za 23:00 uur
Hunter Killer (DOV)
Za 10:30, 22:00 uur / Ma 10:40, 16:00, 21:00 uur / Di 10:45
uur / Do, Vr 11:00 uur / Wo 13:00 uur / Zo 15:15 uur / Do
16:10 uur / Vr, Za 17:15 uur / Do, Di 21:15 uur / Zo, Wo
21:30 uur / Vr 21:45 uur
Johnny English Strikes Again (DOV) Do 17:45 uur / Zo
18:00 uur / Wo 18:15 uur / Vr 18:30 uur / Di 18:45 uur /
Za 22:45 uur
Mile 22 (DOV) Do 16:45 uur / Za 17:50 uur / Vr 18:15 uur
Minions, The (DNL) Zo 13:00 uur
Minions, The (O3D) Wo 17:00 uur
Night School (DOV) Do, Ma, Di 12:45 uur, vr, Za 13:00 uur
Nutcracker & The Four Realms, The (DOV) Vr 12:50 uur /
Do, Za, Ma 14:45 uur / Wo 15:30 uur / Zo 15:45 uur
Di 16:45 uur
Nutcracker & The Four Realms, The (O3D)
Za 10:15 uur / Wo 10:40, 19:15 uur / Do, Vr 10:45 uur /
Ma 11:00 uur / Di 12:15 uur / Zo 18:45 uur / Do - Za,
Ma, Di 19:30 uur
Opera: Samson et Dalila (Camille Saint-Saëns) (DOV)
Zo 11:00 uur / Ma 13:30 uur
Secret Life Of Pets, The (DNL) Zo 15:00 uur
Serce nie Sluga (DOV) Zo 16:15, 18:15 uur / Di 17:45 uur
Sing (DNL) Wo 14:30 uur
Sinterklaas en de Vlucht door de Lucht (DNL)
Zo 10:00, 14:00 uur / Do, Za, Ma, Di 10:30 uur / Wo 13:20,
15:00 uur / Vr 15:15 uur
Smallfoot (DNL) Vr, Za 10:45 uur / Wo 11:00, 16:00 uur /
Zo 11:15 uur
Smallfoot (N3D) Wo 13:10 uur / Za 13:30 uur / Zo 13:45
uur / Do, Vr, Di 16:00 uur / Ma 16:15 uur
Sneak Preview 20181101 (DOV) Di 21:00 uur
Star Is Born, A (2018) (DOV) Do, Di 13:00 uur / Vr, Zo, Ma
13:15 uur / Ma, Di 18:30 uur / Vr 19:00 uur / Za 19:45 uur
Wo 20:30 uur / Zo 20:45 uur / Do 21:00 uur
Wo 10:45, 13:45 uur / Za 11:30, 15:45 uur / Zo 11:45,
13:30 uur / Vr 14:00 uur / Ma, Wo 15:15 uur / Do, Di
15:30 uur
Venom (DOV) Ma 17:20 uur / Wo 17:45 uur / Za 18:30 uur
Venom (O3D) Di 16:15 uur / Do 18:45 uur / Vr 22:30 uur
Welcome Home (DOV) Wo 17:20 uur
Zwaar Verliefd (DNL) Do, Ma, Di 10:45 uur / Vr 12:00, 20:30
uur / Wo 12:15, 19:45 uur / Do, Ma 19:00 uur / Di 19:15
uur / Zo 19:30 uur / Za 20:15 uur

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

DIVERSEN

Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend succesvol!
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon.
Dovens
Badmeubel
Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe.
Geen
afkortingen.
VLOOIENMARKT
Betaalbaar
badmeubelen
1 letter of cijfer per hokje. Tussen ieder woord
een hokje
vrij laten. op
Uiterlijke4inlevertermijn
novemberelke maandag 17.00 uur.
maat gemaakt.

www.dovens.nl
te
koop
cursussen
kennismaking
Sporthal
de Tempel
te koop gevraagd
te huur
vakantie
Henegouwelaan
2
diversen
huisdieren
personeel
Dovens
Inbouwkasten
evenementen
onroerend goed
Eindhoven auto’s en motoren
Slaapkamer en Inbouwkasten
woningruil
radio en tv

Entree 2 euro
9-16 uur
Kraamhuur
06-20299824

op maat gemaakt
www.dovens.nl

e 6,50
Dovens Raamdecoratiee 8,00
Meubelen in alle soorten
e 9,50
op maat gemaakt. e 11,00
www.dovens.nl e 12,50
e 14,00
Dovens Meubelen e 15,50

SPIRITUELE BEURS

9 november
19.00-22.30 uur
Bekijk onze vernieuwde website
Inleveradres:
De Brem
www.dovens.nl
Rijpelplein
1
de loop
weekkrant
helmond
Steenovenweg
20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50
Helmond
65+
stichting-deva.nl
KLUSSER/
entree €4

STYLIST

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

DIVERSEN
www.dedakdekker.com
Ook voor particulieren
T: 0492 - 546007

De specialist voor uw prothese

TE HUUR
Helmond Overhorst te huur:
Gestoffeerde semi-bungalow met dubbele garage, aanvaarding
direct. In hogere prijsklasse tel: 0492 525451

DIVERSEN

TE KOOP GEVRAAGD

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

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

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

Schilderles in
de Strobolhoeve

Beeldend kunstenaar
Maria v.d. Eertwegh
start in november met
schilderlessen in haar
thuisatelier.
1ste les gratis,
10 lessen €195
info: 06-10947643
eertwegh-art@
kpnmail.nl

de loop weekkrant

helmondloopjes

Uw sloopauto levert geld op!
Wij bieden v.a. 75,- euro voor
sloopauto’s.
Voor rijdende auto’s v.a.
150,- euro geboden.
ODUS AUTO’S BV, Achterdijk 6,
Helmond 06-52642652

BUSINESS

CURSUSSEN

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

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

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

de loop weekkrant helmond

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

Elke week gegarandeerd 50.000 likes!

de loop weekkrant

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

ROLLUIK STUK?
Bel ons snel!

Wij zijn het service adres
voor al uw rolluik reparaties!

d

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)

is ook verkrijgbaar op
de volgende adressen

Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond
www.deloop.eu

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

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

de loop weekkrant HELMOND

kennismaking
vakantie
personeel
onroerend goed
radio en tv

Lenie Klaasen
06-52716622

www.kunstgebitbijsterveld.nl

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

cursussen
te huur
huisdieren
auto’s en motoren
woningruil

OWNER

Kunstgebit Klikgebit
Reparaties Opvullen

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond
0492-542912
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Oplossing van week 42:

Prijswinnaar week 42:
Dhr. Kees Spee
Mail de gele oplossing voor 9 november naar:
actie@deloop.eu
o.v.v. je naam, geboortedatum en telefoonnummer.
minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar.
Prijswinnaar krijgt een persoonlijk bericht.

ADVERTENTIES
E-mail advertentie@deloop.eu
Tel. 0492-845350, fax 0492-555097
Christel Sanders (06-30 07 31 81)
Eric v.d. Putten (06-30 25 25 12)
BUREAU REDACTIE
Mandy Meeuwsen
Inleveren: Kopij/agenda’s
nieuwsberichten e.d.:
E-mail redactie@deloop.eu
Internet www.deloop.eu
Steenovenweg 20,
5708 HN Helmond
Tel. 0492-845350
Inleveren berichten tot uiterlijk
maandag 17.00 uur
EIGEN BEZORGING EN
VERSPREIDING
ADCOMMUNICATIE
Verspreiding Weekkrant De Loop
Helmond elke do. t/m vr.
Bezorgklachten: graag z.s.m.
melden via bezorging@deloop.eu
of telefonisch tijdens kantooruren
(09.00u.-17.30u.) via 0492-845350
OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts, Chris Thielen, Mandy
Meeuwsen, Meryem Strazzulla en
Britt Welten.
BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie
WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen

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

ORANJE BUUR
WARANDE 570
STIPHOUT
5708

BRANDEVOORT
5706/5707/5708

MIERLO-H
5706

20
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KORTING KNIPPEN
Geldig op alle kerstartikelen van 28 oktober t/m 18 november 2018 *
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IS NU OP ZIJN MOOIST!

Knip uit en pak het voordeel!
De kerst begint nu wel heel voordelig bij
Tuincentrum de Biezen. Tijdens het korting
knippen krijgt u aantrekkelijke kortingen op
al onze kerstartikelen*

Nu iN ONze JumpER STORe
PedigRee AdulT

Div. soorten
15kg
van € 29,95

Deze kortingen zijn éénmalig en geldig van
28 oktober t/m 18 november 2018.

nu

22,50

Knip de kortingsbonnen uit en lever ze in
bij de kassa met de kerstartikelen waarop
u korting wilt ontvangen. U bepaalt zelf
hoeveel korting u pakt op een kerstartikel!
Actievoorwaarden
■ Maximaal één kortingsbon per kerstartikel
■ Maximaal één bonnenblad per klant.
■ Korting geldt niet op aanbiedingen, afgeprijsde artikelen en uitsluitend op
kerstartikelen.
■ Bij aankoop van meerdere dezelfde artikelen,
geldt één bon op één artikel.
■ Geldig van 28 oktober t/m 18 november 2018.

10% 15% 20%
KORTING

KORTING

KORTING

Geldig van 28 oktober t/m
18 november op één kerstartikel

Geldig van 28 oktober t/m
18 november op één kerstartikel

Geldig van 28 oktober t/m
18 november op één kerstartikel

WhISkaS AdulT

Brokken 3,8kg
van € 13,95

nu

9,95

HeT TuIncafé
Verse
koffie of thee

1+1
GRATIS

Gratis
kinderspeelparadijs

Bovenstaande acties zijn geldig van 28 oktober t/m 18 november 2018

www.tuincentrumdebiezen.nl

