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Goedkoop drukwerk nodig? info@adcommunicatie.nl

vd wiel    Tuinmachines - Beek en Donk
gremac

 www.vdwielgremac.nl - 0492- 46 41 62  

VERKOOP - REPARATIE - ONDERHOUD

kettin
g slijpen €1euro

diversen modellen op voorraad
                                                     Vanaf   

in de gehele 

maand november
*

MOTORZAAG ACTIE
179,-€

* zie actievoorwaarden op de website

www.lambertusconcerten.nl

ZONDAG 
11 NOVEMBER 

DAG VAN DE
ROMANTISCHE

MUZIEK
12.30 UUR 
THEATER 

HET SPEELHUIS

DO. 22 NOVEMBER
20.30 UUR

KENSINGTON
LIVE @ ZIGGO DOME 

2017

Hooggeëerd publiek! 

Een echt Circus met 450 luxe 
zitkuipjes en een nostalgische 
sfeer waar ook de moderne in-
grediënten aanwezig zijn zoals 
een coole lasershow: Circus 
Barones is Belgisch topcircus 
waarin tijdens een twee uur du-
rende show álles voorbij komt. 
Van acrobatiek tot trapeze en 
van jongleurs tot doldwaze 
clowns; alles komt voorbij! 

Er zijn geen wilde dieren, maar 
wel diervriendelijke dressuur van 
poezen en honden. Ook paarden 
en kamelen passeren de rij. 

Van 21 november tot 2 december 
staat het circus in Helmond met 
een show vol spanning, sensatie 
en uiteraard een gulle lach! In 
de hoofdrol: ons goedheiligman 
Sinterklaas en zijn pieten! De 
zwarte Pieten zijn bezorgd en be-
leven avonturen in een reis rond 
de wereld. Zou de goede Sint ook 
komen? Beleef Sinterklaas in de 
Piste met een programma voor 
de hele familie. 
Voorstellingen op woensdag om 
15.00 uur,  zaterdag om 13.00 en 
16.30 uur en op zondag om 11.00 
en 15.00 uur. Iedere zondag is er 
een familie voorstelling waar-
bij de volwassenen kinderprij-
zen betalen. Je kunt het circus 

vinden op het parkeerterrein 
aan de Torenstraat, bij de wa-
tertoren. Ticktets zijn al te koop 
vanaf €15,-. Voorverkoop via: 
www.ticketview.nl/shop/circus 
barones.Kaartverkoop ook aan 
de Circuskassa een uur voor de 
voorstelling.  Kijk op de website  
www.circusbarones.com voor 
een speciale korting bon.

Over Circus Barones
Circus barones (directie familie 
Korittnig) stamt dan weliswaar 
vanuit 1848, maar is alles behalve 
een muffe bedoeling. Met de al-
lernieuwste tenten en luxe zittri-
bunes, moderne licht en geluids-
installaties, mag dit circus zich 

met recht het mooiste circus van 
Nederland noemen. Deze familie 
zit niet stil en bewijzen dat ook in 
hun show. Geen enkele act duurt 
langer dan 5 á 6 min zodat nie-
mand zich hoeft te vervelen én 
de show vloeit zo snel in elkaar 
over dat men een overdaad van 
pure amusement krijgt. Circus 
dat je beleefd, circus dat boeit, 
circus dat leeft, wat je voelt  
en raakt! 

Volwassen circus acts die je soms 
op het puntje van je stoel laten 
zitten, maar wel met een mooie 
verhaal lijn zodat de kleintjes 
zich ook geen moment hoeven 
te vervelen. s

Helmond

€ 50,00 + GRATIS  
BIOSCOOP KAARTJE?
BEZORGER WORDEN?
APP NAAR: 0618938912

Komt dat zien! Een spectaculaire show vol spanning en sensatie in Circus Barones! Beleef Sinterklaas in de Piste met een 
programma voor de hele familie. (bron foto; Circus Barones).
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FEESTELIJKE OPENING FEESTELIJKE OPENING FEESTELIJKE OPENING FEESTELIJKE OPENING 

WOENSDAG 
14 NOVEMBER 

OM 9.00 UUR
FEESTELIJKE OPENING 

Gratis 
appeltaartje!*appeltaartje!

Jumbo, Helmond, Wederhof 14
*Bij besteding vanaf €25,- aan boodschappen. 
Geldig van wo 14 t/m zo 18 november 2018.
Kijk voor de spelregels op Jumbo.com/spelregels.
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Als VN jongerenvertegenwoordiger naar New York?
Helmondse Hajar wint in categorie Mensenrechten en Veiligheid

Afgelopen maandag is de Hel-
mondse Hajar Yagkoubi (18) 
verkozen tot jongerenvertegen-
woordiger van Mensenrechten 
en Veiligheid voor de VN. Tijdens 
de nacht van de VN, in het Am-
sterdamse pakhuis de zwijger, 
werd dit bekend maandagavond 
bekend gemaakt.

Er was nog een andere kandidate 
in de race om jongerenvertegen-
woordiger van Mensenrechten 
en Veiligheid te worden, de 23-ja-
rige Jessica Effah,  maar het werd 
uiteindelijk Hajar die ervandoor 
ging met de winst. De uitslag 
werd voor 50% bepaald aan de 
hand van het aantal stemmen. 
Beide dames hebben dan ook in-
tensief campagne gevoerd door 
heel Nederland om zoveel mo-
gelijk stemmen te bemachtigen.  
Voor de andere helft konden 
ze punten verdienen. Daarvoor 
hadden beide dames een speech 
voorbereid die ze moesten voor-
dragen voor de jury en het aan-

wezige publiek. Naast deze func-
tie waren er ook twee dames in 
de strijd om jongerenvertegen-
woordiger te worden in de ca-
tegorie duurzame ontwikkeling. 
Hier ging de 23-jarige Eefke van 
de Wouw uit Tilburg er met de 
winst vandoor.

Debatteren
Dat deze functie Hajar op het lijf 
is, is niet zo gek. Hajar heeft in 
juni haar diploma behaald voor 
het VWO en was op haar mid-
delbare school, Het Dr.- Knip-
penberg college, ook lid van de 
debat groep die afgelopen janu-
ari de 11e plek behaalde, van de 32 
scholen die deelnamen aan het 
NK debatteren, op de Universiteit 
Utrecht. Eerder behaalde ze ook 
de finale van de landelijke de-
batcompetitie ‘Op weg naar het 
Lagerhuis’. Niet alleen debatteren 
in het Nederlands gaat haar goed 
af, ook voor een speech in het En-
gels draait ze haar hand niet om.

Jongerenvertegenwoordiger 
In de politiek worden jongeren 
onder de 30 niet genoeg verte-

genwoordigd; dit is slechts 3% 
wereldwijd terwijl jongeren de 
toekomst zijn. In de functie van 
jongerenvertegenwoordiger mag 
Hajar de komende 2 jaar Neder-

landse jongeren vertegenwoor-
digen op het gebied van men-
senrechten en veiligheid. In deze 
functie is zij de schakel tussen 
jongeren en (politieke) instan-

ties.  Een hoogtepunt aan deze 
functie is dat er een speech ge-
geven mag worden voor alle we-
reldleiders tijdens de algemene  
vergadering. s

Helmond

Hajar kwam langs op haar ‘oude’ middelbare school; het Dr.-Knippenbergcollege. 
Op de foto staat ze in de docentkamer met rector Hans Schapenk. (bron foto; Perry Vermeulen).

Toekomstbestendig Ondernemen 15 & 16 november a.s.

Twee dagen vol kennis, nieuwe 
inzichten, inspiratie, blijvende 
contacten en een frisse toe-
komstbestendige blik op de 
toekomst! TNO hal op de Au-
tomotive Campus 30, 5708 JZ 
Helmond. Bestel uw tickets via 
www.klikbrabant.nl

15 november: 
Ruim baan voor (talent) ontwik-
keling. Op 15 november organi-
seert FNV Ron van Baden een 
workshop 'Ruim baan voor (ta-
lent) ontwikkeling'. Met als gast 
Frans Huijbregts eigenaar Huijb-
regts groep. Tijdens de interactie-
ve bijeenkomst zal nadrukkelijk 
aan bod komen hoe strategie en 
beleid verbonden kunnen wor-
den aan de dagelijkse praktijk. 
Zo gaan Frans en Ron in op het 
vraagstuk van robotisering en de 
inzet van leerambassadeurs. U 

wordt van harte uitgenodigd om 
het gesprek met Frans en Ron 
aan te gaan.

09:45 uur: Opening door Basti-
aan Krosse van TNO.
10.00 uur: aansluitend welkomst-
woord door Lex Boon Automo-
tive Campus.
10.15 tot 12.30 uur: Start work-
shop (Er zijn slechts 30 plaatsen 
beschikbaar dus wees er snel bij!)

Voor uw HR professional is er ook 
een ochtend vullend programma 
waarbij ze in contact kunnen ko-
men met 200 werkzoekenden. 
Informeer naar de mogelijkhe-
den om deel te nemen aan het 
matchmaking programma. Ook 
interessant om deel te nemen:  
Lezing van Arshad Shasmi van 
Orenda 'De organisatie van de 
toekomst is betekenis gedreven, 
maar hoe maakt u die transi-
tie?' En van Marije de Greef van 
Driessen groep 'Werkgeluk cen-
traal stellen'.

Wat kunt u deze dag 
nog meer verwachten?
• TNO verzorgd een demonstra-
tie in de testhal tijdens de borrel
• Automotive Campus zet haar 
deuren open en geeft op diverse 

tijdstippen een rondleiding.
• Innovatiehuis de Peel voorziet 
u van een compleet middagpro-
gramma.

16 november:
Ultra netwerk-brunch 16 novem-
ber is de dag van de ondernemer. 
Speciaal daarom organiseert 
Kl’ik Brabant een regionale Ultra 
netwerk-brunch voor alle net-
werkclubs in de regio. Een unieke 
kans om in contact te komen met 
een grote groep ondernemers uit 
de regio. Het wordt een ochtend 
met diverse motivatie en inspira-
tie. Alles als het gaat over ‘Toe-
komstbestendig Ondernemen’ 
en natuurlijk volop gelegenheid 
om met elkaar kennis te maken.

Wat kunt u deze dag 
nog meer verwachten?
09.30 uur: Inloop.
10.30 uur: Presentatie door Bert 
Jan Woertman commercieel 
directeur TU/e: 'innoveren in 
de slimste regio... hoe doe je dat'.
11.00 uur: Ultra netwerkbrunch. 

Pubquiz Toekomstbestendig
Ondernemen: 
In 4 spelrondes leidt TU/e stu-
dent Stijn Janssen u door 30 ken-
nisvragen een panel bestaande 

Helmond

Als u kiest voor kwaliteit

Gekocht uit faillissement!
Diverse nieuwe meubelen.

ZONDAG 11 NOVEMBER 
GEOPEND 12.00-16.00 uur

Nu met kortingen tot wel

Mierloseweg 321, Helmond
Tel. 06-12655003 

www.tweedezitenzo.nl

60%

uit regionale kopstukken zal re-
flecteren op de antwoorden.
13.00 uur: Einde programma.
Bestel uw tickets via  

www.klikbrabant.nl en we zien 
u graag op 15 of 16 nov. a.s. in 
de TNO hal op de Automotive 
Campus 30, 5708 JZ Helmond s

Brabant
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Wegafsluitingen intocht en kasteel van Sinterklaas 

Deze maand zijn er op diverse locaties wegafsluitingen in verband met 
Sinterklaas.

Kasteel van Sinterklaas
Het Kasteelplein tussen de Smalle Haven en Kasteellaan is afgesloten van vrijdag 
9 november tot zaterdag 8 december 2018.

Intocht Sinterklaas Helmond 2018
Vanwege de intocht van Sinterklaas zijn de volgende wegen op zondag 18 
november 2018 tussen 11.00 en 14.00 uur gesloten: Kanaaldijk N.O. tussen 
Waardstraat en Havenplein, Havenweg tussen Kanaaldijk N.W. en Oude Aa, 
Kanaaldijk N.W. tussen Beatrixlaan en West-Ende, Steenweg tussen Kanaaldijk 
N.W. en Kromme Steenweg, Kromme Steenweg tussen Steenweg en Fr. J. van 
Thielpark, Kasteellaan tussen Kasteelplein en Veestraat, Oostende tussen 
Torenstraat en Kanaaldijk N.W.

Evenementensubsidie? 
Dien uw aanvraag vóór 1 december 2018 in

Organiseert u in 2019 een evenement en wilt u daarvoor een 
evenementensubsidie bij de gemeente aanvragen? Zorg er dan voor dat deze 
uiterlijk vóór 1 december 2018 bij de gemeente ligt.

U kunt de aanvraag ook later indienen (uiterlijk 12 weken voorafgaand aan het 
evenement). Echter, de kans bestaat dan dat het beschikbare budget verdeeld is 
en er voor uw evenement geen geld meer beschikbaar is.

Aanvraag en projectplan
Wilt u een subsidieaanvraag indienen? Vul dan het aanvraagformulier in. 
Dat vindt u op www.helmond.nl/subsidies. Daar leest u ook meer over de 
voorwaarden waaraan u moet voldoen.
Daarnaast vraagt de gemeente u om een projectplan. Het projectplan is vormvrij, 
maar bevat wel een aantal vaste onderdelen. Bijvoorbeeld een begroting.

Beoordeling evenement
Aan de hand van een beoordelingskader wordt bepaald of een evenement 
subsidie ontvangt en hoe hoog de bijdrage wordt. Dit kader is door de gemeente 
in overleg met diverse partijen uit de stad ontwikkeld. Het beoordelingskader 
werkt op basis van een puntensysteem. Hoe meer punten een evenement scoort, 
hoe hoger de subsidiebijdrage kan zijn.

Adviescommissie
Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt uw subsidieaanvraag en 
adviseert het college van burgemeester en wethouders hierover. Het college 
beslist of een organisator voor subsidie in aanmerking komt.

Basisevenementen en wijkevenementen
Voor basisevenementen (Stadscarnaval, Koningsnacht/dag, Sinterklaasintocht, 
herdenking-bevrijdingsactiviteiten) en kleinere evenementen die plaatsvinden 
in de wijken, geldt dat de subsidieaanvraag uiterlijk 12 weken voorafgaand aan 
het evenement ingediend moet zijn. Deze evenementen worden op een andere 
manier beoordeeld. 

Website
Wilt u meer weten over het aanvragen van een evenementensubsidie en hoe 
deze wordt beoordeeld? Kijk dan op www.helmond.nl/subsidies.

Logo in ZW/DIA
Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100
Grijs/Wapen: K=50
Grijs/Helm: K=25
Grijs/Kroon: K=15

Infopagina

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

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

Wijkbezoek aan Binnenstad-Oost op zaterdag 
17 november

Op zaterdag 17 november aanstaande zal het college van burgemeester en 
wethouders van 10.00 tot 14.00 uur een bezoek brengen aan Binnenstad-Oost. 
Tijdens dit bezoek maakt het college middels een rondwandeling kennis met 
verschillende initiatieven en onderwerpen die spelen in de wijk. Daarnaast biedt 
het wijkbezoek ruimte om in contact te komen met wijkbewoners.        

Programma 
Het programma voor het wijkbezoek start om 10.00 in Wijkhuis De Fonkel 
met een welkomstwoord van de voorzitter van de wijkraad, Jos van Bussel, en 
burgemeester Elly Blanksma. Vervolgens start de rondwandeling door de wijk 
langs onder andere project Hei Wonen, de geplande nieuwbouw en renovatie 
werkzaamheden in de Willem Beringsstraat en Jan Stevensstraat en Speeltuin 
Leonardus. Ook wordt er tijdens de wandeling stilgestaan bij thema’s waaronder: 
(verkeers)veiligheid, inrichting van de openbare ruimte en leefbaarheid. Het 
wijkbezoek wordt afgesloten door wijkwethouder Erik de Vries tijdens een lunch 
in De Fonkel. 

Vrij toegankelijk 
Inwoners zijn van harte welkom om deel te nemen aan het wijkbezoek en hun 
verhalen, vragen en/of zorgen te delen met de collegeleden.

Symposium Mediawijs Helmond 
Hoe begeleid je kinderen online?

Social media is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Het heeft een 
enorme aantrekkingskracht op volwassenen, maar ook op kinderen en jongeren. 
Social media kent voornamelijk veel leuke kanten, maar er zijn ook gevaren. 
Kinderen en jongeren moeten leren om met social media om te gaan, maar 
hoe doe je dat? Wat zijn de laatste ontwikkelingen? Wat mag strafrechtelijk wel 
en wat mag niet? Welke omgangsvormen voor social media moet je kinderen 
aanleren? Is gamen slecht en wanneer ben je verslaafd? En hoe begeleid je 
kinderen met een beperking?

Wilt u als ouder weten hoe je je kind(eren) (met een beperking) kunt begeleiden 
om met social media om te gaan? Kom dan naar het Symposium Mediawijs 
Helmond.

Donderdag 22 november 2018

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

Programma
18.30 uur:  Inloop
19.00 uur:  Opening en interactieve sessie door Helder theater & Halt
20.30 uur:  Workshop ronde
21.45 uur:  Einde

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 13 november 2018 en 
27 november 2018. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

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

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

Bekendmakingen

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

Sweelincklaan 8 27-10-2018 maken uitweg OLO 3999475

Spagetstraat 9 25-10-2018 vergroten woning OLO 3985971

Stiphout Zuid, kavel 8  26-10-2018 oprichten woning OLO 3614693

Helmondsingel 143 29-10-2018 verbouwen hoofdgebouw,  OLO 3869609

  oprichten stallingsruimte met zoutbuffer 

Watermolenwal 8 30-10-2018 wijzigen pand en plaatsen reclame OLO 4002935

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

Korte Beemd 3 26-10-2018 milieumelding OLO 3998507

Roggedijk 4 26-10-2018 milieumelding, diverse punten  OLO 3998339

  actualiseren 

 

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

Pastoor v.d. Venstraat 28 25-10-2018 vergroten garage OLO 3892841

Elsdonk 18 29-10-2018 vervangen overkapping en  OLO 3938325

  erfafscheiding 

Panovenweg 12 30-10-2018 plaatsen lichtreclame OLO 3677001

Geysendorfferstraat 1P 30-10-2018 plaatsen pinbox OLO 3895865

de Kromme Geer 48 01-11-2018 wijzigen voorgevel OLO 3985555

Theo Driessenhof 27 01-11-2018 verbouwing garage  OLO 3935143

Johanna v Vlaanderenstr 1 01-11-2018 vervangen raamkozijn door schuifpui OLO 3941473

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 Locatie Omschrijving melding

Atlas Technologies   Automotive Campus 70 Het aanbouwen van een kantoor.

Pantos Profiles Heibloemweg 14 Het oprichten van een bedrijf voor

   metaalbewerking.

Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie:   Projectomschrijving:  Nr. Omgevingsloket: 

Willem Prinzenstraat 81 t/m 93,  oprichten 63 woningen  OLO 3768747

Willem Beringsstraat 2 t/m 30,  (Weverspoort Blok 16 + 17)

Jan Stevensstraat 1 t/m 35, 

Heistraat 8 t/m 20, 

Johanna Bogaersplein 1 t/m 15, 2 t/m 16 

Inzage 

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken 

liggen met ingang van 8 november 2018 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het 

Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een afspraak 

maken. Dit kan via www.helmond.nl\afspraak of via telefoonnummer 14-0492.

Zienswijze 

Gedurende deze termijn wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent het 

ontwerp-besluit schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen dienen te 

worden gericht aan burgemeester en wethouders, p/a TD, Team Vergunningen, Postbus 950, 

5700 AZ Helmond. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden 

gemaakt bij TD, Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken onder telefoonnummer 

14-0492).

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Bruhezerweg 8 vergroten woning OLO 3959319

Rectificatie publicatie tervisielegging Ontwerpbestemmingsplan 
Buitengebied – Aarle-Rixtelseweg ongenummerd

Deze rectificatie is noodzakelijk omdat het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied – 

Aarle-Rixtelseweg ongenummerd” bij de eerdere kennisgeving van de ter visielegging 

in de Staatscourant en de Traverse van  1 november 2018 niet correct op de website 

www.ruimtelijkeplannen.nl is gepubliceerd. Hierdoor is het noodzakelijk om het 

ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken opnieuw ter inzage te leggen. 

Hieronder volgt de juiste tekst en termijn van terinzagelegging:

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 

8 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.0794.0000BP180107-1000. 

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.

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten dat:

Ten behoeve van het Speelhuis, de Kromme Steenweg en Wilhelminalaan zijn heringericht. 

Voor de betaald- en vergunninghoudersparkeerplaatsen is besloten om enkele wijzigingen 

aan te brengen. Zo zullen de betaald parkeerplaatsen op de Wilhelminalaan tussen de 

voormalige pastorie en de Prins Hendriklaan weer gratis worden. De vijf parkeerplaatsen 

op de Wilhelminalaan voor de voormalige pastorie worden aangewezen als exclusieve 

vergunninghoudersparkeerplaatsen. Separaat hiervan worden er ook parkeerplaatsen  in de 

Blinkertsestraat aangewezen als exclusieve vergunninghoudersparkeerplaatsen. 

Deze en enkele andere wijzigingen staan opgenomen in het derde wijzigingsbesluit 

uitvoeringsbesluit betaald- en vergunninghoudersparkeren Helmond 2015 dat gepubliceerd is 

in het elektronisch Gemeenteblad (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/).

Nadere informatie

Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact opnemen met Ing. H.E.J. 

Raijmakers, tel. 0492-587588. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

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

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

Burgemeester en Wethouders van Helmond 7 november 2018

De officiële publicatie van de informatiepagina’s van de gemeente vindt u iedere 
woensdag op www.helmond.nl. In verband met eventuele bezwaartermijnen, 
is de datum van publicatie op www.helmond.nl leidend.
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15.95
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LANDHUISDELEN XXL
24 cm breed, 8 mm dik, 

klasse 32, met 4x v-groef, voelbare 
structuur, leverbaar in 5 kleuren.

per m2 incl. btw    Van 21,95  Voor

9.95

RUSTIEK EIKEN 
VISGRAAT

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

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

39.95

PLAK PVC
LANDHUISDELEN 

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

per m2 incl. btw Van 29,95 Voor

14.95

LAMINAAT
XXL

EXTRA BREED & LANG
10 mm dik in diverse hout decoren.

Klasse 33 met topclick.
per m2 incl. btw    Van 32,95  Voor

17.95

LAMELPARKET 
GEBORSTELD 

RUSTIEK EIKEN
MET KLIK VERBINDING 

19 cm breed, 14 mm dik, 3 mm toplaag,
gerookt naturel geolied.

per m2 incl. btw    Van 63,95  Voor

LAMELPARKET 
RUSTIEK EIKEN

MET KLIK VERBINDING
19 cm breed, 14 mm dik, 3 mm toplaag,

naturel geolied.
per m2 incl. btw    Van 59,95  Voor

32.95

TRAPRENOVATIE
MULTIPLANK EIKEN 

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

excl. montage, incl. btw

vanaf 575.-
VLOER HET ZELF EINDHOVEN 

Willem v. Konijnenburglaan 1c, 
Industrieterrein De Kade. 

Tel. 040-2468180.

VLOER HET ZELF HELMOND 
Engelseweg 223b, Helmond. 

Tel. 0492-52 52 70.

Gevestigd in: Almere, Amsterdam, Arnhem, Breda, 
Capelle aan den IJssel, Eindhoven en Helmond.

GRATIS PARKEREN. 
WWW.VLOERHETZELF.NL
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NIEUW IN NEDERLAND
KUNSTSTOF VLOER CERAMIN
100% WATERVAST
MET KLIK VERBINDING
Leverbaar in diverse hout decoren.

 per m2 incl. btw    Normaal 35,95 Nu

28.95

Lambertusconcerten Helmond en 
het Speelhuis trekken samen op in eerste 
‘dag van de romantische muziek’

Door de eeuwen heen was de 
liefde een grote inspiratiebron 
voor veel componisten en een 
geliefd onderwerp voor opera’s, 
liederen en anderen werken. Op 
zondag 11 november 2018 wordt 
er door Stichting Lambertus 
Concerten en Het Speelhuis een 
hele dag aan gewijd. Samen bie-
den zij een sfeervol middagpro-
gramma met diverse solisten en 
ensembles, geprogrammeerd 
door René Coolen (Stichting 
Lambertus Concerten, Hel-
monder van het jaar 2017) waar 
liefhebbers en nieuwsgierigen 
op eigen tempo van kunnen ge-
nieten.

Sfeervolle opzet
In allerlei knusse ruimtes van het 
nieuwe Helmondse theater vin-
den tussen 12.30u en 18.00u korte 
concerten plaats. De bezoeker 
bepaalt zelf in welke volgorde 
de concerten bezocht worden of 
wanneer het tijd is voor drankje 
in het theatercafé. De opzet van 
het programma biedt genoeg tijd 
om alles te zien en ook nog eens 
een gezellige middag te hebben. 

Een ode aan 
de romantische muziek
In de Theaterzaal kunt u luisteren 
naar de Portugese sopraan Mari-
ana Pimenta met een 5-koppig 
ensemble (viool 1+2, alt-viool, 
cello en piano-forte). Zij brengt 
enkele prachtige werken van 
Wolfgang Amadeus Mozart. De 
Foyer is het domein van de be-
kende violiste Elise Besemer. 

Zij brengt met Shih-Hsien Tsai 
(alt-viool) en Boris Nedialkov 
(cello) romantische muziek van 
o.a. Beethoven, Schubert, Doh-
nány en Hindemith. Ephraim 
van IJzerlooi en Maurice van 
Schoonhoven dompelen u in het 
Theatercafé onder in veelzijdig 
repertoire van o.a. Camille Saint-
Saens en Gabriël Fauré. 

En Beate Loonstra - ‘waanzin-
nig talent, technisch geweldig, 
een allround musicus met een 
enorme vertelkracht en een heel 
eigen muzikale identiteit’ - ver-
rast in de Pleinzaal. Tenslotte 
zullen talentvolle studenten van 
de Young Musicians Academy 
(Fontys Tilburg) de pauzes in het 
Theatercafé opluisteren met in-
getogen performances. 

Klassieke muziek op de kaart
Deze eerste editie van de Dag 
van de Romantische Muziek is 
een samenwerking tussen Stich-
ting Lambertus Concerten en 
Het Speelhuis en zal plaatsvin-
den op zondag 11 november 2018, 
van 12.30 uur tot 18.00 uur. 

Kaarten á €21,50 zijn verkrijgbaar 
via de website van het theater  
www.theaterspeelhuis.nl s

Helmond

Het Elise Besemer Trio (bron foto; 
Stichting Lambertus Concerten).

Café Brein: 
‘Sporten, ook met hersenletsel’

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

Bewegen is goed voor lichaam 
en geest. Zeker wanneer je ge-
troffen bent door hersenletsel. 
Het zorgt voor verbetering van 
de hersenfuncties en geeft posi-
tieve energie. Bovendien kan het 
de kans op een terugval verklei-
nen.Toch kan bewegen lastig zijn 
omdat je vaak geconfronteerd 
wordt met lichamelijke beper-
kingen, vermoeidheid, omgaan 
met prikkels, onzekerheid en 
angst. 

Deze avond zal gaan over spor-
ten en bewegen met hersenlet-
sel. Waarom is sporten en be-
wegen belangrijk? Waar kun je 
terecht voor een passende be-
wegingsactiviteit? Wat zijn de 
mogelijkheden wanneer je last 
hebt van geheugenproblemen 
en prikkels? Gastspreker deze 
avond is Lise van Bokhoven, 
werkzaam als fysiotherapeut bij 
Lifestyle Center Laarbeek. Hier 
wordt een sportprogramma op 
maat voor mensen met hersen-

letsel aangeboden. In een rustige 
omgeving, zonder storende prik-
kels met persoonlijke aandacht 
en begeleiding. 

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

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

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

Binnenstad
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(Bron foto; Lopersgroep Brandevoort).
Deze week wil ik 2 dingen onder de 
aandacht brengen.
Ten eerste ben ik trots op degene 
die de kerstpakketten samenstelt 
bij de gemeente.
Was het vurig jaar nog teleurstel-
lend dat ze een cadeaubon van 
een groot internetbedrijf gaven, 

wordt dit jaar de Hellemond Gift 
gegeven.
Dat  kan ik echt waarderen want 
we houden het liefste toch alles in 
Helmond.
Ik heb zelf al een paar keer een Hel-
lemond Gift van iemand gehad. Je 
kan hem inwisselen  bij maar liefst 
150  Helmondse ondernemers in 
allerlei sectoren. Ik vind het een 
kei mooi cadeau en wil dit, met de 
feestdagen in aantocht, zeker even 
onder de aandacht brengen. Ik wil 
er wel intje in menne schoen of in 
menne sok. Ben in januari jarig 
dan maakte men er ook nog reuze 
blij mee, hint hint hint.
Ik heb een paar lievelingsadresjes 
in Helmond  die meedoen waar ik 
ze graag spendeer. Ik ben echt blij 
dat de gemeente hier dit jaar toch 
wat beter over heeft nagedacht 
maar zeker ook zelf in gedachten 
houden om een ander blij te ma-
ken de komende tijd.

Nou moeten we ook nog eens na-
denken hoe het beter kan met de 
verkoop van de kaartjes van het 
Kasteel van Sinterklaas. Ik vind het 
toch eigenlijk te triest voor woor-
den dat als het binnen 45 minuten 
uitverkocht is, het een uur later op 
marktplaats wemelt van de aan-
geboden kaartjes die, voor het vier 
en vijfvoudige als wat ze kosten, 

grif van de hand gaan. Ik zou het 
nie eens durven het is een kinder-
feest. Ik zou geen 30 euro willen 
verdienen als er daardoor een kind 
niet naar dat geweldige kasteel 
kan. De prijs van de kaartjes wordt 
laag gehouden zodat het te doen is 
voor elke beurs en dan krijg je dit. 
Zo jammer vind ik het. Moeilijk 
hoor, want dit houd je bijna niet 
tegen weet ik. Ik vind trouwens wel 
dat het aantal kaartjes dat je kan 
kopen heel erg hoog is, 10 stuks. Ik 
vind het Kasteel van Sinterklaas zó 
geweldig het haalt helemaal het 
kind in me naar boven. Meer ga ik 
over het kasteel niet vertellen want 
gullie snapt wel dat daar nog een 
hele column over komt.

Over een weekje is de goedheilig-
man weer in ons land. Heerlijk al 
die sinterklaas lekkernijen.
De pepernoten ben ik al tegen ge-
geten vanaf augustus ;). Maar nu 
komen de ECHTE lekkernijen bij de 
bakkers; ik kan niet wachten!

Ik wens iedereen een fijn weekend 
en tot volgende week,

Ons 

vertelt…

Mag ik even uw aandacht

Fitter worden kan stap voor stap: 
kom fijn met ons wandelen!

Bij ‘Lopers Groep Brandevoort’  
wordt het hele jaar door heerlijk 
gewandeld. Vanuit het sport-
park Brandevoort wordt elke 
maandagavond om 19.00 uur 
gestart voor een wandeling met 
een tempo van ca. 5 km. per uur 
tot 20.30 uur. 

Elke woensdag lopen wij van 9.15 
uur tot max. 11.30 uur met een 
zelfde tempo, telkens een andere 
route voor een actieve en fijne 
wandeling.

Daarnaast zijn we begin dit jaar, 
alleen op woensdagen (vertrek 
ook om 9.15 uur), gestart met 
‘Fun to Walk’. Wandelen op een 
wat lager tempo van 4 tot 4½ km 
per uur en dit gedurende maxi-
maal 1½ uur. Merkt men na eni-
ge tijd dat een hoger tempo en/
of een langere tijd lopen dit beter 

bij u past kunt u makkelijk aan-
sluiten bij een van onze andere 
groepen.

Elke groep gaat lopen met een 
wandeltrainer. Na eerst een 
warming-up te hebben gedaan, 
wordt de wandeling steeds ge-
zamenlijk afgesloten met een 
cooling-down.

Wilt u ook fitter worden, afval-
len, rust in 't hoofd krijgen of 
gewoon om gezellig met een van 
onze groepen gaan wandelen? 
Sluit dan makkelijk aan. U kunt 
vrijblijvend een keertje mee gaan 
om de sfeer te proeven en genie-
ten van een gezamenlijke wan-
deling. Fitter worden stap voor 
stap, wat let u? Probeer het ge-
woon! Iedereen is van harte wel-
kom. Graag tot ziens op Sport-
park Brandevoort!

Kijk ook op:  www.lopersgroep 
brandevoort.nl s

Brandevoort

Een zoektocht 
naar spirituele verdieping

‘Op 11-jarige leeftijd kreeg ik sa-
men met mijn moeder, door een 
ernstige aanrijding, een bijna- 
doodervaring. Vroeger rustte er 
een taboe op dit onderwerp en 
werd het vaak afgedaan als iets 
wat men zich zou inbeelden. Die 
tijden zijn gelukkig veranderd 
en steeds meer mensen treden 
naar buiten met hun eigen spi-
rituele ervaringen. 

Voor mij heeft het ertoe geleid 
om al op hele jonge leeftijd op 
zoek te gaan naar antwoorden. 
Wat ik buiten mezelf probeerde 
te vinden, werd uiteindelijk een 
bijzondere reis naar het innerlijke 
mens zijn. 
Het heeft voor mij als mens zo-
veel toegevoegde waarde ge-
bracht dat ik deze kennis graag 
wil delen. Ieder individu heeft zijn 
of haar eigen waarheid en deze 
is continue aan verandering on-
derhevig en heeft alles te maken 
met het groeien en ontwikkelen 
van ons bewustzijn. Hoe meer 

je naar binnen gaat, des te meer 
je je ware aard begrijpt en des te 
meer vreugde en geluk je in je le-
ven ervaart en dat is heel motive-
rend. Door deze ervaringen is de 
10 stappen-reis ontstaan. 

Wil je graag meer weten? 
Kom dan naar de informatiedag 
op 14 november van 13.30 tot 
14.30 uur of van 19.30 tot 20.30 
uur aan de Cursuslocatie: 
Mierloseweg 200 Helmond.
Je bent van harte welkom!’
‘Onze eerstvolgende workshop 
is: reïncarnatie. Bij reïncarnaties 
denken veel mensen aan vorige 
levens. Dat is natuurlijk ook zo, 
maar reïncarnatie heeft nog 
veel meer in zich. Nieuwsgie-
rig geworden? Je bent van harte 
welkom op dinsdagavond 5 fe-
bruari 2019. De workshop start 
om 19.30 uur en eindigt om 21.30. 
De kosten bedragen €15,- inclu-
sief koffie, thee en iets lekkers. 
Aanmelden kan via de website:  
www.patrys.nl, via de mail: info@ 
patrys.nl of door te bellen naar 
06-54935515. Graag vermelden 
met hoeveel personen je komt 

i.v.m. beperkt aantal plaatsen’. 
Cursuslocatie: Thuis bij Anne-
mieke, Mierloseweg 200 in Mier-
lo-Hout. Naast deze workshop 
worden er ook losse workshops 
gegeven. In voorbereiding:
• Bijna dood ervaringen 
• Karma (oorzaak en gevolg)
• Leven na dit leven
• Bijzondere spirituele 
 ervaringen s

(bron foto; Patricia van den Berg)

Helmond

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl

•   Altijd minimaal 10% met  klantenspaarsysteem
•   Gratis parkeren voor de deur
•   Persoonlijke en deskundige 
 bediening
•   Vertrouwd adres sinds 1947
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*KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. GELDIG T/M 6 DECEMBER. HOOGSTE KORTING OP GOEDKOOPSTE PRODUCT. 

koopzondag
25 november a.s.

van 12.00-17.00 uur

HOLCOMBE

GADGETS

SPORTIEVE, WARME EN AVONTUURLIJKE

KADO
ACTIES

SINTERKLAAS
MESSEN

VERREKIJKERS
MULTI TOOLS
ZAKLAMPEN
HORLOGES

15% 
KORTING*

SPORT 
ACCESSOIRES

HARTMETERS

WINTERBOOTS
EN WINTER 

ACCESSOIRES

SPORT 

€ 109.-

ELK 2e PRODUCT 
25%* KORTING

POLAR M200 GPS

VOETBAL
SCHOENEN (50%)

HOCKEY 
SCHOENEN 

(25-50%) 
BADMINTON - 

SQUASH - TENNIS 
RACKETS (25-50%) 
TENNIS - INDOOR 

FITNESS SCHOENEN 
(25-50%) 

GOLF SCHOENEN & 
ACCESSOIRES (50%)

TASSEN - SOKKEN
BITJES - UNDERWARE
SCHEENBESCHERMERS

HANDSCHOENEN
ETC.  

ELK 2e PRODUCT 25%*

snowboots
winterlaarsen

schoenen
 mutsen

sjaals etc.
FITNESS

KETTLER
CROSSTRAINER
AXIOS NU VAN 

579.- VOOR       . 

€ 399.-
Iris Jansen met 

“De reis van 
mijn leven” 

in het Annatheater

Een liedjeslezing van Iris Jansen 
over het leven, over leven, ver-
lies en rouw.

Ga je mee op mijn reis?
Steun je mij en sta je me bij
Zorg je dat ik je kan zien
Kan voelen, troosten misschien? 
- Iris Jansen

Deze voorstelling vindt plaats 
op dinsdag 13 november om  
20.00 uur. Kaarten: €10.00, 
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 s

Helmond

(bron foto; Annatheater)
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4.99 p/stuk

Uitnodiging Feel Good Avond

Woensdag 

14 november 

van 18.00 tot 

21.00 uur

Gratis toegang

Kerstshoppen onder het genot van een hapje en een drankje in een sfeervolle FEEL GOOD ambiance!

Deze avond wordt u aangeboden door Tuincentrum de Biezen in samenwerking met:

Biezenweg 2A  •  Beek en Donk  •  T 0492 - 46 13 10  •  www.tuincentrumdebiezen.nl

Foto expositie IVN Helmond: 
Fotoclub Kiek Nauw

Veel mensen zijn enthousiaste 
natuurliefhebbers, andere men-
sen zijn fervente fotografen. 
Bij onze fotoclub ‘Kiek Nauw’ 
komen deze twee interesses sa-
men. 

Onze fotoclub bestaat binnen-
kort vijf jaar; tijd om met het 
werk naar buiten te treden.
Dit jubileum wordt gevierd met 
een 2-daagse expositie. In het 
weekend van 10 en 11 november 
presenteren onze leden met trots 
hun werk van de afgelopen peri-
ode. IVN-Trefpunt De Koekoek 
(in speeltuin Helmond West 
aan de Arbergstraat 85, 5707 TK 
Helmond) zal voor twee midda-
gen omgetoverd worden in een 
kleine galerie.

Op zaterdag 10 november wordt 
de expositie om 12.00 uur feeste-
lijk geopend. We nodigen je van 
harte uit om hierbij aanwezig te 
zijn. Op beide dagen kun je de 
foto’s tussen 12.00 en 17.00 uur 
bekijken. Je kunt gratis binnen 
lopen. 

Leden van de groep maken er 
hun hobby van om de natuur 
vast te leggen. Elk lid van de club 
doet dat op zijn eigen manier: 

de een richt zich op macro-fo-
tografie; de ander zet een mooi 
weids landschap op de gevoelige 
plaat. De hand van de geoefende 
meester is in veel foto's te zien, 
maar ook een aantal nieuwe-
lingen showen hun uitgekozen 
beelden graag.

Kiek Nauw biedt een podium 
aan (beginnende) natuurfoto-
grafen om met elkaar te leren en 
van elkaar te leren. Daarnaast 
leveren we foto's aan de andere 
werkgroepen binnen IVN Hel-
mond, waardoor zij beschikken 
over goed beeldmateriaal. s

Helmond-West

(Bron foto; Fred Asmussen)

Open voetbaltraining voor meiden 

Wil jij (beter) leren voetballen? 
En ben jij 4, 5 of 6 jaar? Kom dan 
op zaterdag 10 en 17 november 
naar het sportpark van RKSV 
Mierlo-Hout in Helmond. 

Van 09.30 uur tot 10.30 uur or-
ganiseert RKSV Mierlo-Hout 

een open training, speciaal voor  
meiden.

Lijkt het jou leuk eens te ervaren 
hoe een echte voetbaltraining 
gaat? Zonder meteen lid te hoe-
ven worden? Kom dan die beide 
zaterdagen – alleen of met een 
vriendin – en sluit aan. 
Doe gezellig mee! 
#voetbalisvoormeiden s

Mierlo-Hout

(Bron foto; RKSV Mierlo-Hout)
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Zoekt u een specialist voor de behandeling van 
uw spataderen of huidkanker? Onze deskundige 
dermatologen volgen de nieuwste ontwikkelingen 
in ons vakgebied en passen deze toe in de praktijk. 
Altijd op 1 dag de intake, aanvullend onderzoek en 
diagnose. Ook bij spataders en huidkanker!

DÉ SPECIALISTEN IN HELMOND VOOR 
DE BEHANDELING VAN HUIDZIEKTEN

ALTIJD VERGOED NA VERWIJZING DOOR UW HUISARTS!
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DR. R.P.M Ceulen
Dermatoloog

Stationsstraat 1
5701 MK 
Helmond
0492-792939

Een nieuw 
plafond in 1 dag!

terwijl de meubels blijven staan

voor elke ruimte

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting

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

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

De 6 voordelen van Plameco
3  Schone montage in één dag
3 Zonder hakken en breken 
3 De meubels kunnen blijven staan

3 Voor elke interieurstijl
3  Verlichting naar wens
3  Uit één geheel op maat gemaakt

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

www.vakbedrijfvanosch.nl

Kom eens langs en 
laat je verrassen door 
Vrije School Peelland! 

Met onze jaarmarkt nog maar nét ach-
ter de rug, het was erg gezellig en lekker 
druk,  zijn we alweer op weg naar 15 no-
vember. Op donderdag 15 november ge-
ven we  je een kijkje in de schatkist van 
onze school! Die zit bóórdevol met on-
derwijs. Onderwijs waarvan je heel veel 
leert, onderwijs waarbij je je handen laat 
werken en onderwijs dat je ervaart tot in 
je tenen. 

Leren op de Vrije School Peelland is leren 
met hoofd, hart en handen, in elke les! Dát 
willen we je laten zien. Dus openen we voor 
jou, en voor iedereen die het leuk vindt om 
kennis te maken met onze school, onze 
schatkist. Daarbij geven we antwoord op 
alle vragen die je kunt bedenken, zoals 
deze: Is de Vrijeschool anders? Antwoord: 
nee en ja! Nee, want de kinderen krijgen 
dezelfde cognitieve leerstof als alle kinde-
ren die in Nederland naar school gaan en 
worden op dezelfde manier getoetst. En ja, 
de vrije basisschool is anders want je leert 
er meer! Je leert boetseren, zingen, schilde-
ren, toneelspelen, metselen, handwerken, 
tuinieren, vormtekenen, muziek en nog 
veel meer.  Ook dat willen we je heel graag 
laten zien, want álle kinderen hebben ta-
lenten! Talenten die we ontwikkelen door 
de kleuters in een veilige omgeving te la-
ten spelen, zodat de fantasie kan groeien. 
De kinderen van de groepen 3 tot en met 

8 laten we ontdekken: wat wil ik leren? 
We leggen de focus op wat ze wel kunnen 
in plaats van dat wat ze niet kunnen. Op 
onze school tellen alle talenten mee! Kom 
vrijblijvend eens kijken hoe ons onderwijs 
kinderen opleidt tot creatieve denkers en 
doeners en… laat je positief verrassen!

Waar? Vrije School Peelland 
(Helmondselaan 71, Helmond)
Wanneer? Donderdag 15 november van 
20.00 tot 22.00 uur.
www.vrijeschoolpeelland.nl s

Laat je positief verrassen door Vrije School 
Peelland op 15 november 

(bron foto; Vrije School Peelland).

Het was denk ik 1950, 
zo’n 5 jaar na de oor-
log. In het dorp waar 
ik woonde stond een 
klooster met slotzus-
ters. Een van die zusters was Duitse. Zij 
was na de oorlog zeer benieuwd hoe 
haar familie de oorlog in het Ruhrgebied 
was doorgekomen. Zij mocht het kloos-
ter niet uit; maar misschien zouden fa-
milieleden naar Nederland kunnen ko-
men om haar op te zoeken. Dat plan 
werd verder uitgewerkt. Wegens banden 
met de parochie werd mijn familie inge-
schakeld om de Duitse gasten onderdak 
te verlenen. 
Ik zat toen op de MULO en had dus wat 
Duits geleerd en kreeg de opdracht om 
de Duitse gasten overdag te begelei-
den. Daar hadden mijn ouders geen tijd 
voor. Als tegenprestatie werd ik uitge-
nodigd om met mijn zus naar Duitsland 
te komen. Zo gezegd, zo gedaan. Met 
voorop een stoomlocomotief ging de 
trein vanuit Den Haag naar Dortmund. 
Onderweg zagen we veel kapot gebom-
bardeerde steden, maar uiteindelijk be-
reikten we Dortmund. Op een of andere 
manier belandden we in Heren-Werve 
waar we moesten zijn. Van de familie 
waar ik was gehuisvest was de man tij-

dens de oorlog bij de onderzeedienst ge-
weest, meer weet ik niet van hem. Van 
het gezin waar mijn zus logeerde, was de 
man nog niet zo lang terug uit Russische 
krijgsgevangenschap. Wij werden har-
telijk ontvangen en draaiden mee met 
de twee gezinnen. Zo waren we aan-
wezig op de wekelijkse repetitie van de 
zangvereniging. Ik leerde er bier drinken, 
werd zat en ziek! Mijn gastheer organi-
seerde een excursie naar een kolenmijn. 
Geweldig! Eerst omkleden in ‘n overall, 
helm op en toen naar de lift. Een grote 
kooi die pijlsnel naar beneden ging. Daar 
kwamen we in een grote ondergrondse 
machine-hal, van waaruit treintjes ver-
der de mijn ingingen. In totaal kwamen 
we zo’n 700 m diep! Uiteindelijk kwamen 
we bijna kruipend op een plek waar men 
bezig was met persluchtbeitels steen-
kool los te wrikken uit het gesteente. 
Zoveel lawaai, zo diep onder de grond! 
Ik dreigde mijn evenwicht te verliezen; 
het was er niet bepaald gladjes, hield me 
overeind door iets stevigs boven mijn 
hoofd te pakken. Dat stevige viel tegen; 
er viel een flink brok steen op mijn hand. 
Mijn hand lag open en bloedde flink. 
Mijn begeleider pakte mij vast en samen 
gingen we zo snel als mogelijk terug naar 
de machine-hal. Daar werd door een 
EHBO’er de wond verbonden en gingen 
we weer met de lift naar boven. Ik weet 
niet meer of we toen eerst gedoucht 
hebben, ik ben in elk geval achter op de 
scooter van mijn gastheer naar het zie-
kenhuis in Unna gereden, waar de wond 
zorgvuldig bekeken en verzorgd werd. 
Voor een scherpe waarnemer is nog al-
tijd het litteken te zien wat een blijvende 
herinnering vormt van een voorval van 
pakweg 70 jaar geleden.

Jan van Rest

700 meter 
de grond in

door jan van rest

Helmond-Noord
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TONZON BV 
Postbus 1375 
7500 BJ Enschede

info@tonzon.nl
www.tonzon.nl

0900 - 28 66 966 (0,10 p/min)

KvK 06044102

Heeft u een woning van 50 m2 

dan krijgt u al een droge kruip-

ruimte en de warmste vloer voor 

ongeveer € 1.900,-. Deze advies-

richtprijs is inclusief materiaal, 

montage, btw en een woning-

gebonden TONZON certifi caat.

HEEL BETAALBAAR

Bovenstaande infraroodfoto’s 

laten een duidelijk effect zien. 

Zonder isolatie is het koud en klam 

onderin de woning. Met TONZON 

Vloerisolatie dringt de warmte 

eindelijk door tot in de vloer. 

Lees de vele spontane reacties op 

www.tonzon.nl/facebook

Infraroodfoto’s van 
een betonvloer

Pas op voor namaak 

Dat kon natuurlijk niet uitblijven. 

Anderen proberen te profi teren van 

het succes dat TONZON in 38 jaar 

heeft opgebouwd. Daarom geeft 

TONZON  een woninggebonden 

garantie- en echtheidscertifi caat 

af. De volgende eigenaar van uw 

woning weet dan al bij de aankoop 

dat de kruipruimte in orde is. Er 

zijn originele TONZON producten 

verwerkt door een gespecialiseerd 

ambachtsman of bedrijf. 

TONZON folie wordt gemaakt 

volgens een speciaal recept dat in 

de praktijk een zeer lange levens-

duur heeft, zo blijkt uit onafhankelijk 

onderzoek. Geen enkele andere 

folie kan laten zien dat het na 32 

jaar in de praktijk nog evengoed 

functioneert als toen het nieuw was. 

Een betrouwbare verkoper kan u dit 

certifi caat laten zien. Vraag hierom 

en voorkom teleurstelling door het 

gebruik van dubieus aangebrachte 

goedkopere namaak. Ga voor 

gegarandeerde kwaliteit. 

Voor TONZON
Koud en klam

Na TONZON
Warm en droog

VERLENG DE 

LEVENSDUUR 
VAN UW 

CV-KETEL 
MET TONZON

Vloerisolatie met TONZON Thermoskussens en Bodemfolie legt 
de basis voor een comfortabele, gezonde en energiezuinige 

woning. Uw stookseizoen wordt korter zodat uw cv-ketel langer 
meegaat en minder hard hoeft te branden. Dit verlengt de levens-
duur van uw cv-ketel. TONZON slimme isolatie-oplossingen voor 

klimaateffectief verduurzamen, stopt warmtelekken, verlaagt 
energiekosten en is direct voelbaar in het comfort.

SLIM ENERGIE
BESPAREN

MET TONZON VLOERISOLATIE

THERMOSKUSSENS
De onderkant van een vloer straalt veel warmte uit naar de kruip-
ruimte (bodem en fundering). Dat is bij vloeren met vloerverwarming 
extreem het geval. Zelfs wanneer de vloer is geïsoleerd met purschuim, 
wol of EPS (piepschuim). Thermoskussens aan de onderkant van de 
vloer in de kruipruimte blokkeren het warmteverlies door straling. 
Het opvouwbare materiaal kan makkelijk, zonder overlast onder de 
vloer worden aangebracht. Zelfs bij nieuwe woningen voorkomen 
Thermoskussens warmteverlies en leveren daardoor meer comfort 
en een besparing op het energieverbruik.

BODEMFOLIE
Een stevige bodemfolie op de bodem van de kruipruimte voorkomt 
dat er vocht uit de bodem de woning binnendringt. De lagere 
luchtvochtigheid geven schimmels en huisstofmijten nauwelijks nog 
een kans. Bodemfolie vormt samen met Thermos kussens de basis 
voor een gezondere, comfortabeler en energiezuinige woning. 
Ook een must voor nieuwe woningen boven een vochtige kruipruimte.

 Nog meer gas kunt u 
besparen met het TONZON 
cv-optimaliseringspakket waar-
door de warmte beter op zijn plek 
komt. Dit pakket bestaat uit een 
radiatorfolie die onzichtbaar zijn 
werk doet, een speciale bandage-
folie die het warmteverlies van 
geïsoleerde cv-buizen beperkt en 
een ketelfolie die de warmte in de 
ketel houdt. Waarom zou u uw 
zolder/berging/garage 
onnodig opwarmen? 

TONZON.NL

OPTIMALISEER UW 
CV-SYSTEEM
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Tweede Zit & Zo: 
Als u kiest voor kwaliteit

Het is haast niet te geloven, als 
je bij Tweede  Zit & Zo binnen 
loopt. De mooiste bankstellen 
en kasten, geen krasje erop en 
het ziet er uit als nieuw. Het zijn 
dan ook kwaliteitsmeubelen 
van alle topmerken. Je ziet niet 
dat ze ooit gebruikt zijn. En dat 
allemaal tegen uiterst lage prij-
zen vergeleken met de nieuw-
waarde.

Zoek je iets klassieks of wil je 
echt topdesign in huis? Hier kun 
je je hart ophalen. Het enige dat 
wisselt, is de aanvoer. Daarom is 
het handig om geregeld langs te 
komen want het totale aanbod 
aan kasten, banken, dressoirs en 
andere meubels verandert van 
dag tot dag. Zo wordt winkelen 
bij Tweede Zit & Zo telkens weer 
een nieuwe belevenis.

Met name de lage prijsstelling 
vraagt om een toelichting zegt 
eigenaar Ger Verleisdonk: ‘in 
principe kopen wij via diverse 
kanalen in, dat is verschillend. 
Maar altijd rechtstreeks van de 
bron. Door het wegsnijden van 
de tussenhandel ontstaan heel 
transparante prijzen. Zo koop je 
een bank van Montel, ook niet 

het eerste de beste merk, voor 
bijvoorbeeld 800 euro, zo goed 
als nieuw, die normaal elders 
voor 2400 euro wordt aangebo-
den. Het enige dat ontbreekt zijn 
de krasjes van het gebruikt zijn’. 

En, zegt Ger Verleisdonk, ‘wat 
je ook bedenkt, we hebben het, 
retro, klassiek, brocante, en al-
tijd topmerken van de boven-
ste plank, of je nou Rolf Benz 
zoekt, Leolux of Jori. En als het 
er vandaag niet staat, dan mis-
schien morgen wel of volgende 
week’.  Deze merken zijn slechts 
een greep uit de collectie want u 
vindt er ook diverse sta op stoe-
len van het merk prominent en 
nieuwe bankstellen (showroom-
modellen). 

Tweede Zit & Zo heeft dan ook 
de grootste showroom binnen 
dit segment; 450 m2 showroom 
vol impressies. Tweede Zit & Zo 
is elke dag geopend van 10.00 tot 
17.00 uur behalve maandag (van-
af 12 uur). 

Aankomende zondag 11 novem-
ber is Tweede Zit & Zo geopend 
van 12.00 tot 16.00 uur. U vindt 
Tweede Zit & Zo aan de Mierlo-
seweg 321 in Helmond.

www.tweedezitenzo.nl s

(Bron foto; Tweede Zit & Zo).

Scholen en bedrijven twee keer in gesprek
‘Samen versterken we technologie 

en techniek in onze regio’ 

Onderwijs en bedrijfsleven wer-
ken samen om talent te laten 
bloeien en techniek, technolo-
gie en innovatie in onze regio 
te versterken. Voor de zomer-
vakantie is er veel geïnvesteerd 
in duurzame verbindingen; dit 
schooljaar gaan we daarmee 
door. Afgelopen week waren er 
twee nieuwe ontmoetingen.

Onderwijs en bedrijfsleven bij 
elkaar op stage
Maakbedrijven uit Helmond en 
omgeving hebben nog niet zo 
lang geleden Stichting Hightech 
Helmond - de Peel opgericht. 
Doel: het interesseren van nieu-
we doelgroepen voor techniek 
en daarmee voldoende aanwas 
genereren voor de technische 
sector in de Peelregio. Voorzit-
ter Arjen Vos: “We hebben deze 
jonge mensen hard nodig, juist 
in deze regio. Nu kunnen wij on-
dernemers wel van alles vinden 
van de scholen in onze regio, 
maar waar zijn onze oordelen 
op gebaseerd? Daarom besloten 
we om allemaal ergens stage te 
gaan lopen. Ik koos voor de Prak-
tijkschool Helmond. Ik raakte 
direct heel enthousiast van deze 

spontane leerlingen en hun mo-
gelijkheden. We kwamen direct 
tot concrete plannen die ervoor 
gaan zorgen dat de jongeren 
meer gaan zien van de prak-
tijk." Joseline Jacobs is teamlei-
der Techniek op het Vakcollege  
Helmond. 
“Andersom zijn wij ook gaan kij-
ken binnen het bedrijfsleven. Ik 
werd gekoppeld aan Pim van de 
Mortel, van MCM in Liessel. Be-
langrijkste observatie: we zitten 
met ons gedachtegoed op één 
lijn. Competenties staan voor 
ons voorop. Je moet de passie van 
leerlingen vinden, dan komen 
drive en motivatie om te leren 
vanzelf.” Op woensdagmiddag 
31 oktober kwamen alle koppels 
bijeen in de Helmonds raadszaal. 
De bevindingen werden gepit-
ched en er werden afspraken 
gemaakt over verbeteringen van 
de doorlopende leerlijn naar het 
beroepenveld.

Technologietafel op het 
Vakcollege Helmond
Op vrijdag 2 november stond 
vervolgens de bijeenkomst van 
de Technologietafel op de agen-
da. Onderwijs en bedrijfsleven 
gaan drie keer per jaar met elkaar 
in gesprek. Steeds op een andere 
locatie, steeds met een ander 

thema – en iedere keer schuiven 
ook vertegenwoordigers van de 
overheid aan. Op het compleet 
verbouwde Vakcollege Helmond 
ging het dit keer over vakmen-
senwerk. “We willen laten zien 
wat onze vmbo-leerlingen kun-
nen”, stelt Joseline Jacobs. “Ik 
merk dat dat regelmatig wordt 
onderschat. Onze leerlingen la-
ten onze gasten hoe opdrachten 
het best uitgevoerd kunnen wor-
den, de rollen zijn omgedraaid. 
Leden van de Technologietafel 
kunnen aan de slag gaan met 
electro, metaal, design en bouw.” 

De handen werden flink uit de 
mouwen gestoken in het in-
drukwekkende Techlab en de 
werkplaats. Samen met het 
Dr.-Knippennergcollege was 
ondernemer Wim Kuypers ooit 
initiatiefnemer van de Techno-
logietafel. “Ik signaleer een toe-
nemende belangstelling vanuit 
ondernemers, om te zien wat er 
binnen de scholen gebeurt. Heel 
mooi: dat was precies ons doel. 
In de Peel wordt veel gemaakt 
en dat is hier al te zien. Sommige 
leerlingen zijn nog zoekende, 
anderen weten al op jonge leef-
tijd precies wat ze willen gaan 
doen later. Ook dat is heel mooi  
om te zien.” s

Helmond

Onderwijs en bedrijfsleven werken samen om talent te laten bloeien en techniek, technologie en innovatie in 
onze regio te versterken (bron foto; Perry Vermeulen)

Waarderingsactie Nationale Vrijwilligersdag 7 december 2018 

Op 7 december, de Nationale 
Vrijwilligersdag, staan we stil bij 
de duizenden mensen die zich 
voor Helmond en haar inwoners 
vrijwillig inzetten. Gemeente 
Helmond en LEVgroep organi-
seren ook dit jaar weer een fees-
telijke waarderingsactie.

Bedankjes voor alle vrijwilligers
Voor alle vrijwilligers hebben 
we een kleine attentie waarmee 
je als organisatie je vrijwilligers 
persoonlijk kunt bedanken voor 

hun inzet. Deze kun je bij ons via 
de website aanvragen, op 6 de-
cember ophalen en op een zelf 
gekozen moment uitdelen aan je
vrijwilligers. Wanneer je van de 
uitreiking iets bijzonders maakt, 
is het mogelijk dat de wethou-
der bij je langskomt. Doe mee en 
vraag de bedankjes direct aan!

Aanvragen
Attenties aanvragen voor de vrij-
willigers kan van 1 t/m vrijdag 30 
november via het aanvraagfor-
mulier op de website van LEV-
groep. Geef op het formulier aan:
• Hoeveel attenties je aanvraagt 

 voor je vrijwilligers;
• Waar je deze attenties 
 komt ophalen;
• Hoe je het uitdelen van 
 de attenties organiseert

De bedankjes kun je op 6 de-
cember van 16.30 – 18.30 uur op 
vier verschillende locaties in de 
stad ophalen. Neem met vragen 
contact op: vrijwilligerswerkhel-
mond@levgroep.nl of bel 0492 
59 89 89. s

Helmond

Mierlo-Hout

De Fonkel presenteert ‘Super Stars’ 

Op zaterdag 17 November om 
20.00 uur zal er in de Wijk-
huis de Fonkel een spektakel 
losbarsten. Onder leiding van 
oud-Helmonder Louis van 
den Waarsenburg neemt u 
mee in de non-stop show op 
reis door het heelal van deze  
supersterren. 

U zult worden getrakteerd op be-
kende pareltjes uit de muziekge-
schiedenis, van Robbie Wiliams 

tot Elvis, van Sting tot Aretha 
Franklin en vele anderen. Een 
spectrum van veelzijdigheid pas-
seert deze avond de revue.

Kaartverkoop à €8,00 p.p.  aan 
de receptie tijdens de openings-
uren van de Fonkel van 9.00 tot 
17.00 uur van Maandag t/m Vrij-
dags .Reserveren is ook mogelijk  
tel. 0492 597444 De Fonkel,
Prins Karelstraat 123 Helmond. s

Een spetterende muziek en lichtshow van 
het Nijmeegs Amusements Orkest

Binnenstad
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WAT TE REGELEN BĲ
ZIEK ZĲN OF OVERLĲDEN?

Ja, ik wil graag aanwezig zĳn bĳ de lezing
van 22 november a.s.

Naam

........................................................................

Adres

........................................................................

Telefoonnummer

........................................................................

Stuur dit strookje naar: VBV Netwerk-
notarissen, Antwoordnummer 563, 5700 VB
Helmond

U wilt iets regelen voor het moment in uw
leven dat u zelf geen beslissingen meer
kunt nemen. Bĳvoorbeeld als u dement
wordt of als u een ernstig ongeluk krĳgt. U
kunt voor die situaties een zogenaamd
levenstestament maken.

In het levenstestament wĳst u een
vertrouwenspersoon aan die beslissingen
namens u neemt als u dat zelf tĳdelĳk of
blĳvend niet meer kunt, bĳvoorbeeld uw
partner, een kind of een ander
vertrouwenspersoon.

Vragen die spelen als u zelf uw zaken niet
meer kunt regelen:

Wie betaalt de rekeningen, wie verzorgt uw
administratie en doet de belastingaangiften?
Kunt u niet meer thuis wonen, wie regelt dan
voor u een nieuw tehuis en mag namens u
beslissingen nemen ter zake uw huis en
inboedel? Wie mag uw huis verkopen? Een
misverstand is veelal dat gedacht wordt dat de
woning ook door de partner of het kind mag
worden verkocht. Niets is minder waar.

Deze en andere vragen zullen wĳ beant-
woorden tĳdens onze gratis lezing over
Levenstestamenten/Testamenten/Belas-
ting op ons kantoor, Schootense Loop 2 te
Helmond, op donderdag 22 november a.s.
om 19.00 uur.

Wilt u hierbĳ aanwezig zĳn, dan kun u zich
aanmelden via:
lezing@vbvnotarissen.nl

Of middels onderstaand invulstrookje.

Inschrĳving vindt plaats in volgorde van
ontvangst van de aanmeldingen. Mocht het
aantal aanmeldingen het aantal beschikbare
plaatsen overtreffen, dan krĳgt u hiervan
bericht en kunt u bĳ voorrang aan de volgende
lezing deelnemen.

Lunch én diner, keuze uit meerdere gerechten

Reserveer nu uw tafel! 
0492 - 820080

Kerstlunch
4 gangen € 36,50

Kerstdiner 
5 gangen € 40,50
6 gangen € 45,50

Kinder-kerstmenu
€ 15,50

Kerst 2018

Kijk voor meer informatie op: www.nederheide.nl

Op kerstavond zijn wij gesloten.

1e en 2e Kerstdag
serveren wij lunch én diner!

IN ACTIE VOOR
150 kmGPS-tocht

Lorem ipsum

KWF Vrijthof-Vrijthof 
Bike Challenge

WF Vrijthof-Vrijthof 
Bike Challenge

meer info en inschrijven via:

www.vrijthofvrijthof.nl
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Holman
Trappenmakerij

BAARS BIKERS

Wijkbezoek Binnenstad-Oost 

Op zaterdag 17 november aanstaande zal 
het college van burgemeester en wethou-
ders van 10.00 tot 14.00 uur een bezoek 
brengen aan Binnenstad-Oost. Tijdens 
dit bezoek maakt het college middels een 
rondwandeling kennis met verschillende 
initiatieven en onderwerpen die spelen in 
de wijk. Daarnaast biedt het wijkbezoek 
ruimte om in contact te komen met wijk-
bewoners.        

Programma 
Het programma voor het wijkbezoek start 
om 10.00 in Wijkhuis De Fonkel met een 
welkomstwoord van de voorzitter van de 
wijkraad, Jos van Bussel, en burgemeester 
Elly Blanksma. Vervolgens start de rond-
wandeling door de wijk langs onder ande-

re project Hei Wonen, de geplande nieuw-
bouw en renovatie werkzaamheden in de 
Willem Beringsstraat en Jan Stevensstraat 
en Speeltuin Leonardus. 

Ook wordt er tijdens de wandeling stilge-
staan bij thema’s waaronder: (verkeers)
veiligheid, inrichting van de openbare 
ruimte en leefbaarheid. Het wijkbezoek 
wordt afgesloten door wijkwethouder Erik 
de Vries tijdens een lunch in De Fonkel. 

Vrij toegankelijk 
Inwoners zijn van harte welkom om deel 
te nemen aan het wijkbezoek en hun ver-
halen, vragen en/of zorgen te delen met de 
collegeleden. s

Binnenstad

Sterk in
Concept Ontwerp 

Internetmarketing Websites & Apps 
Media-plaatsingen 
Uitgeverij Drukwerk 

Communicatie middelen

Wekelijkse uitgave.

Oplage 39.500 ex. 
in geheel Helmond!

advertentie@deloop.eu

Drukwerk| Online Marketing
Websites | Apps

info@adcommunicatie.nl | www.adcommunicatie.nl 
Steenovenweg 20 | Helmond

WWW.HELMONDNU.NL
De nieuwssite van Helmond

De enige echt Helmondse krant met hart voor de regio

GEVRAAGD BEZORGERS HELMOND
Iets voor jou? Mail dan naar bezorging@deloop.eu
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De Platte Vonder B.V.    Nieuwendijk 10    5712 EM Someren-Eind    0493-491381    info@plattevonder.nl    www.plattevonder.nl

 van  18.30  uur  tot  21.30  uur

SHOPS:
 Food & Nonfood  ~   Decoratie  ~   Bijoux & Parfums   ~   Auto Accessoires 

Tuin & Dier artikelen   ~   Wellness arrangementen   ~   Chocoladewerken Etc.

Reserveer nu via www.plattevonder.nl

Laat  uw  medewerkers  zelf  hun  kerstpakket   samenstellen 

in  ons  “kerstshoppingcentre”  

vergezeld  met  drankjes & lekker eten
 vanuit  de  open  keuken!

Kerstborrel  &  Kerstpakket  in  1

Vrijdag  21  december
* Prijs is inclusief BTW

. exclusief de waarde van het kerstpakket. Deze is door u zelf te bepalen.

Kerst Inn bij Partycentrum 
De Platte Vonder

Laat uw medewerk(st)ers zelf een kerst-
pakket samenstellen tijdens uw feestelij-
ke kerstborrel  in Partycentrum De Platte 
Vonder te Someren-Eind. Op vrijdag  21 
december a.s. organiseert partycentrum 
De Platte Vonder een kerstborrel  waarbij 
uw medewerk(st)ers  onder ‘t genot van 
lekker eten en een borrel zelf  hun kerst-
pakket kunnen samenstellen.

Tijdens deze kerstborrel  worden tal van 
koude &  warme gerechten van vis, vlees  
& wild onbeperkt door onze koks mid-
dels live-cooking in onze open keuken  
het ‘Koksdomein’ bereidt. Het kerstshop-
pingcenter binnen ons partycentrum met 
food ( o.a. levensmiddelen, dranken etc.)  
en non food kerstgeschenken ( o.a.  Auto 
accessoires, tuinartikelen, bijouterie,  well-
ness, decoratie etc.) biedt uw gasten de 
mogelijkheid om geheel naar eigen wens 

een kerstpakket samen te stellen. Om-
trent de waarde van het kerstpakket zijn 
er diverse staffels welke  u als werkgever/ 
organisatie vooraf zelf bepaalt.
De kosten voor de kerstborrel bedragen 
€ 34,50 p.p. (inclusief live-cooking dinner 
en dranken) doch exclusief kerstpakket 
waarvan de waarde door u zelf te bepa-
len). Kerst Inn is een Platte Vonder arran-
gement op vrijdag 21 december a.s. van 
18.30 uur tot 21.30 uur. (eventuele tijdsuit-
breiding is mogelijk).
Voor meer informatie of reserveringen  bel  
de reserveerlijn 0493-491381 of ga naar re-
serveringen Kerst Inn via www.plattevon 
der.nl. Reserveren kunt u tot  01 december. 
Indien gewenst kunt u ook telefonisch 
een afspraak maken, waarbij wij verdere 
informatie omtrent Kerst Inn persoonlijk 
komt toelichten op uw bedrijf of binnen 
uw organisatie. 

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

Regio

Ontdek ondernemend Laarbeek: 
bezoek de Open Bedrijvendag  

Zestien lokale bedrijven in de gemeente 
Laarbeek stellen op zaterdag 17 november 
van 10.00 tot 14.00 uur hun deuren open 
om zich te presenteren aan de inwoners 
van onze regio. Diverse branches en onder-
nemingen doen mee aan de eerste Open 
Bedrijvendag Laarbeek. Kom jij ook langs 
om te kijken wat Laarbeek te bieden heeft? 

Voor iedereen die nieuwsgierig is naar wat 
er nu eigenlijk allemaal gebeurt achter de 
gesloten deuren, is er genoeg te zien en te 
beleven. En dat geldt natuurlijk ook voor 
iedereen die op zoek is naar een leuke sta-
geplaats of interessante baan, dicht bij huis. 
De Open Bedrijvendag Laarbeek is een 
initiatief van Stichting Parkmanagement 
Laarbeek. Medeorganisator Niels Rutten, 
vertelt: “Het idee achter de bedrijvendag is 
simpel: laten zien wat je in huis hebt! Het 
gaat om de beleving. Op een beurs kan een 
ondernemer zijn bedrijf promoten achter 
een tafeltje, nu kan hij zijn bedrijf laten zien 
en eventuele potentiële werknemers ont-
moeten.” Niels benadrukt dat de open dag 
niet alleen voor die doelgroep is bedoeld. 

“We willen de regio kennis laten maken met 
de deelnemende bedrijven uit Laarbeek. Er 
zijn zoveel bedrijven die men niet kent; ‘on-
bekend maakt onbemind’ is de achterlig-
gende gedachte.” 

Deelnemers
Aan de eerste Open Bedrijvendag Laarbeek 
nemen de volgende bedrijven deel: Kusters 
Goumans, Swinkels Family Brewers, Van 
Kaathoven Grond- en Sloopwerken, Artex, 
Formula Air, Leenders RVS Industrie, Auto-
bedrijf SARO, Hoffmann Groep, Van Uden 
– Bekx Transport, TON Projectstoffering, 
MyMicroGroup, H&S Besturingstechniek, 
Ebm-papst Benelux, Nossin, Staadegaard 
en Brandweer Zuidoost-Brabant. 

Wees welkom!
Je bent van harte welkom op 17 november 
tussen 10.00 en 14.00 uur bij bovenstaande 
bedrijven. Zij zijn duidelijk te herkennen 
als deelnemer van dit event aan de bui-
tenkant van hun bedrijf. Bij de bedrijven 
zijn plattegronden beschikbaar waarop je 
ziet welke bedrijven er meedoen en waar 
je deze in Laarbeek vindt. Voor meer in-
formatie ga je naar www.openbedrijven 
daglaarbeek.nl s

Regio

www.helmondnu.nl

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl

Zaterdag 17 november
10.00 - 14.00 uur

www.openbedrijvendaglaarbeek.nl

AUTOBEDRIJF

SARO
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“Wintermix” 
Beplant met div. 
soorten tuinplanten
55cm hoog 25cm breed

Van €12,99

Vrijdagavond koopavond 
tot 20.00 uur

Deze aanbiedingen zijn
geldig van 7 t/m 13 november 2018

Iedere zondag geopend van 12.00 tot 17.00 uur

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

Van €12,99

Alle maten & soorten

Bolsius Stompkaarsen

Tuinrozen

Musa “Nana” Ilex CrenataSnijbloemen
Dwergbanaan, 
Haal de tropen in huis
80cm hoog in 19cm pot

Van €9,99

Goed alternatief voor Buxus
Bol ø35cm in 23cm pot

Van €24,99

Wandhanger

www.tuincentrumdebiezen.nl

Calocephalus
Zilverstruik of spaansmos
ø20cm in 12cm pot

€1,99 per stuk

Exclusief handgebonden  boeket
60 cm hoog 
Compleet met vaas

Van €24,99

Nu

€5.99

Alle maten & soorten

Nu

€17.99

50%
Korting

*Goedkoopste gratis

Nu

€14.99

Nu

€8.99

1 + 1 
GRATIS

2 + 1 
GRATIS*

Nu

€8.99

Geopend van Dinsdag t/m Zondag

Nieuw oliebollenkraam!
Geopend van Dinsdag t/m Zaterdag van 11:00 tot 17:00 uur

Zondag 12:00 tot 17:00

Bezoek onze 
kerst en sfeershow

Zoals een bijeenkomst met burendag 
en een verbroederingsdag. Daar is 
een nieuwe activiteit aan toegevoegd: 
een Hollandse avond voor eenzame 
ouderen (uit de wijken Centrum/
Binnenstad). Het initiatief wordt onder 
meer ondersteund door het Wijkfonds 
van Rabobank Helmond.

‘De Wijkraad Helmond Centrum kwam 
een tijd terug met dit idee en wij hebben 
het opgepakt’, vertelt secretaris van 
KNAK Cor van Dijl. ‘Als we voor onze 
activiteiten de deuren langs gaan, merk 
je dat sommige mensen bijna niet open 
durven te doen. Eenzaamheid wordt vaak 
nog versterkt door dat mensen het niet 
breed hebben. Wij willen daar graag iets 
aan doen.’  

Op een Hollandse avond kunnen eenzame 
ouderen en kwetsbare senioren gratis 
genieten van Hollandse pot, meezingers 
en een lekker drankje. ‘We hopen dat 
er zo contacten ontstaan die langer 
meegaan’ vertelt Van Dijl. ‘De vrijwilligers 

verwelkomen iedereen hartelijk en helpen 
om het gesprek op gang te brengen. We 
maken de drempel zo laag mogelijk, zo 
begeleiden vrijwilligers mensen die slecht 
ter been zijn of zorgen we dat deelnemers 
door middel van het initiatief Automaatje 
opgehaald worden.’ 

Op vrijdag 16 november wordt de gratis 
avond in de Ameideflat gehouden. Meer 
dan 100 ouderen zijn via zorgverleners 
aangemeld. ‘Voor de financiering hebben 
we bij diverse partijen aangeklopt. Zoals 
de wijkraden van het Centrum en de 
Binnenstad, Volksbelang, Woonpartners 
de gemeente en het Wijkfonds van 
Rabobank Helmond.’

Gina Martens van dat laatste fonds vertelt: 
‘We vonden het als Wijkambassadeurs 
meteen een vernieuwend en leuk 
initiatief, dat aansluit bij de doelgroep. 
KNAK heeft al volop bewezen goed 
activiteiten te kunnen organiseren en 
ze hadden meerdere 
partijen benaderd voor 
financiering. Dat schept 
vertrouwen. We dragen 
graag bij aan zo’n mooi 
maatschappelijk initiatief 
en gezien het aantal 
aanmeldingen is hier 
ook echt behoefte aan.’ 

Hollandse avond 
voor eenzame ouderen

KNAK Activiteitencommissie 
organiseert diverse 

activiteiten voor bewoners 
van de complexen 

Koninginnehof, Nazareth, 
Ameide en Kluisstraat.

‘En hoe zit dat dan
met juridische zaken?’

Het komt vaak voor dat iemand met 
dementie steeds meer een beroep moet 
doen op de partner, familie of naasten.  
Ook is er kans dat deze persoon afhanke-
lijk wordt van anderen voor huishoude-
lijk werk, verzorging of financiële zaken. 
Als dit moeilijk wordt of niet meer lukt, 
wie behartigt dan de belangen van die-
gene met dementie?  Op welke manier 
kun je wensen en behoeften laten vast-
leggen? Wat zijn de mogelijkheden en bij 
wie kun je terecht met deze vragen? Wat 
houden volmacht, bewind voering en le-
venstestament in?

Zoek je een antwoord op een van deze 
vragen of heb je andere vragen over ju-
ridische of financiële zaken rondom de-
mentie? Wil je contact met lotgenoten, 
ervaringsdeskundigen, mantelzorgers of 
gewoon kennis maken in een ongedwon-
gen sfeer? Kom dan op donderdag  15 no-
vember naar het Alzheimer café! Hier zal 
Niek Snelting, kandidaat notaris van Ger-
rits & Van Gulick notarissen, te gast zijn 
om ons wegwijs te maken in juridische en 
financiële aspecten. 

Het Alzheimer Café is een ontmoetings-
plaats voor iedereen die met dementie, 
in welke vorm dan ook, te maken heeft. 
In een ongedwongen sfeer kunt u lotge-
noten ontmoeten, informatie krijgen en 
ervaringen delen. Elke derde donderdag-

avond van de maand in Zorginstelling 
Alphonsus, Hoofdstraat 176, Mierlo-Hout 
in Helmond.  Als u een bezoek wilt bren-
gen aan het Alzheimer Café kunt u op 15 
november a.s. zonder aanmelding vooraf 
langskomen. De entree is gratis. Vanaf 
19.00 uur bent u van harte welkom voor 
een kopje koffie of thee, het programma 
start om 19.30 uur. Na de inleiding is er tijd 
voor een drankje. Daarna kunt u vragen 
stellen en in discussie gaan. Rond 21.00 
uur, na de afsluiting, is er gelegenheid om 
nog iets te drinken en na te praten. Het 
Alzheimer Café sluit om 21.30 uur. 
Het Alzheimer Café is bedoeld voor de 
inwoners van Aarle-Rixtel, Bakel, Beek 
en Donk, Brouwhuis, Elsendorp, Gemert, 
Handel, Helenaveen, Helmond, Lierop, 
Lieshout,  Mariahout, Mierlo, Mierlo-
Hout, Mortel,  Ommel, Rips en Stiphout.
  
Als u vooraf vragen heeft kunt u contact 
opnemen met Lies van Houtem, Stichting 
LEV groep Leven & Verbinden, telefoon 
0492 - 59 89 89 (tijdens kantooruren). s

Mierlo-Hout
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Nieuwe Prins bij CV de Rampetampers

Op vrijdag 2 november 2018 is Prins 
Werner d’n Urste in Residentie de Fon-
kel als Jubileumprins van de 55 jarige 
Rampetampers voorgesteld. Dit In het 
bijzijn van zijn echtgenote, kinderen, 
vrienden,bekenden en een aantal be-
vriende carnavalsverenigingen. 

Nadat op het scherm van de tijdmachine 
eerst willekeurig zijn 54 illustere voorgan-
gers passeerde, stopte de tijd bij het jaartal 
2019 en stapte hij uit de tijdmachine. Hij 
volgt hiermee Prins John d’n Twidde op.
In het dagelijkse leven is hij beter bekend 
als, Werner van Voogels en wordt dit jaar, 
net als de Rampetampers, 55 jaar. Hij is 
werkzaam als product conformity co-
ordinator bij de fabriek die de veiligheid 
van baby’s in de auto vergroot; Dorel, be-
ter bekend als Maxi-Cosi. Werner is geen 
onbekende in de carnavalswereld, 22 jaar 
maakte hij deel uit van de Helmondse 
amusementsgroep Hers en Dwers. Het 
carnaval zit dus in zijn bloed. Hij laat als 
Prins samen met zijn echtgenote Susanne 
het carnaval 2019 over zich heen komen, 
en zij zullen met volle teugen gaan genie-
ten. Zijn motto voor deze carnaval; “55 
moet je 44”. 

Prins Werner ziet u graag op de benefiet-
middag op 16 december, de jubileumcar-
navalsmis op 2 februari, de jubileumrecep-
tie op 3 februari, de zittingsavond Fonkel/
Rampetampers op 8 februari, de zittings-
avond Rampetampers/Fonkel op 23 fe-
bruari en de feestelijke middagen voor 
kinderen op 4 en 5 maart. Prins Werner d’n 
Urste wordt in zijn zware taak bijgestaan 

door Burgemeester Ton, Ceremoniemees-
ter Gerard, Vorst Koen en de wijze Raad 
van Elf met een geweldige Dansgarde, 
Showgroep en de jeugdige Narretjes.

Heeft u ook zin de raad te komen verster-
ken? Neem geheel vrijblijvend contact met 
ons op. Voor informatie zie www.rampe 
tampers.nl of mail naar secretaris@ram 
petampers.nl tel 0492-517210. s

Centrum

Prins Werner d’n Urste mag dit jaar als 
Jubileumprins de scepter zwaaien bij 

CV de Rampetampers 
(bron foto; CV de Rampetampers).

Keiebijters Kokerborrel en de verkiezing 
van de Helmondse Carnavalskraker 2019 

Terwijl de goedheiligman voet zet aan 
Nederlandse wal vindt op zaterdag 17 
november de Kokerborrel en de verkie-
zing van de Helmondse Carnavalskraker 
van de Keiebijters plaats in De Traverse.
 
Hints- en Prinseroaje
Ook wordt tijdens deze middag een begin 
gemaakt met het Hints- en Prinseroaje. 
De naam van Prins Briek XLVI wordt door 
de voorzitter van de Keiebijters, ten over-
staan van de notaris, in een verzegelde lo-
den koker gedaan. Deze koker gaat dicht 
tot aan de prinsbekendmaking op 26 ja-
nuari 2019.
Tijdens de Kokerborrel worden de eerste 
twee hints bekendgemaakt en kan het 
‘roaje’ beginnen. Vanaf dat moment wordt 
wekelijks een tipje van de sluier opgelicht 
over wie Prins Briek XLVI gaat worden via 
weekblad Traverse en www.keiebijters.nl. 
U kunt hieraan meedoen en wekelijks een 

leuke prijs winnen. De eindwinnaar, die 
uit alle mensen die de goede naam heeft 
geraden wordt getrokken, gaat in 2019 een 
prinsheerlijk jaar tegemoet met de diverse 
prijzen die door de Roajschenkers worden 
aangeboden.
 
Verkiezing van de Helmondse 
Carnavalskraker in De Traverse
Dit jaar strijden acht groeperingen om 
de titel ‘Helmondse Carnavalskraker’. De 
winnaar wordt gekozen door een des-
kundige jury in samenwerking met een 
publieksjury. De winnende kraker opent 
de kletsavonden van De Keiebijters. Zin 
in een middag vol muziek en gezelligheid? 
Dan bent u van harte uitgenodigd om te 
genieten van de strijd om de titel ‘Hel-
mondse Carnavalskraker 2019’. Deze mu-
zikale middag begint om 13:30 uur in De 
Traverse, Steenweg 19 in Helmond (zaal 
open 13:00 uur). Entree is gratis.
 
Kijk voor meer informatie op 
www.keiebijters.nl. s

Helmond

(Bron foto; De Keiebijters).

Cor d’n Derde nieuwe prins 
van CV de Kwietkedieten

Afgelopen zaterdag 4 november vond in 
woonzorgcentrum Savant /Alphonsus 
in gezellige feeststemming de bekend-
making plaats van de nieuwe prins der 
Kwietkedieten. Onze nieuwe voorzitter 
Jolande van der Wiel had een openings-
woord gericht tot alle gasten.

Als eerste wat op het programma stond, 
was natuurlijk afscheid nemen van de be-
staande Prins Jan d’n derde en zijn Prinses 
Grada. Beide werden bedankt voor de in-
zet van het afgelopen jaar. Daarbij hoort 
natuurlijk een mooie bos bloemen voor 
de Prinses en een passend cadeau voor de 
Prins in de vorm van Merci.

Onder muzikale begeleiding  van het or-
kest  Harrie en Lenny werd onze nieuwe 
prins in een mysterieuze wagen de zaal in-
gereden. De wagen was voorzien van vele 
belangrijke momenten uit het leven van  
onze prins. Na uitleg van diverse afbeeldin-
gen werd er afgeteld en onze nieuw prins 
kwam te voorschijn tussen de bloemen, 
waar hij in de laatste werkjaren steeds ac-
tief is geweest. Onze nieuwe prins werd ge-
installeerd met aan zijn zijde prinses Gon.

Na het uitreiken van de onderscheidingen 
aan de raad van elf en de familieleden was 
er gelegenheid om de prins te feliciteren. In 
de zaal was ook cv ’t Barrierke aanwezig, 
die onze nieuwe prins de nodigde succes-

sen in het komende seizoen toewensten. 
Het was een mooie, gezellige en drukbe-
zochte middag en vele gasten genoten van 
de passende muziek met een dansje op de 
dansvloer en de polonaise want die mag 
natuurlijk ook niet ontbreken! Na afloop 
kon men nog genieten van friet met een 
snack én een ijsje en zo gingen onze gasten 
weer voldaan huiswaarts.

Prins Cor d’n derde is geboren op 9 juni 
1935 in Mierlo-Hout. In het dagelijks leven 
woont Cor Vervoort samen met zijn echt-
genote Gon in het Alphonsus Plantsoen. s

Mierlo-Hout

De nieuwe prins van CV de Kwietkedieten 
is bekend: Cor d’n Derde 

(Bron foto; Pewa foto)

CV de Kattendonders Flessenactie 

Carnavalsvereniging de kattendonders 
gaat de Helmondse deuren langs voor 
lege statiegeld flessen. 

Hiermee willen ze geld genereren voor on-
der anderen de kleding van de dansgarde 
en voor alle te organiseren evenementen 
tijdens carnaval. Dus als ze bij je aan de 
deur komen, breng het tot een succes en 
geef die fles! Zo kunnen zij weer een mooie 
carnaval neerzetten! Zaterdag 10 november 
gaan ze vanaf 10.30 uur gaan we op pad. s

Helmond

(bron foto; CV de Kattendonders)

Het is weer tijd voor een Boerenbruiloft in Stiphout

Aangezien het al weer even geleden is, 
heeft Carnavalsvereniging De Spurrie-
zeiers het plan opgepakt dit jaar tijdens 
het ‘55e  jubileumjaar’ wederom een Boe-
renbruiloft te organiseren. Het kersverse 
bruidspaar is inmiddels bekend, maar dit 
houden ze nog even geheim.

Dit feest zal zeker weer slagen wanneer 
alle Stiphoutenaren aanwezig zijn tijdens 
dit grootse evenement. De bekendmaking 
zal plaatsvinden op zondag 20 januari 2019 
tijdens de Prinsenreceptie. De Boerenbrui-
loft zal plaatsvinden op zondag 24 febru-
ari 2019, een week voor aanvang van de 
Carnaval, in MFC De Kurref te Stiphout. 
Het programma, met als hoogtepunten 
de optocht oude stijl door Stiphout en de 
receptie in MFC De Kurref, moet opnieuw 

een groot dorpsfeest worden. Wij rekenen 
weer op uw aanwezigheid!

Namens de commissie 
Boerenbruiloft s

Het boerenbruidspaar is bekend! 
Maar wie dit zijn? Dát blijft nog even 

geheim (bron foto; CV de Spurriezeiers).

Stiphout
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ONZE HOOFDSPONSOREN

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

€2,50 VOOR 
KINDEREN 
T/M 12 JAAR 

MATCHDAY = KIDSDAY 

BESTEL JE TICKETS VIA WWW.HELMONDSPORT.NL/KIDSDAY 

HELMOND 
SPORT
RKC
WAALWIJK
ZA 17 NOV / 19:45 UUR
MAAK KANS OP DEELNAME AAN DE LINE-UP!

€2,50€2,50€ VOOR 
KINDEREN 
T/M 12 JAAR 

MATCHDAY = KIDSDAY 

BESTEL JE TICKETS VIA WWW.HELMONDSPORT.NL/KIDSDAY 

RKC
WAALWIJK
ZA 17 NOV / 19:45 UUR
MAAK KANS OP DEELNAME AAN DE LINE-UP!
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Iedere maandag organiseert het 
HMC een Superkien in het TOV-
gebouw, Azalealaan te Helmond. 
Er is een prijzenpot van €1.400 
met als hoofdprijs een bedrag 
van 350 euro. Tevens is er een 
loterij voor het winnen van twee 
grote gevulde levensmiddelen-
manden en gratis kienkaarten. 
Aanvang 20.00 uur. Zaal open 
vanaf 18.45.

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

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

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

Helmond-Oost

Mierlo-Hout

Annawijk/Suytkade

Helmond

Bij woonzorgcentrum Savant 
Rivierenhof worden biljarters ge-
zocht. De dagen zijn dinsdag en 
donderdagmiddag van 13.30 tot 
17.00 uur. U kunt ook langsko-
men, iedereen is van harte wel-
komen. Voor meer informatie 
kunt u bellen naar wedstrijdlei-
der J. Chatrer via 0492-515821. 

Brouwhuis

Dinsdag 13 november is er weer 
een gezellige koffieochtend in 
wijkhuis de Lier aan van Kinsber-

Helmond-Oost

genstraat 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.

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

Brandevoort

Seniorenvereniging  De  Schaaps-
kooi  organiseert  woensdag 
14  november  een  kienmiddag 
bij  Wijkcentrum  De  Boerderij, 
Harmoniestraat 105.  Aanvang  
14.00 uur.  De  Prijzen bestaan 
uit waardebonnen. U hoeft geen 
lid  te zijn  om aan deze  middag  
deel  te  nemen. Wijkcentrum De  
Boerderij is open vanaf  13.00 uur.

Helmond-Noord

KBO Brouwhuis organiseert met 
vrijwilligers een rommelmarkt op 
zondag 11 november in gemeen-
schapshuis De Loop Peeleik 7 
te Brouwhuis. De markt is open 
van 10.00 tot 14.30 uur. Entree €1 
euro. De opbrengst van de tafel-
huur en de entree is voor KBO 
Brouwhuis Rijpelberg en Dier-
donk. U bent van harte welkom.

Brouwhuis

Gratis reparaties bij Repaircafé 
Rijpelberg op woensdag 14 no-
vember van 13.00 tot 17.00 uur. 
Locatie:  oude basisschool De 
Torelaar op de Groningenhof 4, 
Helmond. Meer info: www.face-
book.com/RepaircafeRijpelberg  
Toegankelijk voor alle inwoners 
van Helmond. Nieuwe vrijwilli-
gers nog steeds welkom.

Rijpelberg

Anne van Melis exposeert van 9 
november tot 19 december haar 
schilderijen. De expositie is een 
overzicht van haar werk, haar 
werk bezit een grote diversiteit 
en is kleurrijk weergegeven. Te 
bezoeken tijdens openingsuren 
in Wijkcentrum De Fonkel Prins 
Karelstraat 131 te Helmond.

Binnenstad

Mooi bedrag 
voor evenementen in 2019

Het budget dat beschikbaar 
komt voor evenementen wordt 
verhoogd naar € 450.000. Dat 
heeft de gemeenteraad op 30 
oktober besloten. Door de ver-
hoging van het budget is de 
systematiek die de gemeente 
hanteert voor de verdeling deels 
gewijzigd. 

De wijzigingen zijn tot stand 
gekomen in overleg met diverse 
partijen uit de stad en sluiten aan 
bij de ambities van het college. 
Wethouder Antoinette Maas: 
‘Evenementen zijn heel belang-
rijk voor de levendigheid in onze 
stad. We willen graag meer eve-
nementen in Helmond. Daarbij 
stimuleren we vooral bovenregi-
onale evenementen, initiatieven 
vanuit de wijken en we willen 
meer aandacht voor duurzaam-
heid en voor jeugd/jongeren.’ 

Vanaf 2019 onderscheidt de ge-
meente Helmond drie soorten 
evenementen. Organisatoren 
van een van deze drie soorten 
evenementen kunnen in aan-
merking komen voor subsidie.  

1. Basisevenementen 
(€ 75.000,- beschikbaar)
Dit zijn evenementen, veelal 
gerelateerd aan een landelijke 
feest-, herdenkings- of thema-
dag, waarvan het college vindt 
dat ze niet mogen ontbreken 
op de Helmondse evenemen-
tenkalender. Organisatoren van 
basisevenementen kunnen in 
aanmerking komen voor een ba-
sissubsidie, waarvan de hoogte 
door het college is vastgesteld. 
Het gaat om, Koningsdag/-
nacht in Helmond Centrum 
(maximale subsidie € 35.000,-
), buitencarnaval in Helmond 
Centrum (maximale subsidie € 
15.000, de Sinterklaasintocht in 
Helmond Centrum (maximale 
subsidie € 15.000,-) en herden-
kings- en bevrijdingsactiviteiten 
(maximale subsidie € 10.000,-). 
Organisatoren van Basisevene-
menten vragen uiterlijk 12 weken 
voorafgaand aan het evenement 
een subsidie aan. Aanvragers 
ontvangen binnen 8 weken een 
subsidiebesluit.

2. Wijkevenementen 
(€ 30.000,- beschikbaar)
Dit zijn kleinere evenementen op 
wijkniveau waarbij het accent ligt 
op ontmoeten en verbinden. De 
maximale subsidie bedraagt € 
2.500,-. Voor wijkevenementen is 
in totaal € 30.000,- gereserveerd.
Organisatoren van Wijkevene-
menten vragen uiterlijk 12 weken 
voorafgaand aan het evenement 
een subsidie aan. De aanvragen 
worden behandeld op volgorde 
van binnenkomst. Aanvragers 
ontvangen binnen 8 weken een 
subsidiebesluit.
 
3. Reguliere evenementen 
(€ 275.000,- beschikbaar)
Dit zijn alle overige evenementen 
die in Helmond worden georga-
niseerd. Per evenement kan een 
maximale subsidie van € 50.000,- 
worden verleend. 

Aanvragen voor reguliere eve-
nementen worden door een on-
afhankelijke adviescommissie 
beoordeeld aan de hand van een 

beoordelingskader, dat werkt op 
basis van een puntensysteem. 
Hoe hoger het puntenaantal, 
hoe hoger de subsidie kan zijn.  

Aanvragen voor 1 december
Organisatoren van reguliere eve-
nementen vragen uiterlijk vóór 
1 december een subsidie aan. 
Wie dat doet, ontvangt voor 1 
februari een subsidiebesluit. La-
ter aanvragen, uiterlijk 12 weken 
voorafgaand aan het evenement, 
mag ook, maar dan bestaat de 
kans dat het beschikbare budget 
is uitgeput en dat de aanvraag 
wordt afgewezen.

Evenementenondersteuning
(€ 50.000,- beschikbaar)
Voor de ondersteuning van or-
ganisatoren bij het schrijven van 
bijvoorbeeld visiedocumenten, 
draaiboeken, veiligheidsplannen 
en het maken van situatieteke-
ningen is een budget van 
€ 50.000,- beschikbaar. 

Evenementenmonitor
(€ 20.000,- beschikbaar)
De evenementenmonitor levert 
onder meer informatie over be-
zoekersprofielen, bestedingen 
door bezoekers en waardering 
door bezoekers. De bestaande 
monitor wordt verder geprofes-
sionaliseerd en uitgebreid. Hier-
voor is een maximumbudget be-
schikbaar van € 20.000,-.

Aanvraagformulier en website
Organisatoren die subsidie wil-
len aanvragen, kunnen een aan-
vraagformulier downloaden op 
www.helmond.nl/subsidies. Hier 
vinden zij ook meer informatie 
over de voorwaarden en de be-
oordeling van de aanvraag. s

Helmond

Het budget dat beschikbaar komt voor evenementen wordt verhoogd 
naar € 450.000. Voorbeeld van een van deze evenementen is het  

Drakenbootfestival (bron foto; Wim van den Broek).

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

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

28 november

OBERHAUSEN 
27 nov., 1, 7, 8, 11, 12, 13, 

14, 15, 18 en 20 dec. 
21 dec. avondtocht

ESSEN 
27 nov., 1, 7, 8, 11, 12, 13, 

14, 15, 18 en 20 dec. 
21 dec. avondtocht

AKEN 
1 december en 
14 december 

KEULEN 
7 december en 
13 december

VALKENBURG 
8 december en

12 december 
avondtocht

MAASTRICHT 
8 december en

12 december 
avondtocht

LUIK 8 dec.

MUNSTER 19 dec.

DÜSSELDORF 
9 december, 

12 december en 
15 december

WINTERVERRASSINGSREIS 
26 januari

€ 30,00

€ 19,50 € 19,50 € 19,50

€ 22,50 € 19,50 € 19,50

€ 19,50

€ 25,00

€ 19,50 € 69,00

incl. entree
Alleen vervoer € 15,00

Touringcarvervoer incl. koffie, gebak, lunch, diner en excursies.

www.twintours.nl
Helmond-Asten  
T: 088-123 55 55

Gezocht taalvrijwilligers
Heb jij iets met taal? Zoek jij zinvol vrijwilligerswerk?

Dan zoeken wij jou!
Als taalvrijwilliger ga je aan de slag met het bieden van ondersteuning bij het leren van de 
Nederlandse taal. Je helpt mensen echt verder! We zoeken vrijwilligers voor verschillende 
projecten: voorlezers en coördinatoren voor de Voorleesexpress & taalcoaches en taaltrainers 
voor volwassenen in het project Taal.

Wij bieden: 
Deskundigheidsbevordering, open en collegiale sfeer, ondersteuning vanuit LEVgroep

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

center parcs

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

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

geef de hellemondgift waardebon cadeau!

Mierlo-Hout

Laatste tip prinseroaje CV De Houtse Kluppels 

Tien weken terug startte carnavalsver-
eniging De Houtse Kluppels het prinse-
roaje. Ondertussen hebben de afgelopen 
weken meerdere namen de revue gepas-
seerd. Maar wie wordt écht de 57e prins 
van het Kluppelrijk? Het blijft spannend 
tot de laatste seconde van de Prinsbe-
kendmaking. 

Heldert de foto van deze week veel op? 
Doe nog snel mee met ons prinseroajes-
pel want als je een gokje waagt, maak je 
kans op 4 gratis kaarten voor de Show- & 
Zwetsavond op 16 februari 2019. Schrijf de 

naam van de persoon op waarvan u denkt 
dat hij de nieuwe prins is. Ga dan naar 
www.kluppels.nl en raad mee wie de 57e 
Prins der Houtse Kluppels wordt.

Agendapuntje voor aanstaande zaterdag: 
Wat: Bekendmaking 57ste Prins 
der Houtse Kluppels.
Wanneer: 10 november om 
precies 23.11 uur.
Bijzonderheden: Feest begint al 
om 20.30 uur en is keigezellig!

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

De laatste tip alweer. Komende zaterdag weten we wie de 57e prins wordt van 
het Kluppelrijk (bron foto; CV de Kluppels)

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

HELMONDNU.NL

Joke Adriaans, 
wereldberoemd in Stiphout, woont al 

28 jaar in de Oudartstraat, en verteld in 
‘Stippunts’ dialect op zijn eigen wijze 
en op rijm waarom hij zo graag huurt 

van de 100 jarige woningstichting 
Compaen Helmond. O.a. op verzoek 

van Joke zelf is deze video geplaatst 
op  www.helmondnu.nl

Veel plezier.

WIJ ZOEKEN 
SCHOONMAKERS

HET MEERDAL & LIMBURGSE PEEL

Meer informatie of een gesprek?
Loop binnen op donderdag 15 november

tussen 9:00-11.00 uur bij
Wijkhuis Westwijzer

Cortenbachstraat 70, 5707 TJ  Helmond

werkenbijmeerdal@groupepvcp.com
www.werkenbijcenterparcs.nl
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Uw wensen centraal.
Ook met een verzekering bij o.a
Dela, Monuta, Yarden.

Lokaal
Vertrouwd
Persoonlijk

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

Uitvaartzorg van de Kerkhof

Duizenden meters katoen, polyester, 
tricots, jeans, fleece, kunstleer, carnaval-, 
kinderstoffen en meer!
Vanaf €1,50 en €2,50

STOFFEN SCHERP GEPRIJSD

ONGEKENDE SERVICE, 
SNELLE LEVERTIJD EN DIT 
TEGEN SCHERPE PRIJZEN

RAAM- EN VLOERBEKLEDING

WIJ MAKEN VAN UW HUIS EEN THUIS

• Gordijnen, vitrages, in-be-tween 
• Raambekleding systemen o.a. jaloezieën 

en rolgordijnen
• Vloerbekleding; PVC, Click PVC, Vinyl en/

of Tapijt

ENORM AANBOD 
FOURNITUREN!

Advies op maat GRATIS meet service Monteer service Showroom

Deelen Stoffen en Gordijnen
Houtse Parallelweg 83
5706 AD - Helmond
Tel. 0492 - 547023
info@deelenstoffen.nl 
www.deelenstoffen.nl

Het Goedkope Huis
Maaspoort 58
6001 BR - Weert
Tel. 0495 - 533552 
info@hetgoedkopehuis.nl
www.deelenstoffen.nl

Pastoor Elsenstraat 32, Helmond
www.tapijthaltijssen.nl

M.TIJSSEN

Gordijnen,

vouwgordijnen,

jalouzieën,

rolgordijnen

Tapijt, 
vinyl, 
PVC

19 Medailles HT’35 bij Tilburgse 
Kampioenschappen turnen 

Afgelopen weekend vonden er in het T-
kwadraat in Tilburg de jaarlijkse Tilburg-
se Kampioenschappen turnen plaats, een 
mooie voorbereiding voor onze turnsters 
in de hoogste divisies als voorbereiding 
op het nieuwe turnseizoen. Het werd een 
succesvol weekend, mooie oefeningen, 
her en der wat foutjes, maar vooral ook 
om te weten hoe iedereen er voor staat 
en waar komende tijd nog aan gewerkt 
moet worden.

Er werd 19x het podium gehaald,
de resultaten van zaterdag:
Pupil-1 N3: Destniy Netten 8e, 
Susan Abdullah 10e, Saartje Beks 16e, 
Alpha van Hoof 17e en Feline Aben 20e
Pupil-2 N3: Zoë Fransen 5e, 
Lotus van Zutphen 12e, Evy Donleben 17e, 
Sofie Helsen 17e
Jeugd-1 N4: Jet v.d. Velden 1e, 
Amy Wijgerse 5e, Lieke Crone 7e, 
Anna Maas 9e, Chiara Couwenberg 12e,
Floor v.d. Aa 17e
Div.3 Jeugd2 (E): Loes van Aaken 1e, 
Maud van Aerle 2e, Sophie Meulendijks 3e, 

Mierlo-Hout

Indy Kwee 5e, Merel Verhofstadt 13e en 
Britt Meulendijks 20e
Div.3 Junior (D): Renske v Elewout 1e, 
Dyshanti Adriana 13e, Jill Steenbakkers 17e, 
Lian Tiebosch 21e
Div.3 Senior (C): Gerdie Verberne 6e, 
Denise v Oorschot 9e, Ilse Trieling 10e, 
Sanne Hermans 15e, Anne van Ekert 16e 
(beide twee toestellen)

Resultaten van zondag: 
Instap N3: Yara Timmers 2e, 
Charlotte van Dalen 4e
Instap N2: Dana Vogels 1e, 
Evanne Akkermans 2e, Jasmijn Conde 18e
Pupil-1 N2: Puck Aben 5e, 
Yi Mei Matheeuwsen 7e
Jeugd-1 N3: Sophie Steuten 3e, 
Meyke Smits 8e
Jeugd-1 N2: Cleo Creutzburg 1e, 
Renske v.d. Vorst 5e
Div. 2 Jeugd: Romy Hulsers 1e, 
Vieve Snoeks 2e, Pleun Vestjens 6e, 
Zoya Frumau 7e
Div. 2 Junior: Anouk van Aerle 2e, Marieke 
Steijaert 3e
Div. 1 Junior: Sara Kloor 1e, Laura Kloor 4e, 
Daphne Donkers 5e
Div. 2 Senior: Kirsten Bevers 1e, 
Fenna Vestjens 2e, Anne Dollekens 9e, 
Sophie Pagen 12e, Dione de Vaan 14e, 
Danique Vreugde 16e
Div. 1 Senior: Lara Teerlink 1e, 
Kim van Lierop 2e

In Alkmaar heeft een mixteam van HT’35 
Helmond met Alianza Waalwijk zich als 
5e geplaatst voor het NK Teams, over 

twee weken in Nijmegen. Namens HT’35 
Marnix Vereijken, Thijs Pieterse en Raoul 
Coumans. 

De HT’35 jaarlijkse clubkampioenschap-
pen vinden in het weekend van 17 en 18 
november plaats in onze eigen trainings-
accommodatie, Turncentrum Helmond, 
Rakthof 14 Helmond.

Bijna 200 turn(st)ers komen dit weekend 
in actie. Wedstrijden vinden de gehele dag 
plaats vanaf 09:00u ’s ochtends. Toegang 
is gratis. www.ht35.nl s

Jasmijn Conde, Yi Mei Matheeuwsen, 
Puck Aben, Dana Vogels (goud) en 

Evanne Akkermans (zilver). 
(bron foto; HT’35 Helmond). 

www.helmondnu.nl
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ONDERHOUD

RENOVATIE

VERBOUWING

TIMMERWERK

SCHILDERWERK

PAARDSHOEVE 5 | 5708 VH HELMOND

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

WWW.KANTELBERGBOUW.NL

KANTE LBERG B O U W
K L U S  &  B O U W S E R V I C E

• afrasteringen
• draaipoorten
• automatiseringen

• schuttingen
• schuifpoorten
• sierhekwerk

Hortsedijk 25
5708 HA Helmond
0492-842954

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

Rivierensingel 745
5741 KV  Helmond
0492-842954

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

Ambachtweg 9, 5731 AE  Mierlo. Tel.: (0492) 66 33 98 www.houtsmabv.nl - contact@houtsmabv.nl

VOOR NIEUWBOUW, UITBREIDING EN
RENOVATIE VAN UW WOONHUIS

 VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

UW INSTALLATEUR VOOR:

• CV KETELS EN ONDERHOUD   • COMPLETE BADKAMERS

• STADSVERWARMING   • RADIATOREN

• VLOERVERWARMING   • SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

CV ketels en onderhoud  Complete Badkamers 
Stadsverwarming   Radiatoren 
Vloerverwarming   Sanitair en Tegels 

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 
















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

wesa tuinhout
Natuurlijk , altijd een passende oplossing

wesa tuinhout
Natuurlijk , altijd een passende oplossing

www.wesatuinhout.nl
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DE JUISTE VAKMAN 
VOOR ELKE KLUS

ONDERHOUD

RENOVATIE

VERBOUWING

TIMMERWERK

SCHILDERWERK

PAARDSHOEVE 5 | 5708 VH HELMOND

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

WWW.KANTELBERGBOUW.NL

KANTE LBERG B O U W
K L U S  &  B O U W S E R V I C E • afrasteringen

• draaipoorten
• automatiseringen

• schuttingen
• schuifpoorten
• sierhekwerk

Hortsedijk 25
5708 HA Helmond
0492-842954

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

Rivierensingel 745
5741 KV  Helmond
0492-842954

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

 VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

UW INSTALLATEUR VOOR:

• CV KETELS EN ONDERHOUD   • COMPLETE BADKAMERS

• STADSVERWARMING   • RADIATOREN

• VLOERVERWARMING   • SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

CV ketels en onderhoud  Complete Badkamers 
Stadsverwarming   Radiatoren 
Vloerverwarming   Sanitair en Tegels 

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 

Ambachtweg 9, 5731 AE  Mierlo. Tel.: (0492) 66 33 98 www.houtsmabv.nl - contact@houtsmabv.nl

VOOR NIEUWBOUW, UITBREIDING EN
RENOVATIE VAN UW WOONHUIS

wesa tuinhout
Natuurlijk , altijd een passende oplossing

wesa tuinhout
Natuurlijk , altijd een passende oplossing

www.wesatuinhout.nl

Luxe appartementen in 
 Cloosterparc in Helmond

Cloosterparc ligt 
in een groene om geving 
en toch maar 10 minuten 
van het gezellige 
 centrum. Op Clooster-
parc is regelmatig een 
bewonersconsulent 
werkzaam. Daar kunt 
u terecht met al uw 
 vragen over wonen, 
zorg en activiteiten. 

Te huur: 3-kamerappartementen met een oppervlakte 
van 85 m2 tot 140 m2

• Speciaal voor 55 plussers

• Aan de rand van de stad, nabij natuurgebieden

• Rustige buurt, maar toch alle voorzieningen 
op loopafstand

• Mooie binnentuin

• Parkeergarage

• Balkon of eigen tuin

• Kale huur vanaf € 660,- en 
voorschot servicekosten € 82,- per maand

Meer informatie:
bewonersconsulent 088-921 00 49
cloosterparc@woonzorg.nl
www.woonzorg.nl/cloosterparc

Ruusbroeclaan/Thomas van Kempenstraat 
in Helmond

Royackers Beton is op zoek naar een medewerker kelderbouw voor het maken 
van in het werk gestorte kelders, vloeren en andere betonwerken. Je werkt in de buitenlucht 
met een ploeg op locati e. Hier worden de kelders opgebouwd met behulp van een standaard 
systeemkist en het is jouw taak om deze in elkaar te zett en en daarna vol te storten met 
beton. Ook het plaatsen en aan elkaar knopen van wapeningsnett en behoort hierbij. 

Wij vragen: 
- Rijbewijs personenauto 
- Vooropleiding niet persé nodig 
- Persoon die wil aanpakken 
- Ervaring is uiteraard een voordeel 

Wat hebben wij te bieden: 
- Prima salaris 
- Opleiding tot bekisti ngsti mmerman in de prakti jk 
- Redelijk vaste werkti jden 
- Projecten in de omgeving 
- Full-ti me baan 

Royackers Beton is een familiebedrijf in Milheeze met ongeveer 20 werknemers. Alle 
werknemers komen uit de buurt en kennen elkaar waardoor er binnen het bedrijf een zeer 
gemoedelijke en informele sfeer heerst.

Ben je geïnteresseerd, stuur dan even een mailtje met je CV naar beton@royackers.nl. 

ROYACKERS BETONCENTRALE MILHEEZE BV
Hof 2 - 5763 BL Milheeze

Medewerker kelders

GELDROP: K.Kerkstraat 19  HELMOND: Steenweg 33

MARJO
lingerie

NACHTMODE 
VOORDEEL WEKEN

álle NACHTHEMDEN,  
 PYJAMA’S  &  JASSEN

de 2e voor de

HELFT!!
actie geldig op de  

GEHELE COLLECTIE!
dus zowel voor de DAMES 

alsook voor de HEREN

GELDROP: K.Kerkstraat 19  HELMOND: Steenweg 33

MARJO
lingerie

NACHTMODE 
VOORDEEL WEKEN

álle NACHTHEMDEN,  
 PYJAMA’S  &  JASSEN

de 2e voor de

HELFT!!
actie geldig op de  

GEHELE COLLECTIE!
dus zowel voor de DAMES 

alsook voor de HEREN

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl

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

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

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

Zondag 11 november:
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoogmis m.m.v. 
het kerkkoor;
Harry van Bree; overleden ouders Vogels-Berkers; 
Wies Vogels-Arends; Jan en Zus de Vocht-
Tielemans; levende en overleden leden kerkkoor 
Cantemus Domino; Wim Jeurgens en zoon Willem 
Jeurgens; uit dankbaarheid voor het bereiken van 
het 65 jarig huwelijk van Antoon en Frida van de 
Goor-Smits; overleden ouders Smits-Coolen en 
overleden ouders van de Goor-Rooyackers; Martina 
Verspaget-van Dijk en overleden familieleden 
Verspaget-van Dijk;

Donderdag 15 november:
13.30 uur Kerkpoetsen (1)
19.00 uur Alphonsuskapel;

Zaterdag 17 november:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en 
Sint Anna; Mariakoor;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;
Thijs Moons en overleden ouders; Johannes 
Swinkels en Godefrida Swinkels- v.d. Heuvel; Annie 
v.d. Heuvel;

www.damiaanhelmond.nl

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

Zondag 11 november 
10.30 uur Mariakoor
Jac Jansen en overleden familie Wijnheimer-
Roelofs, familie Van Asten-van Lent, familie 
Rijkers-Verschuren, Harrie en Fien Aben-Bankers, 
Miel Steijns, Wim van Lieshout, Mien Aalders-van 
Bommel, Jan Martens, Fien Boudewijns-Rompen

Zondag 18 november
10.30 uur Gregoriaans koor
Femke van Stiphout, Sjef Verdegen, Elly van 
Hoek-van der Velden, Rob Mertens, Ans van 
Zanten-Groenland, Betsie 
Hamilton-Sol, Carel van 
der Zanden.

www.damiaanhelmond.nl

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE 
PAROCHIE H.LAMBERTUS

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

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

verloskundigenhelmond.nl

0492 - 53 28 00

NU OOK IN STIPHOUT

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:  0492 - 51 39 71

Een wonderlijk duo:  Pegu en Bonco
We hebben een wonderlijk duootje met blauwe ogen: Pegu van 6 jaar en Bonco 
van 2 jaar. Pegu is een kruising Siamees of Birmaan, Bonco is roomwit met lichtrode 
oortjes en staart. Ze hebben veel buiten gezeten, waarschijnlijk is het niet verstandig 
om ze binnen te willen houden. Pegu was bij binnenkomst mager en hongerig, Bonco 
was in goede conditie en we weten nu ook waarom: Bonco eet sneller en pendelt 
op en neer tussen eigen bakje en dat van Pegu. Ze moeten dus apart eten krijgen. 

Pegu kan gespannen en opgewonden zijn, zeker als het om eten gaat, maar kan 
ook behaaglijk liggen rollebollen. Hij komt energiek op je af om kopjes te geven en 
hij komt op schoot. Veel knuffels, geruststelling en eten geven. Bonco is bang voor 
mensen, is er waarschijnlijk pas laat mee in contact gekomen. Hij zal zich de eerste 
dagen verstoppen voordat hij tevoorschijn komt. Hij vindt het nog niet prettig om 
aangeraakt te worden. Een wonderlijk duootje voor ervaren mensen met een rustig 
huishouden zonder kinderen. Voor gedetailleerde informatie zie onze website: 
www.dierenambulancehelmond.nl/asiel/katten/ 

Van zondag 28 oktober tot en met 
zondag 4 november 2018 was er in 
Dierdonk weer een open tennistoer-
nooi. We hebben het tij weten te ke-
ren, we hadden meer deelnemers dan 
vorig jaar! Vorig jaar nog 105 deel-
nemers, nu maar liefst 130 spelers. 
Ze waren afkomstig van maar liefst 
27 verschillende clubs waarvan 25% 
(was vorig jaar 17%) van TV Dierdonk 
zelf, met een totaal van 57% (was vo-
rig jaar 43%) uit Helmond zelf en de 
rest kwam uit alle dorpen en steden 
rondom Helmond. 

Zoals gebruikelijk hebben we met een 
poulesysteem gewerkt, waardoor je 
altijd meerdere keren kunt spelen. Op 
één volledig verregende avond na, die 
we gauw weer vergeten, hadden we 
heel prettig herfstweer. Dankzij onze 
buur-vereniging HTV, die ons heel ge-
nereus hun banen ter beschikking stel-
den, konden we alle partijen van dins-
dagavond alsnog laten spelen. Duide-
lijk een voorbeeld van een goede buur!
In het finale weekend hadden we weer 
fantastisch zonnig weer, waardoor het 

prettig was om naar de spannende 
wedstrijden te kijken. Opwarmen kon 
natuurlijk weer in ons clubhuis, waar 
de barcommissie voor lekkere hapjes 
had gezorgd. Fris-Co, het bedrijf van 
ons trouwe lid Sandra Bogaard, heeft 
ons weer met groente en fruit gespon-
sord. Daarvan kun je heel veel lekkere 
en ook nog gezonde hapjes maken. 
Daarnaast heeft ook Bouwbedrijf 
Rooijakkers ons geholpen door ons 
toernooi te sponsoren.

Ted, van Sported uit Mierlo was net als 
vorig jaar op de woensdagavond een 
hele avond in ons clubhuis aanwezig 
was om, ter plekke rackets te bespan-
nen en gripjes te vervangen. Een leuke 
actie die erg werd gewaardeerd door 
de deelnemers.Als vast onderdeel van 
de afsluiting van ons toernooi, had-
den we zondag weer een ouderwetse 
loterij, met als thema sport & wellness. 
Door de vele sponsoren van deze lo-
terij, had bijna iedereen wel een groot 
of klein cadeau. Vooral het lingerie-
setje van Livera Dams was weer een 
echt publiekstrekker. Verder hebben 
ook RSW accountants (bon voor gra-
tis hulp bij de belastingaangifte 2019), 
Sported (sportspullen), Skin Nova 

Center Farilda Hagelaar (nagellak), 
Nico Berkers (kantoorspullen) en Ha-
bufa (allerlei woondecoratie) onze lo-
terij gesponsord. waardoor we allerlei 
leuke attributen hadden voor de loterij.
Wat vooral opviel tijdens de finale, was 
dat de jeugd duidelijk de toekomst 
heeft. In de Herendubbel 6 wonnen 
2 jongens: Roel de Kimpe (17) en Juul 
van der Steen (18). In de herendubbel 
7 wonnen Joost en zijn zoon Fons (16) 
van der Steen. In de Gemengd dubbel 
7 werden Frank en zijn dochter Julia 
(17) Verhulst tweede. Allemaal jongen 
leden van TV Dierdonk! Geweldig! Zie 
voor de bijgevoegde tabel voor alle 
winnaars.

Meer informatie over TV Dierdonk: 
www.tvdierdonk.nl s

15e Open Dubbel Winter toernooi TV Dierdonk
Dierdonk

(bron foto; TV Dierdonk).
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uit in helmond save the dateNOVEMBER
EVENEMENTEN

Hoe ziet ons leven er 
zonder aardgas uit?
Lezing verzorgd 
door Berrie 
Horsten en VU 
Helmond. Van 
gebruik van 
aardgas naar 
klimaatneutraal. 
Hoe gaan we 
dat regelen in 
Nederland 
Bibliotheek 
Helmond, 
Watermolenwal 11. 
20:00 - 22:00 uur.

Jack Wouterse en 
Maartje Teusink - 
De laatste
Jack Wouterse 
blikt terug en 
vooruit in 
melancholisch en 
optimistisch stuk.
Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2
20:15 - 22:30 uur.

Zin-Café
Zin-Cafe met 
Kaulenlezing door 
Mohammed 
Ajouaou over: 
Zakat en sadaka 
meer dan een 
aalmoes.
Bethlehemkerk, 
Sperwerstraat 2.
20:00 - 22:00 uur.

WOENSDAG
14 NOVEMBER

 

Ton Kas – Kakmaker
Ton Kas grapt voor 
de sterke maag.
Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2.
20:15 - 22:30 uur.

DONDERDAG
15 NOVEMBER

 

Sandra van 
Nieuwland - 
Human alien
Bekende hits en 
songs van haar 
nieuwe album.
Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2.
20:15 - 22:30 uur.

DONDERDAG 8 NOVEMBER
 

Pierre Bokma, Kees Prins en 
Randy Fokke - Een man een man
Als Bokma en Prins twee oude vrien-
den in een restaurant gaan spelen weet 
je eigenlijk al genoeg. Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2. 20:15 - 22:30 uur.

VRIJDAG 9  NOVEMBER
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. 14:00 - 18:00 uur.

Dolf Jansen - Oudejaars 2018 
Beeldenstorm - try out
Raas het jaar uit met Dolf Jansen. Deze 
snelst denkende cabaretier van 
Nederland neemt de moderne 
beeldenstorm onder de loep. 
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2. 
20:15 - 22:30 uur.

Jamsessie Band @ 
Muziekcafé Helmond nov
Voor en door muzikanten maar 
natuurlijk ook voor alle 
muziekliefhebbers in de regio. 
Muziekcafé Helmond, Zuid-
Koninginnewal 39. 21:00 - 01:00 uur.

ZATERDAG 10 NOVEMBER

Foto expositie IVN Helmond 
Fotoclub Kiek Nauw
Veel mensen zijn enthousiaste 
natuurliefhebbers andere mensen zijn 
fervente fotografen. Bij onze fotoclub 
Kiek Nauw komen deze twee 
interesses samen. IVN-Trefpunt De 
Koekoek in Speeltuin Helmond West, 
Arbergstraat 85. 10 en 11 nov. 
12:00 - 17:00 uur. 
(bron foto; Fred Asmussen)

Gruppo Di Pawlowski - With Special 
Guests Donnerwetter.
Iedereen kent natuurlijk Mauro 
Pawlowski. De man speelde jarenlang 
gitaar in de meest succesvolle
Belgische band van de laatste 25 jaar 
Deus. De Cacaofabriek, Cacaokade 1.
20:30 uur.

Heerink & Friends - Old friends
Als muzikale duizendpoot speelde hij 
in grote producties als –Tommy- en 
-Queen in Concert- van het Orkest 
Koninklijke Luchtmacht. 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.

 Helmond, Markt 38. 09:00 - 16:00 uur.ZONDAG 11 NOVEMBER
Dag van de romantische muziek - 
Elise Besemer e.a.
Een zondag lang zet Het Speelhuis i.s.m. 
Lambertus Concerten (Helmonder van 
het Jaar) alle zalen open voor ervaren 
musici en jonge talenten. Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2. 12:30 - 18:00 uur.

Optreden Aloha sluts & Del Torros Full 
speed Surf & Rock&Roll
Optreden Aloha sluts Del TorrosFull 
speed Surf RockRoll
Lokaal 42, Markt 42. 16:00 - 00:00 uur.

Poppentheater De Peel -
Op Een Grote Paddenstoel
Ook dit seizoen is Poppentheater De 
Peel weer te zien in de Cacaofabriek 
met poppenkastvoorstellingen voor 
de allerkleinsten. Oma Alda wil graag 
zingen en springen met kabouter 
Spillebeen. De Cacaofabriek, 
Cacaokade 1. 15:00 uur.

Wetenschappelijke workshop: 
Woestijngeheimen
Leer alles over verborgen geheimen 
van woestijnen We gaan aan de slag 
met een microscoop en maken daarna 
een eigen woestijn. Vanaf 8 jaar. Vooraf 
aanmelden. Bibliotheek Helmond, 
Watermolenwal 11. 14:00 - 15:30 uur.

DINSDAG 13 NOVEMBER
De reis van mijn leven
Ga je mee op mijn reis Steun je mij en 
sta je me bij Zorg je dat ik je kan zien 
Kan voelen troosten misschien
Annatheater Helmond, 
Floreffestraat 21a. 20:00 - 22:00 uur.

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. 10:00 - 18:00 uur.

www.helmondnu.nl

PATHÉ HELMOND
DO. 8 NOV. T/M WO. 14 NOV.

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

Bohemian Rhapsody (DOV) Zo 10:00 uur / Vr, Di 10:30 uur 
/ Wo 10:40 uur / Ma 10:45 uur / Do 11:00 uur / Di 12:10, 
15:00, 17:45 uur / Do, Ma 12:30 uur / Za, Zo 12:45 uur / 
Vr 13:30, 16:30 uur / Do, Zo, Ma 15:30 uur / Za 15:45 uur 
/ Do, Zo, Ma, Wo 18:30 uur / Vr, Za 19:30 uur / Do, Zo - Di 
20:30 uur / Vr, Za, Wo 21:30 uur.
Brandweerman Sam - Klaar Voor Actie (DNL) Zo 10:00 uur / 
Vr, Wo 10:30 uur / Di 11:15 uur.
Children Act, The (DOV) Ma 20:00 uur.
Coldplay: A Head Full of Dreams (DOV) 
Wo 20:00, 21:15 uur.
Despicable Me (DNL) Zo 14:45 uur.
Despicable Me 2 (DNL) Wo 14:00 uur.
Despicable Me 3 (DNL) Za 12:30 uur.
Despicable Me 3 (O3D) Za 17:00 uur.
2ag Dirigent, De (DNL) Ma 13:45, 18:45 uur / Do 14:00 uur 
/ Zo 14:30 uur / Za, Di 15:30 uur / Vr, Wo 15:45 uur / Do, 
Zo, Di 20:00 uur / Vr, Za 21:00 uur.
Fantastic Beasts And Where To Find Them (O3D) 
Di 21:15 uur.
Fantastic Beasts Night (O3D) Di 21:00 uur.
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (DOV)
Wo 18:45 uur.
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (O3D)
Di 00:10, 00:00 uur / Wo 11:30, 14:30, 17:30, 20:30, 21:45 
uur. Di 00:10, 00:00 uur / Wo 11:30, 14:30, 17:30, 20:30, 
21:45 uur. 
First Man (DOV) Zo 11:40 uur / Vr 15:30 uur / Do, Ma 
16:00 uur / Di 16:30 uur.
Girl In The Spider’s Web, The (DOV) Wo 11:15 uur / Di 
18:30 uur / Do, Zo, Ma 21:15 uur / Vr, Za 22:15 uur.
Greatest Showman, The (DOV) Di 13:30 uur.
Halloween (2018) (DOV) Vr 10:45 uur / Do, Ma, Di 12:45 
uur / Do, Zo - Di 17:30 uur / Vr, Za 18:30, 22:45 uur / Do, 
Zo, Ma 21:45 uur / Wo 22:00 uur / Di 23:00 uur.
Hunter Killer (DOV) Ma 11:15, 16:30 uur / Do 11:45 uur / 
Vr 12:15 uur / Wo 13:30 uur / Do, Zo 17:45 uur / Vr, Za 
18:45 uur.
Johnny English Strikes Again (DOV) Vr, Di 10:45 uur / Do, 
Zo 16:30 uur / Wo 17:15 uur / Vr, Za 17:30 uur.
Minions, The (DNL) Za 14:45 uur.
Minions, The (O3D) Zo 16:45 uur.
Nutcracker & The Four Realms, The (DOV)
Do, Ma 10:30 uur / Vr, Za 13:15 uur / Di 13:50 uur.
Nutcracker & The Four Realms, The (O3D) Wo 16:10 uur / 
Ma 18:00 uur / Vr, Za 19:15 uur / Do, Zo, Di 19:30 uur.
Overlord (DOV) Ma 10:30 uur / Do, Di 10:45 uur / Vr 
11:15, 16:15 uur / Wo 12:15, 19:30 uur / Zo 13:00 uur / 
Do, Ma, Di 13:15 uur / Za 16:30 uur / Di 18:00, 21:50 uur / 
Do, Zo 18:45 uur / Vr, Za 19:45, 22:30 uur / Do, Zo, Ma
21:30 uur.
Secret Life Of Pets, The (DNL) Zo 10:30 uur.
Secret Life Of Pets, The (O3D) Ma 19:00 uur.
Serce nie Sluga (DOV) Zo 17:00 uur.
Sing (DNL) Zo 12:30 uur.
Sing (O3D) Wo 16:30 uur.
Sinterklaas en de Vlucht door de Lucht (DNL) Do, Di, Wo 
10:30 uur / Vr, Zo, Ma 10:45 uur / Wo 12:00 uur / Za 
12:15 uur / Zo 13:15 uur / Vr, Za 14:30 uur.
Smallfoot (DNL)
Zo 11:00 uur / Za, Wo 13:00 uur / Do, Vr, Ma, Di 15:15 uur.
Smallfoot (N3D)
Zo 14:15 uur / Wo 14:45 uur / Za 15:15 uur.
Sneak Preview 20181108 (DOV) Di 21:15 uur.
Star Is Born, A (2018) (DOV) Di 11:00, 20:45 uur / Do, Vr, 
Ma 13:00 uur / Wo 17:00 uur / Do, Zo, Ma 21:00 uur / Vr, 
Za 21:45 uur.
Superjuffie (DNL) Zo 10:15, 12:15 uur / Wo 11:00, 15:15 
uur / Vr, Wo 13:45 uur / Za 14:00 uur / Do, Zo - Di 15:45 
uur / Vr, Za 16:00 uur.HELMONDNU.NL

De nieuwssite van Helmond

HELMOND T/M ZONDAG 9 DECEMBER
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Aarle-Rixtel Bakkerij van Brug, Dorpsstraat 19 
Brouwhuis Gemeenschapshuis De Loop, Peeleik 7 | 
Dierdonk AH Dierdonk, Dierdonkpark 10
Helmond-Centrum In krantenrek bij de lift in de Elzas Passage 
Stadswinkel (Frans Joseph van Thielpark) | 
Bibliotheek Helmond-Peel, Watermolenwal 11
Helmond-Lungendonk Fruitteeltbedrijf Jurrius, Goorsebaan 16
Helmond-Noord Primera, winkelcentrum De Bus
Helmond-West Westwijzer Cortenbachstraat 70
The Readshop/postkantoor Mierloseweg 10
Esso Relou Europaweg Noord + Zuid
Mierlo-Hout  Jan Linders Janssen & Fritsenplein | Shell 
tankstation Verbakel, Mierloseweg 206 | Bakkerij Dirks Houtse 
Parallelweg 131 | Jumbo Hoofdstraat 168 | Wijkhuis Geseldonk, 
Cederhoutstraat 44
Oranjebuurt/Zwanenbeemd Bezoekershal Elkerliek
Rijpelberg Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1
Stiphout Uitgeverij Adcommunicatie Steenovenweg 20 | 
Jumbo Gijsbers, Dorpsstraat 58D

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

is ook verkrijgbaar op 
de volgende adressen

helmondloopjes
de loop weekkrant

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

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

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

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

DIVERSEN

DIVERSEN

TE HUUR

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

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

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

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

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

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

BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen

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

helmond
de loop weekkrant

ANNAWIJK/SUYTKADE
5705

DIERDONK
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RIJPELBERG
5709

BROUWHUIS
5704

NOORD
5702

ORANJE BUURT/ 
WARANDE 5707

STIPHOUT
5708 CENTRUM

5701

OOST
5703WEST

5707

BRANDEVOORT
5706/5707/5708 MIERLO-HOUT

5706

INDUSTRIEGEBIED
ZUID 5704/5705

Elke week gegarandeerd 50.000 likes!

OPENINGSTIJDEN
Ma. 13.00-17.00 uur

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

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

Engelseweg 147 - Helmond - Tel. 0492-599465 
Winkelboulevard Engelseweg (Naast de Helmondse IJzerhandel) 
Open: Di.t/m Vr. 10.00-18.00 uur Zat. 10.00-16.00 uur (Maandag gesloten)

ROLLUIK STUK?
Bel ons snel!
Wij zijn het service adres  
voor al uw rolluik reparaties!

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

Engelseweg 147 - Helmond - Tel. 0492-599465
Winkelboulevard Engelseweg

Open: Di. t/m Vr. 10.00-18.00 uur. Za. 10.00-16.00 uur (Maandag gesloten)

KAF TELECOM SERVICE
HEISTRAAT 113, HELMOND   T: 0492-523400

Openingstijden:
maandag t/m zaterdag 10.00-18.00 uur

zondag gesloten

Kan ik wereldwijd 
geld versturen 
en ontvangen
in Helmond? JA!

Rommelmarkt 
‘De Schakel’ 

Reuver
11 november 

9.30 – 15.30 uur
Broeklaan 2, 5953 
NB, A73 afrit 17/18
www.carbootsale 

horst.nl

VLOOIENMARKT 
Sporthal Eckart

11 november 
Airbornelaan 1a 

Eindhoven
Entree 2 euro

09.00 -16.00 uur
Kraamhuur 
06-20299824

ZWARTE MARKT
Venray

18 november
Evenementenhal

600 kramen.
www.vanaerlebv.nl

Helmond Overhorst te huur:
Gestoffeerde semi-bungalow

met dubbele garage,
aanvaarding direct.

In hogere prijsklasse
tel.: 0492-525451

TE KOOP GEVRAAGD

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

06-13208306

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

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

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

Helmond  06-52642652

65+ 
KLUSSER/

STYLIST
Voor timmerwerken en 
traprenovaties, houten 

vloeren voor kamers/terras 
en ook schilder, behang en 
tegelwerk. 40 Jaar ervaring.

info: 06-11441257 
Kees

TE KOOP

Check de site voor ons altijd 
actuele aanbod of kom langs!

-Reparatiepunt  Fietsenwinkel.
nl/FietsNed/F.S.N.!

-Ook reparatie van  tweewielers 
die elders  gekocht zijn!

-24/7 Online bestellen via onze 
webshop!

-Ruime keuze in gebruikte 
fietsen!

Kuijpers Tweewielers, 
Heistraat 2-G. T: 0492-528944

www.kuijpers tweewielers.nl

Lenie Klaasen  |  06-52716622
BUSINESS     OWNER

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

verplichtingen. De producten zijn uit voorraad leverbaar en 
te bestellen bij  Lenie Klaasen, 

tel.: 06-527 16 622 (Business Owner Forever). Kijk voor meer 
informatie op: www.foreverhelmond.nl

Rolluiken, luifels, 
vloerbedekking, lamellen, 

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

Willie’s stoffering, 
Braaksestraat 10, Helmond, 

T: (0492) 535901

www.dedakdekker.com
Ook voor particulieren 

T: 0492 - 546007

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

Tel. 0492-510855 
www.ikgeefeenfeestje.nl

save the dateNOVEMBER
EVENEMENTEN

Hoe ziet ons leven er 
zonder aardgas uit?
Lezing verzorgd 
door Berrie 
Horsten en VU 
Helmond. Van 
gebruik van 
aardgas naar 
klimaatneutraal. 
Hoe gaan we 
dat regelen in 
Nederland 
Bibliotheek 
Helmond, 
Watermolenwal 11. 
20:00 - 22:00 uur.

Jack Wouterse en 
Maartje Teusink - 
De laatste
Jack Wouterse 
blikt terug en 
vooruit in 
melancholisch en 
optimistisch stuk.
Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2
20:15 - 22:30 uur.

Zin-Café
Zin-Cafe met 
Kaulenlezing door 
Mohammed 
Ajouaou over: 
Zakat en sadaka 
meer dan een 
aalmoes.
Bethlehemkerk, 
Sperwerstraat 2.
20:00 - 22:00 uur.

WOENSDAG
14 NOVEMBER

 

Ton Kas – Kakmaker
Ton Kas grapt voor 
de sterke maag.
Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2.
20:15 - 22:30 uur.

DONDERDAG
15 NOVEMBER

 

Sandra van 
Nieuwland - 
Human alien
Bekende hits en 
songs van haar 
nieuwe album.
Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2.
20:15 - 22:30 uur.

DONDERDAG 8 NOVEMBER
 

Pierre Bokma, Kees Prins en 
Randy Fokke - Een man een man
Als Bokma en Prins twee oude vrien-
den in een restaurant gaan spelen weet 
je eigenlijk al genoeg. Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2. 20:15 - 22:30 uur.

VRIJDAG 9  NOVEMBER
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. 14:00 - 18:00 uur.

Dolf Jansen - Oudejaars 2018 
Beeldenstorm - try out
Raas het jaar uit met Dolf Jansen. Deze 
snelst denkende cabaretier van 
Nederland neemt de moderne 
beeldenstorm onder de loep. 
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2. 
20:15 - 22:30 uur.

Jamsessie Band @ 
Muziekcafé Helmond nov
Voor en door muzikanten maar 
natuurlijk ook voor alle 
muziekliefhebbers in de regio. 
Muziekcafé Helmond, Zuid-
Koninginnewal 39. 21:00 - 01:00 uur.

ZATERDAG 10 NOVEMBER

Foto expositie IVN Helmond 
Fotoclub Kiek Nauw
Veel mensen zijn enthousiaste 
natuurliefhebbers andere mensen zijn 
fervente fotografen. Bij onze fotoclub 
Kiek Nauw komen deze twee 
interesses samen. IVN-Trefpunt De 
Koekoek in Speeltuin Helmond West, 
Arbergstraat 85. 10 en 11 nov. 
12:00 - 17:00 uur. 
(bron foto; Fred Asmussen)

Gruppo Di Pawlowski - With Special 
Guests Donnerwetter.
Iedereen kent natuurlijk Mauro 
Pawlowski. De man speelde jarenlang 
gitaar in de meest succesvolle
Belgische band van de laatste 25 jaar 
Deus. De Cacaofabriek, Cacaokade 1.
20:30 uur.

Heerink & Friends - Old friends
Als muzikale duizendpoot speelde hij 
in grote producties als –Tommy- en 
-Queen in Concert- van het Orkest 
Koninklijke Luchtmacht. 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.

 Helmond, Markt 38. 09:00 - 16:00 uur.ZONDAG 11 NOVEMBER
Dag van de romantische muziek - 
Elise Besemer e.a.
Een zondag lang zet Het Speelhuis i.s.m. 
Lambertus Concerten (Helmonder van 
het Jaar) alle zalen open voor ervaren 
musici en jonge talenten. Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2. 12:30 - 18:00 uur.

Optreden Aloha sluts & Del Torros Full 
speed Surf & Rock&Roll
Optreden Aloha sluts Del TorrosFull 
speed Surf RockRoll
Lokaal 42, Markt 42. 16:00 - 00:00 uur.

Poppentheater De Peel -
Op Een Grote Paddenstoel
Ook dit seizoen is Poppentheater De 
Peel weer te zien in de Cacaofabriek 
met poppenkastvoorstellingen voor 
de allerkleinsten. Oma Alda wil graag 
zingen en springen met kabouter 
Spillebeen. De Cacaofabriek, 
Cacaokade 1. 15:00 uur.

Wetenschappelijke workshop: 
Woestijngeheimen
Leer alles over verborgen geheimen 
van woestijnen We gaan aan de slag 
met een microscoop en maken daarna 
een eigen woestijn. Vanaf 8 jaar. Vooraf 
aanmelden. Bibliotheek Helmond, 
Watermolenwal 11. 14:00 - 15:30 uur.

DINSDAG 13 NOVEMBER
De reis van mijn leven
Ga je mee op mijn reis Steun je mij en 
sta je me bij Zorg je dat ik je kan zien 
Kan voelen troosten misschien
Annatheater Helmond, 
Floreffestraat 21a. 20:00 - 22:00 uur.

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. 10:00 - 18:00 uur.

www.helmondnu.nl

PATHÉ HELMOND
DO. 8 NOV. T/M WO. 14 NOV.

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

Bohemian Rhapsody (DOV) Zo 10:00 uur / Vr, Di 10:30 uur 
/ Wo 10:40 uur / Ma 10:45 uur / Do 11:00 uur / Di 12:10, 
15:00, 17:45 uur / Do, Ma 12:30 uur / Za, Zo 12:45 uur / 
Vr 13:30, 16:30 uur / Do, Zo, Ma 15:30 uur / Za 15:45 uur 
/ Do, Zo, Ma, Wo 18:30 uur / Vr, Za 19:30 uur / Do, Zo - Di 
20:30 uur / Vr, Za, Wo 21:30 uur.
Brandweerman Sam - Klaar Voor Actie (DNL) Zo 10:00 uur / 
Vr, Wo 10:30 uur / Di 11:15 uur.
Children Act, The (DOV) Ma 20:00 uur.
Coldplay: A Head Full of Dreams (DOV) 
Wo 20:00, 21:15 uur.
Despicable Me (DNL) Zo 14:45 uur.
Despicable Me 2 (DNL) Wo 14:00 uur.
Despicable Me 3 (DNL) Za 12:30 uur.
Despicable Me 3 (O3D) Za 17:00 uur.
2ag Dirigent, De (DNL) Ma 13:45, 18:45 uur / Do 14:00 uur 
/ Zo 14:30 uur / Za, Di 15:30 uur / Vr, Wo 15:45 uur / Do, 
Zo, Di 20:00 uur / Vr, Za 21:00 uur.
Fantastic Beasts And Where To Find Them (O3D) 
Di 21:15 uur.
Fantastic Beasts Night (O3D) Di 21:00 uur.
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (DOV)
Wo 18:45 uur.
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (O3D)
Di 00:10, 00:00 uur / Wo 11:30, 14:30, 17:30, 20:30, 21:45 
uur. Di 00:10, 00:00 uur / Wo 11:30, 14:30, 17:30, 20:30, 
21:45 uur. 
First Man (DOV) Zo 11:40 uur / Vr 15:30 uur / Do, Ma 
16:00 uur / Di 16:30 uur.
Girl In The Spider’s Web, The (DOV) Wo 11:15 uur / Di 
18:30 uur / Do, Zo, Ma 21:15 uur / Vr, Za 22:15 uur.
Greatest Showman, The (DOV) Di 13:30 uur.
Halloween (2018) (DOV) Vr 10:45 uur / Do, Ma, Di 12:45 
uur / Do, Zo - Di 17:30 uur / Vr, Za 18:30, 22:45 uur / Do, 
Zo, Ma 21:45 uur / Wo 22:00 uur / Di 23:00 uur.
Hunter Killer (DOV) Ma 11:15, 16:30 uur / Do 11:45 uur / 
Vr 12:15 uur / Wo 13:30 uur / Do, Zo 17:45 uur / Vr, Za 
18:45 uur.
Johnny English Strikes Again (DOV) Vr, Di 10:45 uur / Do, 
Zo 16:30 uur / Wo 17:15 uur / Vr, Za 17:30 uur.
Minions, The (DNL) Za 14:45 uur.
Minions, The (O3D) Zo 16:45 uur.
Nutcracker & The Four Realms, The (DOV)
Do, Ma 10:30 uur / Vr, Za 13:15 uur / Di 13:50 uur.
Nutcracker & The Four Realms, The (O3D) Wo 16:10 uur / 
Ma 18:00 uur / Vr, Za 19:15 uur / Do, Zo, Di 19:30 uur.
Overlord (DOV) Ma 10:30 uur / Do, Di 10:45 uur / Vr 
11:15, 16:15 uur / Wo 12:15, 19:30 uur / Zo 13:00 uur / 
Do, Ma, Di 13:15 uur / Za 16:30 uur / Di 18:00, 21:50 uur / 
Do, Zo 18:45 uur / Vr, Za 19:45, 22:30 uur / Do, Zo, Ma
21:30 uur.
Secret Life Of Pets, The (DNL) Zo 10:30 uur.
Secret Life Of Pets, The (O3D) Ma 19:00 uur.
Serce nie Sluga (DOV) Zo 17:00 uur.
Sing (DNL) Zo 12:30 uur.
Sing (O3D) Wo 16:30 uur.
Sinterklaas en de Vlucht door de Lucht (DNL) Do, Di, Wo 
10:30 uur / Vr, Zo, Ma 10:45 uur / Wo 12:00 uur / Za 
12:15 uur / Zo 13:15 uur / Vr, Za 14:30 uur.
Smallfoot (DNL)
Zo 11:00 uur / Za, Wo 13:00 uur / Do, Vr, Ma, Di 15:15 uur.
Smallfoot (N3D)
Zo 14:15 uur / Wo 14:45 uur / Za 15:15 uur.
Sneak Preview 20181108 (DOV) Di 21:15 uur.
Star Is Born, A (2018) (DOV) Di 11:00, 20:45 uur / Do, Vr, 
Ma 13:00 uur / Wo 17:00 uur / Do, Zo, Ma 21:00 uur / Vr, 
Za 21:45 uur.
Superjuffie (DNL) Zo 10:15, 12:15 uur / Wo 11:00, 15:15 
uur / Vr, Wo 13:45 uur / Za 14:00 uur / Do, Zo - Di 15:45 
uur / Vr, Za 16:00 uur.HELMONDNU.NL

De nieuwssite van Helmond

HELMOND T/M ZONDAG 9 DECEMBER

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Scheve mond?

Verwarde spraak?

Lamme arm?
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Het Kasteel van 
Breng tussen 20 november en 2 december een bezoek aan

Sinterklaas

 
/kasteelvansinterklaas

                            
 
@KasteelvSint

 
 
/hetkasteelvansinterklaas

Kasteelplein 1 in Helmond

Ook erg veel vermaak op het 
terrein voor het kasteel:

Dagelijks voorstellingen in 

Het Theater van Sinterklaas

Clown Frenky met 

de Pepernotenpretlettershow

Theater Anders met 

Castillo El Quinto

De Smulwinkel van Sinterklaas
voor allerlei lekkernijen. 

En kom je in het weekend ontbijten bij Smulpiet?

De Knutselclub 

van Sinterklaas

voor het maken van leuke 

Sinterklaasknutselwerkjes.

Meer informatie of kaartjes bestellen? www.hetkasteelvansinterklaas.nl

Het Kasteel van 
Breng tussen 20 november en 2 december een bezoek aan

Het Kasteel van 

Sinterklaas

/kasteelvansinterklaas

/hetkasteelvansinterklaas

Kasteelplein 1 in Helmond

Ook erg veel vermaak op het 
terrein voor het kasteel:

Dagelijks voorstellingen in 

Het Theater van Sinterklaas

Clown Frenky met 

de Pepernotenpretlettershow

Theater Anders met 

Castillo El Quinto

De Smulwinkel van Sinterklaas
voor allerlei lekkernijen. 

En kom je in het weekend ontbijten bij Smulpiet?

De Knutselclub 

van Sinterklaas

voor het maken van leuke 

Sinterklaasknutselwerkjes.

 met 

Castillo El Quinto


