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Moderne website laten bouwen? info@adcommunicatie.nl

www.lambertusconcerten.nl

ZONDAG 25 NOVEMBER 
LE VOCI 

DELLE GRAZIE
L’ALTA CORTESIA

15.00 UUR 
ELKERLIEK KAPEL

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

jaar de loop weekkrant
Elke week gegarandeerd 50.000 likes!
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WO. 21 NOV. EN ZO. 2 DEC.
TUSSEN 13.30 EN 15.30 UUR 

MEGA FUN 
PIETEN OP BEZOEK 
MET DIVERSE ACTIVITEITEN

Vol verwachting 
klopt ons hart 

Zondag 18 november mag er 
weer luidkeels ‘Zie ginds komt 
de stoomboot’ gezongen wor-
den. Sinterklaas zet met al zijn 
pieten rond 13.00 uur weer voet 
aan wal in Helmond. 

Ook dit jaar arriveert hij per 
stoomboot en zorgt onze bur-
gemeester, Elly Blanksma, sa-
men met Bart & Theo voor een 
warm ontvangst. Daarna klimt 
de Sint op zijn trouwe schim-
mel Amerigo en rijden ze in een 
optocht naar de Markt. Op de 
Markt neemt de Sint rond 14.00 
uur plaats op zijn troon, waar hij 
de kinderen begroet en hun ver-
langlijstjes en tekeningen in ont-
vangst neemt. Kidz DJ en Bart & 
Theo zorgen voor de muzikale 
inkleuring van deze middag en 

er zijn diverse optredens van on-
der andere de jongleer- en jump-
pieten, Nina & Nina, Dansschool 
Reniers en Clown Frenky. Daar-
naast is er een nog een leuke ver-
rassingsact. 

Rond 16.00 uur neemt Sinter-
klaas afscheid en vertrekt hij met 
zijn pieten naar Het Kasteel van 
Sinterklaas welke op dinsdag 20 
november haar deuren opent. 

Bezoek aan Het Kasteel 
van Sinterklaas 
De kaartjes voor Het Kasteel van 
Sinterklaas zijn 1 november in 
de verkoop gegaan en zijn uit-
verkocht. Er zijn nog wel tickets 
verkrijgbaar voor Het Theater 
van Sinterklaas. Clown Frenky 
treedt dagelijks op met zijn show 
‘Frenky en de pepernotenpretlet-
tershow’ en Theater Anders met 
‘Castillo El Quinto’ in de weeken-

den. Op het voorterrein van Het 
Kasteel van Sinterklaas is veel 
vermaak voor jong en oud. Er 
zijn diverse optredens, Amerigo 
heeft een nieuwe stal gekregen, 
de Kadofabriek staat er als ook 
De Smulwinkel van Sinterklaas, 
een draaimolen en oud Holland-
se spelletjes. s

Kijk voor meer informatie op:
www.hetkasteelvansinterklaas.nl     

Helmond

Aankomende zondag zal de stoomboot uit Spanje mét de sint en zijn pieten weer aanmeren in Helmond (bron foto; Wim van den Broek). 
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1+1
gratis*

1+1
gratis*

Opening vrijdag 23 november

OPENINGSACTIES 

TREKPLEISTER HELMOND,
HEISTRAAT 36

De aanbiedingen gelden tot 10 dagen na de opening en zijn alleen geldig bij Trekpleister Helmond, Heistraat 36
*1+1 wordt verrekend als 50% kassakorting. 2e halve prijs als 25%. Per combinatie kan de prijs verschillen 

**lees voor het kopen de informatie op de verpakking

Op alle 
L’Oréal 

make-up

Op alle 
Max Factor 

mascara

Op alle 
Trekpleister 

multivitamines**multivitamines**
halve prijs*

Op alle 
Dagravit**1+1

gratis*

 op=op

voor de eerste 
200 klanten
bij besteding van 10.-

Gratis
ORCHIDEE

t.w.v. 11.95

 op=op

voor de eerste 
200 klanten
bij besteding van 10.-

Gratis
ORCHIDEE

Gratis
ORCHIDEE

Gratis

t.w.v. 11.95

Trekpleister. Altĳ d meer drogist voor jou! ook op Trekpleister.nl
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COLOFON
Weekkrant De Loop Helmond
verschijnt iedere week in een 
oplage van 39.500 ex.
Ook op internet: www.helmondnu.nl

UITGEVER
Adcommunicatie 
tel. 0492-845350
Ad Klaasen
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
www.klaasenvandeursen.com

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
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Elke week gegarandeerd 50.000 likes!14 Helmondse basisscholen 
gaan voor zwerfafvalvrij

KLIEN IT, het inmiddels be-
kende zwerfafvalproject voor 
het basisonderwijs binnen de 
gemeente Helmond, is weer 
gestart. Dit initiatief van de 
gemeente Helmond en con-
ceptbureau voor duurzame 
projecten Groen4Life beleeft 
zijn derde editie. De groepen 8 
van 14 Helmondse basisscholen 
gaan 30 schoolweken aan de 
slag voor een zwerfafvalvrije 
schoolomgeving. 

Project KLIEN IT
KLIEN IT is een project over 
zwerfafval, waarvoor elke school 
een op maat gemaakt lespro-
gramma ontvangt. De scholen 
krijgen bij de uitvoering van het 
lesprogramma ondersteuning 
van Groen4Life. Door het project 
doen leerlingen veel kennis op 
over een duurzame en schone 
toekomst. Daarnaast ontwikke-
len zij door het lesprogramma 
ook vaardigheden zoals samen-
werken, presenteren en omgaan 
met social media. Ook worden er 
dit jaar weer creatieve workshops 
gegeven, waarbij leerlingen hun 
eigen prullenbak mogen ont-
werpen of een kunstwerk maken 
van gerecycled materiaal. Daar-
naast staan de 14 deelnemende 
scholen voor de uitdaging om de 
schoolomgeving zwerfafvalvrij 
te houden. Een mystery guest 
van de gemeente controleert de 

omgeving van de scholen regel-
matig om op basis daarvan pun-
ten toe te kennen. De school die 
zich aan het eind van het project 
op meerdere vlakken het meest 
actief heeft ingezet voor project 
KLIEN IT ontvangt de hoofdprijs 
voor de hele klas. 

Extra activiteiten
Buiten het reguliere KLIEN IT 
programma zijn er dit jaar ook 
extra keuzeactiviteiten, namelijk: 

een workshop over fermenteren. 
Tijdens de workshop gaan de 
leerlingen aan de slag om plant-
jes te kweken op urine. De scho-
len kunnen zich ook aanmelden 
voor de waterchallenge, waarbij 
leerlingen op een leuke manier 
leren over waterschaarste en het 
besparen van water. 

Deelnemende scholen
Het project is sinds de kick-off 
in 2016 nog altijd populair. Een 

aantal scholen doet al sinds 
de aftrap mee en er is ook dit 
jaar weer veel interesse van  
nieuwe scholen. In totaal doen er 
23 groepen mee. 
De deelnemers van KLIEN IT 
2018-2019 zijn: Sint Trudo, KC 
Mozaïek, de Vlier, Silvester-Ber-
nadette, de Straap, Montessori-
school, Obs ’t Hout, Talentrijk, 
De Bundertjes, De Vuurvogel, 
De Korenaar, Odulfus, ’t Baken 
en de Jorisschool. s

Helmond

In totaal doen er 23 groepen mee aan het KLIEN IT project. (bron foto; Gemeente Helmond).

Nieuwe marktvisie voor 
Centrum Helmond

In overleg met vele betrok-
ken partijen is er een nieuwe 
marktvisie voor het centrum 
van Helmond opgesteld. De 
nieuwe marktvisie is één van de 
uitwerkingen van het Centrum-
perspectief.  

Wethouder Erik de Vries is blij 
met het resultaat: “De week-

markt hoort echt bij Helmond 
en is belangrijk voor de leven-
digheid in de stad. Om de markt 
toekomst te kunnen geven, is een 
nieuwe visie noodzakelijk. Die 
ligt er nu. Na vaststelling door de 
gemeenteraad gaan we snel aan 
de slag met de uitwerking.” In de 
marktvisie komt naar voren dat 
de weekmarkt in het hart van 
de stad blijft, en dat de vaste uit-
wijklocaties hier vlakbij moeten 
zijn. In de marktvisie staat ook 

beschreven hoe de markt beter 
kan functioneren.  

Weekmarkt blijft in het hart van 
de stad: Markt & Ameidewal
Uit het onderzoek naar de nieu-
we marktvisie komt de Markt 
/Ameidewal als beste locatie 
voor de vaste weekmarkt. Hier-
voor zijn verschillende alterna-
tieve locaties bekeken op o.a. 
de beschikbare ruimte, de be-
reikbaarheid, de ‘synergie’ met 

andere centrumfuncties en het 
toekomstperspectief. Als over-
looplocatie wordt de Koningin-
newal en op termijn mogelijk de 
Watermolenwal benut. 

Uitwijklocaties op 
Koninginnewal(len) en 
Watermolenwal 
De markt moet een paar keer per 
jaar uitwijken voor de kermis en 
evenementen, zoals de schaats-
baan. De marktvisie gaat uit van 
een uitwijklocatie zo dicht moge-
lijk bij de vaste locatie. Zo blijft er 
synergie met de centrumfuncties 
én kan samenwerking gezocht 
worden met de evenementen die 
er plaatsvinden. 
De Koninginnewal gecombi-
neerd met een groot deel van 
de Ameidewal (opstelling zo-
merkermis 2018) is een aantrek-
kelijke optie. Daarnaast kan de 
Watermolenwal worden benut, 
zodra er een herinrichting heeft 
plaatsgevonden.

Uitwerken sfeergebieden
In de marktvisie staat nog niet 
wie, waar komt te staan. Dat 
moet uitgewerkt worden aan de 
hand van de zogenaamde sfeer-
gebieden die worden geïntrodu-
ceerd in de marktvisie. Hierbij 
wordt de beleving van de consu-
ment centraal gesteld: ontmoe-
ten, beleven, proeven en kopen. 
De daadwerkelijke invulling van 

deze sfeergebieden en de opstel-
ling daarin van de marktkramen 
wordt in samenspraak gedaan 
met alle belangengroepen. Eerst 
wordt met de marktadviescom-
missie gekeken naar de gewenste 
branchering per sfeergebied. Dat 
leidt tot een nieuw brancherings-
plan. Hierbij wordt nadrukkelijk 
rekening gehouden met de op-
gave om meer groen in de stad te 
hebben en het optimaliseren van 
de verkeerssituatie (bereikbaar-
heid en parkeren). Vervolgens 
wordt per sfeergebied het feite-
lijke  inrichtingsplan gemaakt. 
Daarvoor gaat de gemeente per 
sfeergebied in gesprek met de 
belanghebbenden, waaronder 
de marktkooplieden, (horeca)
ondernemers en omwonenden. 

Vaststelling marktvisie
De nieuwe marktvisie is door 
Seinpost Adviesbureau opge-
steld in opdracht van de ge-
meente Helmond. Op 27 novem-
ber wordt de marktvisie ter vast-
stelling aan de gemeenteraad 
aangeboden. 
Bij de marktvisie is een uitvoe-
ringsprogramma met acties 
opgesteld. Indien de marktvi-
sie in de gemeenteraad wordt 
vastgesteld is het de bedoe-
ling deze acties begin 2019 in 
gang te zetten. De marktvisie 
is te raadplegen via www.hel 
mond.nl/jouwcentrum s

De markt in het centrum geeft sfeer aan de stad. (Bron foto; Wim van den Broek).

Centrum



4 week nummer 46 vrijdag 16 november 2018 de loop weekkrant HELMOND

Ondersteuning in huis met leefstijlmonitoring 

Kunt u als mantelzorger niet altijd aanwezig zijn bij degene die u verzorgt? Dan 
kan leefstijlmonitoring u mogelijk helpen. Met deze dienst kunt u namelijk op 
afstand een oogje in het zeil houden. Daardoor hoeft u niet steeds bij degene te 
zijn die u ondersteunt.

Leefstijlmonitoring werkt op basis van bewegingsmelders, niet met camera’s. 
Het is een dienst die met een paar simpele sensoren het leefpatroon van een 
alleenstaande oudere in kaart brengt. Via een app kunt u als mantelzorger 
zien of alles goed gaat en krijgt u een bericht als er iets mis is. Ook wordt u 
gewaarschuwd voor mogelijke gezondheidsrisico’s die ontstaan. Bijvoorbeeld als 
iemand langzamer gaat lopen waardoor het valrisico toeneemt. Overal, ook als u 
dus niet op locatie bent.

Gratis tot 1 maart 2019
Woont u alleen of bent u mantelzorger en zorgt u voor iemand die alleen woont? 
Dan is ondersteuning via leefstijlmonitoring wellicht iets voor u. De gemeente 
Helmond stelt leefstijlmonitoring gratis beschikbaar tot 1 maart 2019. De 
gemeente werkt hierbij samen met KPN-vitaal. Na 1 maart 2019 geeft u zelf aan 
of u ermee wilt doorgaan. U zit er dus niet aan vast.
Bij de KPN-winkel in de Elzaspassage kunt u zien hoe leefstijlmonitoring werkt.  

Aanvragen
Wilt u leefstijlmonitoring aanvragen?  Ga dan naar www.kpn.com/helmond.

Commissievergaderingen
Bestuurscentrum Boscotondo

Commissievergaderingen
Bestuurscentrum Boscotondo

Adviescommissie Inwoners
Dinsdag 20 november 2018, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Raadsvoorstel Masterplan integrale veiligheid gemeente Helmond 2019 -2022
2. Raadsvoorstel 1e wijziging Verordening Onroerend-zaakbelastingen 
 Helmond 2019
3. Raadsvoorstel Notitie gebundelde uitkering 2018 en Plan van Aanpak 
 verlagen uitgaven BUIG 2018

Adviescommissie Omgeving
Dinsdag 20 november 2018, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Marktvisie Helmond-Centrum en Kermisvisie
2. Verordening Starterslening 2018
3. Vaststellen bestemmingsplan ‘Sport en beleefcampus de Braak’

De complete agenda vindt u op www.helmond.nl/raadscommissies.

Bekendmakingen

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

Walvisstraat 30 31-10-2018 plaatsen reclame (lichtbak) 2018-X1227

Burgemeester Krollaan 121 31-10-2018 wijzigen kantoor in OLO 4006969

  woonbestemming

Waterbeemd 1  02-11-2018 verbreden inrit van 10,00 naar OLO 4010601 

(zijde Grasbeemd)  18,50 meter

De Hoefkens, kavel 2 02-11-2018 oprichten woning OLO 4011827

Elsbeen van Baerlestraat 27 05-11-2018 plaatsen dakkapel (voorgevel) OLO 4014529

Stiphout Zuid, kavel Z23 07-11-2018 oprichten woning OLO 3847721

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

Tips hout stoken
Stook alleen 
droog en 
onbehandeld 
hout dat 
maximaal
7 cm dik is. 
Kloof 
stammen 
die dikker zijn 
dan 7 cm. < 20%

Het vochtpercentage moet minder 
zijn dan 20 %.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Laat minstens één keer per jaar 
uw schoorsteen vegen door een 
erkend vakman.

Maak een houtvuur aan met 
kleine houtjes en steek deze 
van bovenaf aan.

Zorg voor voldoende 
luchttoevoer. Laat het hout 
dus niet smeulen.

Stook niet bij 
windstil of 
mistig weer. 
Check vooraf 
www.stookwijzer.nu

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

Kommavlinder 1 31-10-2018 aanvraag bodemenergie,  OLO 4007289

  realiseren energiecentrale

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

Automotive Campus 70 02-11-2018 uitbreiding bedrijfsruimte met  OLO 3789035

  kantoor 

Rivierensingel 748A 05-11-2018 oprichten woning en aanleggen OLO 3644483

  uitweg

Rakthof 10A 05-11-2018 entree bouwen, uitbreiden zijkant  OLO 3876993

  voor bedrijf in onderhoud en reparatie fietsen 

kruising Burgemeester  05-11-2018 kappen boom OLO 3972067

Krollaan - Medevoort 

Waterbeemd 1 -  07-11-2018 verbreden inrit van 10,00 OLO 4010601

Waterbeemd 1 (zijde Grasbeemd)  naar 18,50 meter 

Engelseweg 147 07-11-2018 plaatsen reclame (legalisatie) OLO 3757545

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

Automotive Campus 70 kappen 10 bomen: ingetrokken,  OLO 3965093

 staan niet op de bomenkaart 

Ruwe Berk, Zoete Kers paalberekening 19 appartementen (Villa De Wit) OLO 3983543

Ingetrokken omgevingsvergunningen (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Gerstdijk (perceel Z 00769) 06-11-2018  maken uitweg 2018-X1121

Registratie vertrek met onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling Veiligheid en Naleving is gebleken dat onderstaande personen 

geen bekend adres meer hebben in de Basis Registratie Personen (BRP) Het college van B&W 

heeft het voornemen voor deze personen de aantekening te plaatsen in de BRP “vertrek met 

onbekende bestemming” Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer als ingezetenen in 

Nederland staan ingeschreven. Zij zijn niet bereikbaar voor overheidsinstellingen waardoor dit 

gevolgen kan hebben voor uitkeringen, aanvragen paspoort, subsidies enz. 

Geslachtsnaam en voorletter(s)  Geboortedatum 

Adomaitiene I  27-06-1988

Zienswijzen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen een voornemen 

zijn zienswijze naar voren brengen bij het college van Burgemeester en wethouders van 

Helmond, Postbus 950, 5700AZ Helmond. De termijn van het naar voren brengen van de 

zienswijze is twee weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie. Dit kan 

schriftelijk of mondeling gebeuren. Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw 

zienswijze mondeling toe te lichten, verzoeken wij u van te voren telefonisch een afspraak te 

maken. Neemt u contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 140492. Bezwaar maken 

is in dit stadium (nog) niet mogelijk. Na afloop van de termijn van zienswijze wordt er een 

definitief besluit genomen. 

Ingediende evenementenvergunningen
Locatie: Datum indiening: Werkomschrijving: Registratienr.:

Icarusstraat 35 02-11-2018     Team Holzken Kickboksgala  2018-04251

  (5 en 6 januari 2019) 

Steenweg 1 -  Centrum 05-11-2018     Carnaval helmond 2019 2018-04285

  buitenactiviteiten 

  (26 januari, 2 t/m 5 maart 2019)

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas worden 

ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist. 

Verleende evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Verleende evenementenvergunningen
Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratienr.:

Automotive Campus 20 01-11-2018  Kl’ik Brabant  2018-03948

  (15 en 16 november 2018) 

Sportpark de Braak 7 02-11-2018  Galafeest Helmond Sport  2018-04090

  (24 november 2018) 

Dorpsstraat/Kloosterstraat 07-11-2018  Intocht Sint Nicolaas Stiphout   2018-04023

  (25 november 2018) 

 

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken 

na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de 

burgemeester, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Tevens kan de voorzieningenrechter van de 

rechtbank te ‘s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

AAE BV Varenschut 18 Uitbreiding van de activiteiten.

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid 
omgevingsvergunning “Uitbreiden dakopbouw voor 4 appartementen 
Zuidende 29G – 29H – 29J – 29K “

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij van plan zijn om hogere 

waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, vast te stellen ten 

behoeve van de omgevingsvergunning van “Uitbreiden dakopbouw voor 4 appartementen 

Zuidende 29G – 29H – 29J – 29K “. Deze waarden zijn: maximaal 59 dB voor het 

wegverkeerslawaai ten gevolge van het Zuidende en maximaal 50 dB ten gevolge van de 

Kasteel-Traverse.

Inzage 

Het ontwerp van het besluit en het akoestisch onderzoek liggen met ingang van 15 november 

2018  gedurende zes weken (t/m 27 december 2018) voor iedereen ter inzage in het 

Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Het inzien van deze stukken kan alleen op 

afspraak. U kunt uw afspraak telefonisch maken via telefoonnummer 14 0492 of via 

www.helmond.nl/afspraak.

Zienswijze

Binnen een termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun 

zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke 

zienswijzen kunnen worden gericht aan: College van burgemeester en wethouders, p/a Team 

Expertise en Ontwerpen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond onder vermelding van: Zienswijze 

Wet geluidhinder Uitbreiden dakopbouw Zuidende 29G – 29H – 29J – 29K. Mondelinge 

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

ingebracht door te bellen naar telefoonnummer 14 0492.

Bekendmaking Nota van uitgangspunten, kaders bestemmingsplan 
Centrum

Het college van burgemeester en wethouders van Helmond maakt bekend dat zij op 10 juli 

2018 de Nota van uitgangspunten, kaders bestemmingsplan Centrum, heeft vastgesteld. 

Deze nota is een concrete vertaling van Jouw centrum van Helmond!  - Centrumperspectief 

Helmond 2030 , vastgesteld op 10 januari 2017 door de gemeenteraad. Hierin zijn de ambities 

voor het centrum van Helmond beschreven. Het hoofddoel is een levendig en aantrekkelijk 

centrum. Door onder andere het compacter maken van de kern, met de focus op een gevarieerd 

aanbod aan winkels en horeca, transformeren van aanloopstraten naar aantrekkelijke entrees 

naar de compacte kern, ruimte geven aan ondernemerschap, toevoegen van woningbouw en 

realiseren van een fraaie openbare ruimte. Voor de aanloopstraten Marktstraat, Ameidewal en 

Molenstraat is onder andere het beleidsvoornemen in te zetten op de afbouw van het aantal 

winkelmeters en horeca-II gebruiksmogelijkheden. Tegelijkertijd wordt meer ruimte geboden 

voor nieuwe functies, zoals wonen. 

Dit, en meer, is vertaald in de Nota van uitgangspunten, kaders bestemmingsplan Centrum. 

Deze nota wordt gebruik voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan Centrum.

Informatie

De Nota van uitgangspunten, kaders bestemmingsplan Centrum kan worden geraadpleegd op 

de gemeentelijke website www.helmond.nl/jouwcentrum. Er ligt ook een papieren exemplaar 

ter inzage in de Stadswinkel. Het inzien van de nota in de Stadswinkel kan alleen op afspraak. 

U kunt uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak of door te bellen met 14 0492.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. P. Boesten, projectmanager Centrum, 

telefoonnummer 14 0492.

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 14 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.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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Deze aanbiedingen zijn
geldig van 14 t/m 20 November 2018
Deze aanbiedingen zijn
geldig van 14 t/m 20 November 2018

Iedere zondag geopend van 12.00 tot 17.00 uur Vrijdagavond koopavond 
tot 20.00 uur

Erica Darleyensis
Winterheide
Div. kleuren 
ø25cm in 12cm potø25cm in 12cm pot

€1,99 per stuk€1,99 per stuk

Div. kleuren
ø25 cm in 12 cm pot

€3,99 per stuk

Kamer AzaleaAmaryllis

Water & overplanten

Rhipsalis of Epiphyllum Haag taxusAmaryllis
Plant van de maand
Trendy en makkelijke kamerplanten
ø 30cm lengte 50cm
keuze uit 6 soorten!keuze uit 6 soorten!

Van €34,99Van €34,99

Tray à 6 stuks
voor 1 meter haagvoor 1 meter haag

Van €12,99

ø25 cm in 12 cm pot

€3,99 per stuk

www.tuincentrumdebiezen.nl

Nieuw: Gebakkraam
Ambachtelijke Appelbol

€1,75 per stuk

Als snijbloem
Top kwaliteit met
4-bloemknoppen
per steel!

€2,49 per stuk

Nu alle maten & soortenNu alle maten & soortenAmbachtelijke Appelbol

Nu

€8.99

50%
Korting

Nu
3 voor 4.50

Nu
3 voor 4,50

1 + 1 
GRATIS

1 + 1 
GRATIS

€1,75 per stuk

3 voor 4.50

1 + 1 
GRATIS

Nu

€7.99

Nu

€24.99€24.99

Bezoek onze 
kerst en sfeershow

Christmas
Feelings

Geopend van Dinsdag 
t/m Zaterdag van 11:00 

tot 17:00 uur
Zondag 12:00 tot 17:00

No water flowers
- Bloeigarantie
- Stelen blijven kort
- Lang houdbaar

Van €11,99

Feestvoorstelling De Helmondse Musical 

Op Tweede Kerstdag is de pre-
mière van De Uitvinders van het 
Trainingspak. Tot zondag 6 ja-
nuari spelen cast en orkest deze 
derde voorstelling van stichting 
De Helmondse Musical; de op-
volger van Berry, de Musical en 
Verhaal van de Knaal. 

Het grote moment komt dich-
terbij en met de week komen de 
spelers en muzikanten dichterbij 
het niveau waar we met z’n allen 
naar streven. Het wordt weer een 
musical die u niet mag missen!

Gewoon een fantastische 
feestmiddag
De musical is opnieuw populair; 
alle reguliere voorstellingen zijn 
bijna uitverkocht. Er zijn nog wel 
diverse kaarten voor de bijzon-
dere voorstelling op zondag 30 
december 2018. Dan speelt de 
cast van De Helmondse Musical 
een middagvoorstelling met een 
feestelijk tintje. Op deze dag kunt 
u vanaf 14:30 uur genieten van de 
voorstelling. Na afloop volgt er 
een geheel verzorgd all inclusive 
feest met onbeperkt drankjes 

en volop hapjes. U gaat met een 
volle maag naar huis! Bestuurs-
lid pr Perry Vermeulen: “Bij onze 
vorige twee voorstellingen kozen 
we voor een galathema, met bij-
passende dresscode. 

Dit jaar hebben we besloten om 
het anders te doen, verplichtin-
gen hebben de mensen tijdens 
de feestdagen immers al genoeg. 
Geen dresscode dus, maar wel 
een fantastische middag waarop 
het bezoekers aan niets ont-

breekt. De feesten van 2014 en 
2016 staan in ons geheugen ge-
grift, met muziek en een dansje 
voor wie wil. Wij kijken dus uit 
naar 30 december.” 

Er zijn nog kaarten!
Wees er snel bij en geniet met 
uw vrienden of familie van een 
mooie dag, samen met de spe-
lers, orkestleden en alle andere 
betrokkenen. All inclusive-kaar-
ten à € 67,50 zijn te verkrijgen via 
www.theaterspeelhuis.nl. s

Helmond

Ook deze musical belooft iets moois te worden! 
(Bron foto; Perry Vermeulen).

Gifbuizen traject 
Helmond

‘...Brainport deelt 25 miljoen 
euro uit. Eindhoven: Area 51, de 
Dutch Design Week en de Eind-
hoven Engine zijn vrijdag door 
Brainport van miljoenensubsi-
dies voorzien. In totaal heeft de 
Eindhovense stichting vrijdag 
25 miljoen euro verdeeld over 10 
projecten die de regio Zuidoost-
Brabant moeten versterken. 

Het gaat om de eerste miljoenen 
van de in totaal 130 miljoen euro 
die Brainport heeft gekregen van 
het kabinet-Rutte 3. Met het toe-
kennen van de miljoenensubsi-
dies is de uitvoering van de pro-
jecten in het kader van deze zo-
genoemde Regio Envelop feitelijk 
nu officieel van start gegaan...’

Het geld is bedoeld om het 
voorzieningenniveau in de re-
gio Eindhoven sterk te verbete-
ren, zodat Brainport aantrekke-
lijker wordt als vestigingsplaats 
voor het internationale be-

drijfsleven en voor alle expats 
die zich in het kielzog daarvan 
in Brainport willen vestigen.  

Voor de stad Helmond wordt 
dit een moeilijk verhaal, het is 
maar de vraag of deze bedrij-
ven en  ‘expats’ genegen zijn 
om zich in de buurt van deze 
nog aan te leggen gifbuizen 
willen vestigen?

In de eerste helft van 2019 be-
slist de Tweede Kamer (mi-
nister Ollongren D66) over dit 
foute plan, er ligt al een route 
via Venlo, leg ze daarbij. Traject 
Helmond is zogenaamd goed-
koper? Maar gifbuizen leg je 
niet door woonwijken!!!

Protesteer mee mail naar: 
protest@deloop.eu, bewerk 
de (lokale) politiek, er komen 
provinciale verkiezingen aan, 
beloon de partij die er daad-
werkelijk tegen protesteert op 
landelijk niveau. In Groningen 
kon het, protest hielp daar op 
den duur wel. s

Helmond

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl
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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 november wordt het 
Wijkontwikkelingsplan gepresenteerd, 
waarin omschreven staat wat er 
allemaal gaat gebeuren in de buurt. 
Dan gaat het niet alleen om stenen 
(nieuwe woningen, aanpak openbare 
ruimte), maar ook om de mensen. 
Om die buurtbewoners met elkaar 
in contact te brengen, organiseert 
Belangengroep Annawijk op zaterdag 
17 november een Buurtfeest. Het 
Wijkfonds van Rabobank Helmond 
draagt daaraan bij.

In het kader van die wijkontwikkeling is 
al het een en ander gebeurd: zo worden 
er zogenaamde achter de voordeur-
gesprekken gevoerd met buurtbewoners 
en is er een sociale veerkracht-dialoog 
gevoerd met bewoners. Henry Swinkels 
van Belangengroep Annawijk: ‘Tijdens 
deze avond hebben we een spel gespeeld 
met als thema: hoe zorgen we ervoor dat 
buurtbewoners meer betrokken zijn bij de 
wijk en elkaar.’ 

Uit de avond kwam naar voren dat 
mensen in de buurt elkaar niet of 
nauwelijks kennen ‘Daarom hebben 
we het initiatief genomen om een 

buurtfeest op touw te zetten. Zo 
willen we alle buurtbewoners, alle 
verschillende culturen, samen brengen.’ 
Een aantal kooklustige buurtbewoners 
maakt de lekkerste hapjes en drankjes. 
‘Zo kunnen we gerechten proeven uit 
verschillende streken en zo maken we 
heel laagdrempelig kennis met elkaar. 
We willen tijdens de middag laten 
zien wat er allemaal te beleven is in de 
Annawijk, want de buurt kent een actief 
verenigingsleven.  Daarnaast zorgen we 
voor amusement en leuke spelletjes voor 
de jeugd.’

Om de drempel laag te houden, is 
besloten om geen entree te vragen. 
‘We hebben een beroep gedaan op de 
gemeente Helmond, wijkraad Helmond 
Centrum en het Wijkfonds van de 
Rabobank.’ Wijkambassadeur Eline van 
Bokhoven van Rabobank Helmond vertelt: 
‘Het buurtfeest heeft als naam ‘samen 
verder’ en dat sprak 
ons meteen aan. Het 
gaat verder dan een 
gezellig samenzijn, 
het doel is elkaar 
beter leren kennen. 
Dat vinden wij een 
mooi uitgangspunt en 
we ondersteunen dit 
dan ook graag.’ 

Buurtfeest voor Annawijk: 
samen verder

De komende jaren staan er 
volop veranderingen op de 

planning in de Annawijk.

Op zondag 16 december 2018 
wordt er een unieke MTB-
tourtocht in Helmond georga-
niseerd. Deze tourtocht wordt 
gekenmerkt door uitdagende, 
maar adembenemend mooie 
uitzichten. 

De tocht start bij de sportschool 
YorACTION, gevestigd aan de 
Van Meelstraat 1a. De routes 
van deze tocht zijn volledig uit-
gepeild. Er worden drie routes 
aangeboden, welke elkaar soms 
overlappen, dus er is voor ieder 
wat wils. Dat wil zeggen dat het 
voor zowel de beginnende fietser 
als voor de fanatieke mountain-
biker mogelijk is om mee te doen 
aan deze tourtocht. 

Er wordt over drie afstanden ge-
fietst: 20, 45 en 60 km. Natuurlijk 
zitten wij tijdens deze tocht mid-

den in de winter. De kans is groot 
dat je nat, vies en modderig 
wordt. Dat is juist het mooie aan 
deze uitdagende tourtocht, die je 
letterlijk en figuurlijk uit je com-
fortzone haalt. Na de afterparty 
kun je terug naar de sportschool 
fietsen om daar je fiets af te spui-
ten en/of te douchen. Bij aan-
melding gelieve aan te geven of 
je gebruik gaat maken van deze 
gelegenheid. 

Deze tourtocht wordt feestelijk 
afgesloten bij de sport & outdoor 
winkel Adventure Store in Mier-
lo-Hout (Helmond). Ter plaatste 
word je verwelkomd met een 
broodje hamburger of worst van 
de barbecue en een drankje. De 
finishplaats wordt voorzien van 
muziek, tentjes ter beschutting 
tegen de kou en uiteraard van 
een gezellige ambiance! 
Tegelijkertijd is de winkel deze 
zondag 16  december gewoon 
geopend voor consumenten van 

10 tot 17 uur. Uiteraard wordt er 
tijdens deze koopzondag ook 
uitleg gegeven over het winter 
Weberen. Een unieke kans om 
de geheimen van gezond en lek-
ker barbecueën te leren, en… een 
Weber barbecue is het ideale 
kerstcadeau!
De kosten hiervan bedragen 
slechts 5,00 euro. Vooraf in-
schrijven is mogelijk via: www.
ridestrong.nl. Voorinschrijving 
bespaart je een hoop tijd ’s mor-
gens en bovendien, je krijgt een 
gratis hamburger met frisdrank-
je cadeau! Ben je van de partij? 
Schrijf je snel in! Heb je geen 
fiets? Geen nood aan de man, je 
kunt een mountainbike huren. 
Neem dan ruim op tijd contact 
met de organisatie op (David, 06-
48271008), zodat er een fiets voor 
je klaar staat bij de start.

De organisatie is in handen van 
YorACTION en Adventure Store 
Sport & Outdoor Helmond. s

Helmond

Helmond

(Bron foto; Adventure Store Helmond).

Een zoektocht naar 
spirituele verdieping

‘Op 11-jarige leeftijd kreeg ik 
samen met mijn moeder, door 
een ernstige aanrijding, een 
bijna- doodervaring. Vroeger 
rustte er een taboe op dit on-
derwerp en werd het vaak afge-
daan als iets wat men zich zou 
inbeelden. Die tijden zijn geluk-
kig veranderd en steeds meer 
mensen treden naar buiten met 
hun eigen spirituele 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 zoveel toegevoegde waar-
de gebracht dat ik deze kennis 
graag wil delen. Ieder individu 
heeft zijn of haar eigen waarheid 
en deze is continue aan verande-
ring onderhevig en heeft alles te 
maken met het groeien en ont-
wikkelen van ons bewustzijn. 
Hoe meer je naar binnen gaat, 
des te meer je je ware aard be-
grijpt en des te meer vreugde en 
geluk je in je leven ervaart en dat 
is heel motiverend. Door deze 
ervaringen is de 10 stappen-reis 
ontstaan. 
Wil je graag meer weten? Kom 
dan naar de informatiedag op 
28 november van 19.30 tot 20.30 
uur aan de Cursuslocatie: Mier-
loseweg 200 Helmond.

Je bent van harte welkom!’
‘Onze eerstvolgende workshop 
is: reïncarnatie. Bij reïncarna-
ties denken veel mensen aan 
vorige levens. Dat is natuur-
lijk ook zo, maar reïncarnatie 
heeft nog veel meer in zich. 
Nieuwsgierig geworden? Je 
bent van harte welkom op 
dinsdagavond 5 februari 2019. 
De workshop start om 19.30 uur 
en eindigt om 21.30. De kosten 
bedragen €15,- inclusief koffie, 
thee en iets lekkers. Aanmel-
den kan via de website: www.
patrys.nu, via de mail: info@
patrys.nu u of door te bellen 
naar 06-54935515. Graag ver-
melden met hoeveel personen 
je komt i.v.m. beperkt aantal 
plaatsen’. 
Cursuslocatie: Thuis bij An-
nemieke, Mierloseweg 200 
in Mierlo-Hout. Naast deze 
workshop worden er ook losse 
workshops gegeven. In voorbe-
reiding:
• Bijna dood ervaringen 
• Karma (oorzaak en gevolg)
• Leven na dit leven
• Bijzondere spirituele 
 ervaringen s

(Bron foto; Patricia van den Berg).

DB2 Adventure 
Store MTB 
tourtocht
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Kom 
kijken! 

opendagen.helicon.nl

Helicon MBO Helmond
 Scheepsboulevard 1, 5705 KZ Helmond

    Zondag 25 november
11.00 - 14.00 uur

Open dag 

 Dier 
 Voeding

 Outdoor en recreatie
 Wildlife management

 Allround coördinator 
 instructeur buitensport

Lambertus concert: 
Le Voci delle Grazie - L’Alta Cortesia

Le Voci delle Grazie werd opge-
richt in 2015 door Laura Lopes 
en Bethany Shepherd. Hun doel 
was de verloren kunst van mu-
sica secreta, een uitvoerings-
praktijk van intense muzikale 
expressie aan de hoven van Ita-
lië, te doen herleven.

In het laatste deel van de 16e 
eeuw werd het hof van Ferrara 
bezocht door de beste compo-
nisten van Europa. Velen van hen 
droegen composities op aan Eu-
ropa’s eerste professionele vrou-
welijke vocale kamerensemble: Il 
Concerto delle Dame.

De vrouwen van Il Concerto 
waren virtuoze zangeressen die 
zich lieten begeleiden door harp, 
luit en viola da gamba. Het rijke 
culturele erfgoed van Il Concerto 
bleek de muziek en alle andere 
vormen van kunst in heel Italië 
te beïnvloeden. In de jaren 30 van 

de 17e eeuw voerde de familie Ba-
roni, bestaande uit Adriana Ba-
sile (Monteverdi’s favoriete zan-
geres) en haar twee dochters Le-
onora en Caterina, het repertoire 
uit in Rome in een bijna identieke 
formatie. Gevierde componisten 
van die tijd schreven een enkele 
stukken voor het Baroni trio, zo-
als dat ook in Ferrara veertig jaar 
eerder werd gedaan.

Het hof van Ferrara is nooit ver 
weg van de kern van het geluid 
van Le Voci delle Grazie. Net zo-
als destijds Il Concerto en haar 
originele bezetting van harp, luit 
en viola da gamba in combinatie 
met klavecimbel, voert Le Voci 
delle Grazie virtuoze muziek voor 
vrouwenstemmen uit,  geschre-
ven in de 16e en 17e eeuw.
Het concert vindt plaats op 25 
november om 15:00 uur in de ka-
pel van het Elkerliek ziekenhuis.

Een kaartje kost €12,50,- en u 
kunt deze bestellen op www.
lambertusconcerten.com s

Oranjebuurt/Warande

(Bron foto; Stichting Lambertus Concerten).

Aarlese Revue en Irisch Koffie 
bij Stichting Draaiorgels Helmond

Op zondag 18 november van 
14.00 tot 16.00 uur verzorgen het 
koor van de Aarlese Revue en 
Irisch Koffie een concert bij de 
Stichting Draaiorgels Helmond 
in de Gaviolizaal.

Op die dag komt Sint Nicolaas 
aan in Helmond, maar dit valt 
natuurlijk prima te combineren 
met een bezoek aan dit dub-
bel concert. Goede wijn behoeft 
geen krans. De Aarlese Reveu 
heeft met de bevrijdingsrevue, 
in 2014 en 2015, Unne Skônne 
Avond in 2016, en terug naar de 
tijd van toen in 2017, hun sporen 
al verdiend in de Gaviolizaal. De-

ze middag laten zij de mooiste 
liedjes de revue laten passeren 
aangevoerd door hun enthousi-
aste dirigente Riet van de Zan-
den. Aansluiten zal de vierkop-
pige formatie Irisch Koffie u mee 
ontvoeren naar hoe kan het ook 
anders Ierland maar ook Schot-
land. Zij zingen mooie ontroe-
rende, luister- en meezingliedjes, 
waarbij het meezingen zeker niet 
verboden is. Het concert begint 
om 14.00 uur en duurt tot 16.00 
uur. Zaal open 13.00 uur, sluiting 
om 17.00 uur.
Vooraf, in de pauze en na afloop 
kunt u genieten van onze Hel-
mondse draaiorgels. De Gavio-
lizaal met monumenten en een 
stukje geschiedenis en cultuur 
in de cultuurstad Helmond heet 

u welkom. De toegang is gratis. 
Wel zien wij na afloop van het 
concert een vrijwillige bijdrage in 
onze donatiepijp.
Door de groei van het aantal be-
zoekers en activiteiten kunnen 
wij ook extra vrijwilligers, vooral 
voor de horeca gebruiken. Heeft 
u interesse om ook een stukje 
bij te dragen aan de Helmondse 
cultuur en monumenten neem 
dan contact op met de Stichting 
Draaiorgels Helmond. info@
draaiorgelshelmond.nl of 06-
39682404
De Gaviolizaal is te vinden aan 
de Torenstraat 36a, 5701 SH Hel-
mond. Openingstijden zaterdag 
en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. 
Groepen van minimaal 10 perso-
nen ook mogelijk op afspraak. s

Binnenstad

(Bron foto; Stichting Draaiorgels Helmond).
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Door de groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar gemotiveerde collega’s

Wij zijn op zoek naar: • C.V. monteurs 
 • Loodgieters 
 • Service monteurs verwarming
Je profiel:
Je hebt ervaring op het gebied van verwarmingsinstallaties en/of loodgieterswerk,
bent goed in staat om zelfstandig te werken en je weet van aanpakken.

 Heb je interesse, bel of mail dan naar:
 E&W installaties Milheeze bv 
 Peeldijk 12a • 5763 PC  Milheeze
 Tel. 0493-321406 • info@ewinstallaties.nl

E&W INSTALLATIES
MILHEEZE BV

Peeldijk 12a, 5763 PC Milheeze • Tel. (0493) 32 14 06

C.V. | gas | water | sanitair | koper- & zinkwerk | dakbedekking
onderhoud en reparatie van olie- & gasketels

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

cadeau met
sinterklaas?
Besteedbaar bij meer dan 120 Helmondse winkeliers/mkb-ers.

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 zie: www.hellemondgift.nl

geef de hellemondgift waardebon cadeau!gift waardebon cadeau!

Uitreiking oorkondes autisme 
vriendelijke Helmondse evenementen 

Op woensdagavond 7 novem-
ber 2018 is het project ‘Ook wij 
doen mee’ feestelijk afgesloten 
bij Café de Sport in Helmond. 
Het doel van dit project was om 
jongvolwassenen met autisme 
te stimuleren om ook mee te 
doen met Helmondse evene-
menten.

Er zijn, de afgelopen twee jaar, 
vijf Helmondse evenementen 
autisme toegankelijk gemaakt 
binnen dit project. Hiervoor 
heeft een goede samenwerking 
plaatsgevonden met de organi-
satoren en de stichting Help Us 
Aut. Elke organisator stond er 
voor open, heeft meegewerkt 
aan de afstemmingen en wil de 
mogelijkheid blijven bieden om 
voortaan een evenement autis-
me vriendelijk in te richten. De 
volgende evenementen zijn au-
tisme vriendelijk gemaakt: Een 
Kasteeltuinconcert, een Spek-
zullekesavond, een voetbalwed-

strijd van Helmond Sport, De 
High Tech Ontdekkingsroute op 
de Automotive Campus en H2O 
Unplugged.

De jongvolwassenen met au-
tisme hebben ervan genoten en 
hebben deze evenementen als 
succesvol ervaren. Zij hopen dan 
ook dat de organisaties dit wil-
len continueren zodat zij in de 
toekomst ook zelf kunnen gaan. 
Er zijn richtlijnen opgesteld voor 
zowel de evenementsorganisa-
toren alsook de jongvolwasse-
nen met autisme zelf. Er wordt 
gekeken naar hoe alles het beste 
kan worden afgestemd en wat 
er allemaal geregeld moet wor-
den. Dit alles in de vorm van een 
checklist als houvast. De bedoe-
ling van deze richtlijnen is dat de 
organisatie op deze manier zelf-
standig een evenement autisme-
vriendelijk kan maken. Hiervoor 
kunnen zij altijd voor advies 
terecht bij de Stichting Help Us 
Aut.
Als dank voor de prettige samen-
werking en de goede afstem-

ming die er is geweest tussen 
de organisatoren en de stichting 
Help Us Aut heeft Lianne van de 
Westerlo (voorzitter van de stich-
ting Help Us Aut) samen met een 
van de aanwezige jongvolwas-
sene met autisme de oorkonde 
‘autisme vriendelijk evenement’ 
met de bijbehorende richtlijnen 
uitgereikt aan Geert Blenckers, 
namens de Kasteeltuin concer-
ten, Diana Nijenhuis, namens de 
Carnavals vereniging de Spekzul-
lekes en Marcel Stevens, namens 
H2O Unplugged. De organisator 
van Helmond Sport en van Au-
tomotive Helmond konden er op 
woensdagavond helaas niet bij 
zijn. De oorkonde en richtlijnen 
zijn afgelopen vrijdag overhan-
digd aan Inez van Poppel van 
Automotive Campus Helmond 
en Ronnie Vriens van Helmond 
Sport. Dit project is mede mo-
gelijk gemaakt door de dona-
ties van het Stadslab Helmond, 
de Stichting Steun Welzijnszorg 
Helmond, de Lions Club Gewest 
Helmond en enkele donateurs 
uit Helmond. s

Helmond

Lezing: In gesprek over 
het levenseinde

Praten over het levenseinde; 
veel mensen vinden het eng. 
Toch is het wel verstandig om 
dat af en toe te doen, al was het 
maar omdat mensen die praten 
over hun levenseinde minder 
bang zijn om te sterven en ook 
rustiger doodgaan. 

Daarom heeft KBO-Brouwhuis 
ervoor gekozen om een lezing 
over dit onderwerp te organise-
ren. De maatschappelijke dis-
cussie over het onderwerp ‘ster-
ven’, staat bijna helemaal in het 
teken van euthanasie. 
Maar weet u dat euthanasie in 
maar 4% van de sterfgevallen 
de doodsoorzaak is? Over het 
onderwerp levenseinde is zoveel 
meer te weten dan dat alleen dat 
wat er regelmatig in de publici-
teit komt. Op een laagdrempe-
lige manier komen de volgende 
onderwerpen in vogelvlucht 
aan bod:
 
• Het gewone sterven 
• Medische zorg die het moment 
 van sterven kan beïnvloeden 
• Palliatieve sedatie 
• Euthanasie en hulp bij 
 zelfdoding 

• Waarom is het belangrijk 
 om te praten over uw 
 eigen doodgaan? 
• Vastleggen wat u wel en 
 niet wilt 
• Uitvaart en afscheid nemen. 

Over vrijwel al deze onderwer-
pen bestaan misverstanden. Om 
over deze zaken goed geïnfor-
meerd te zijn, geeft rust. 

Daarom nodigt KBO-Brouwhuis 
u uit voor deze interactieve lezing 
op woensdag 28 november in ge-
meenschapshuis De Loop. Aan-
vang 14.00 uur. De lezing is ook 
toegankelijk voor niet leden. s

Brouwhuis

www.helmondnu.nl
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Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004  
www.diepvriesspecialist.nl  Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist 
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 14 november t/m dinsdag 4 december 2018. 
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Worstenbroodjes
30 stuks - Beckers

Normaal 12,49

8,49

Vleeskroket 20%
16 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 5,49

Belgische friet
2 kilogram - Lutosa

Normaal 4,39

2,99

3,99

Ambachtelijke 
Erwten- of 
Goulashsoep
1 liter - Diepvriesspecialist

Normaal 3,79

2,99

Appel- of 
vruchtenstrudel

600 gram - Coppenrath & Wiese

Normaal 2,39

Worsten, ragout, 
pikant, saucijzen of kaas

Mini broodjes
10 of 8 stuks

Diepvriesspecialist

Normaal 2,99
1,99

1,79

GRATIS tegen 
inlevering van 

10 spaarpunten

Slagroomsoesjes
250 gram 

Normaal 1,79

GRATIS tegen 
inlevering van 

10 
inlevering van 

10 
inlevering van 

250 gram 

Normaal 1,79Normaal 1,79

Start CDA-Senioren  'De Peel'

Landelijk kennen we reeds lang een net-
werk met de naam CDA-Senioren. Toe-
gegeven: de laatste jaren zijn we niet 
erg op de voorgrond getreden, maar er 
wordt hard aan gewerkt. Vanuit diverse 
CDA afdelingen in Brabant zijn nieuwe 
activiteiten gestart en wordt de samen-
werking intensiever gemaakt. In Hel-
mond wordt op 30 november de afdeling 
CDA-Senioren  'De Peel' opgestart.

We doen dit op feestelijke wijze. Het doet 
ons veel genoegen u te mogen aankon-
digen, dat we voor de opening mevrouw 
Lenny Geluk-Poortvliet, Tweede Kamerlid 
voor het CDA en de heer Marcel Deryc-
kere, lid Provinciale Staten voor het CDA, 
bereid gevonden hebben naar Helmond te 
komen en ons te laten horen hoe men de 
belangen van senioren, zowel in de Twee-
de Kamer als in Provinciale Staten onder 
de aandacht wil brengen en waar mogelijk 
en nodig behartigen.
Als CDA Senioren 'De Peel' zullen we ons 
actief inzetten voor de volgende thema’s: 
Zorg, Seniorenhuisvesting, Mobiliteit en 
Veiligheid. We overleggen met de regio 
en zien of het verstandig en wenselijk is 
de basis op regionale leest te schoeien in 
plaats van het te beperken tot Helmond. 
Via onze site en in de lokale media zullen 
we u regelmatig informeren. Vragen of 
suggesties zijn altijd welkom.

Het programma op 30 november ziet 
er als volgt uit:
14.30 uur: Start bijeenkomst CDA Senio-
ren met publiek. Ontvangst sprekers; me-

vrouw Lenny Geluk-Poortvliet en de heer 
Marcel Deryckere.
14.45 uur: Toespraak Mevrouw Lenny 
Geluk-Poortvliet: 'De oudere als burger'.
15.15 uur: Toespraak De heer Marcel 
Deryckere: 'De terugkeer van Provinciaal 
Ouderenbeleid'.
15.45 uur: Mevrouw Elly Blanksma, bur-
gemeester van Helmond, korte toespraak
16.00 uur: Voorzitter CDA Seniorennet-
werk Brabant, de heer Theo Kloet, kondigt 
start CDA Senioren 'De Peel' aan.
16.15 uur: Pauze
16.30 uur: Vragen stellen en discussie
17.15 uur: Afsluiting bijeenkomst

De bijeenkomst wordt gehouden in Ont-
moetingscentrum De Geseldonk, Ceder-
houtstraat 44, 5706 XC Helmond.
Noteer het in uw agenda en vertel het aan 
vrienden en bekenden. We hopen u met 
velen op 30 november te mogen ontvan-
gen. Verenigingen en instanties, die zich 
met ouderen bezighouden zijn van harte 
welkom en worden tevens verzocht om 
het in hun kringen kenbaar te maken.
In verband met de organisatie graag aan-
melden via info@cdahelmond.nl s 
     
     
  

Helmond

Met de Tv-serie over de 80-jarige oorlog, 
en de herdenkingen rond het feit dat het 
100 jaar geleden is dat de 1e wereldoorlog 
beëindigd werd, komen herinneringen 
uit de oude doos naar boven. Het was na 
de bevrijding; bij ons in 1945. Op school 
(ik was toen 9) leerden we, nu de ‘mof-
fen’ weg waren, enthousiast een aantal 
vaderlandse liederen die we gezamenlijk 
zongen tijdens de jaarlijkse aubade van 
alle scholen, voor de burgemeester. Ook 
fietsten we rond op kleurig versierde 
fietsen; ik denk in een soort wedstrijd 
wie de mooiste had.
Natuurlijk zongen we ons het volkslied 
het: Wilhelmus van Nassauwe, dat pas 
in 1932, zo ontdekte ik, als volkslied was 
vastgesteld. De tekst dateert van rond 
1570! Voor 1932 was dat “Wie Neerlands 
bloed, door d’adren stroomt, van vreem-
de smetten vrij”.
Maar we leerden meer: “Op de blanke 
top der duinen, schitt’rend in de zon-
negloed”, “Bergen op Zoom houdt u 
vroom, stut de Spaanse scharen”, en “In 
naam van Oranje, doe open de poort, de 
Watergeus staat voor den Briel”. Voor 
ons Katholieken een akelig lied, want 
diezelfde Watergeuzen waren tuig van 
de richel en hebben in de Briel 19 gees-

telijken opgehangen; de 19 martelaren 
van Gorcum. Maar het was dan ook de 
tijd van de beeldenstorm en godsdienst-
oorlog. “Tis plicht dat ied’re jongen voor 
d’onafhankelijkheid van zijn geliefde 
vaderland zijn beste krachten wijdt.” 
Afijn, wij zongen heel wat af. Ik vraag 
me af of er nog zoveel gezongen wordt 
als toen. Je had toen weinig andere 
mogelijkheden.
Zelf vind ik het Franse volkslied van 
meer pit getuigen dan het Wilhelmus. 
“Allons enfants de la , le jour de gloire est 
arrivee”. Kom op kinderen van het vader-
land, de dag van glorie is daar!” En het 
lied gaat verder over de manier waarop 
we onze vijanden een stevig poepie zou-
den laten ruiken. Ik mag dat wel.

Jan van Rest

doordoor jan van rest

Zingen we nog?

www.helmondnu.nl
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Helmond sport neemt het op 
tegen RKC Waalwijk

Aanstaande zaterdag om 19:45 
uur staat voor Helmond Sport 
de thuiswedstrijd tegen RKC 
op het programma. In het eigen 
SolarUnie Stadion gaat Hel-
mond Sport proberen de tame-
lijk kansloze nederlaag tegen 
Roda JC weg te poetsen.

Kansloze nederlaag
Afgelopen vrijdag werd er met 
3-0 verloren op bezoek bij Roda 
JC. Helmond Sport ging rusten 
met een 1-0 achterstand, na de 
onderbreking breidde Roda JC 
de voorsprong uit naar 3-0. De 
ploeg van Robby Alflen kreeg ge-
durende de wedstrijd een aantal 
kansen, maar uiteindelijk bleken 
de Limburgers toch een maatje 
te groot.

Slechte reeks
RKC bezet op dit moment de vijf-
tiende plaats in de Keuken Kam-
pioen Divisie. De Waalwijkers 
behaalde tot zover elf punten 
uit dertien wedstrijden en heeft 
daarmee vijf punten meer dan 
Helmond Sport. Na de knappe 
bekerstunt tegen de lijstaan-
voerder van de Eredivisie, PSV, 
verloor RKC de twee daaropvol-
gende competitiewedstrijden. Zo 
werd er ook afgelopen vrijdag te-
gen de beloften van PSV verloren 
met 3-5. 

Historie
Helmond Sport en RKC stonden 
in competitieverband elf keer 
eerder tegenover elkaar. Daar-
van wist Helmond Sport vier 
wedstrijden te winnen, werd er 
drie maal gelijkgespeeld en ging 
vier keer de overwinning naar de 
bezoekers. 
In eigen huis won Helmond 
Sport voor het laatst in compe-
titieverband van RKC tijdens het 
seizoen 2015/2016. Door een doel-
punt van Charlton Vicento ble-
ven de drie punten in Helmond: 
1-0. Vorig seizoen werd er op de 

laatste speeldag met 2-2 gelijkge-
speeld tegen RKC. Robert Braber 
en Arne Naudts waren toen de 
doelpuntenmakers .

Kidsday bij Helmond Sport!
Wil jij Helmond Sport aanmoe-
digen tegen RKC? Kinderen tot 
en met twaalf jaar kunnen voor 
slechts €2,50 naar deze wed-
strijd! 

Voor meer informatie en tickets, 
ga dan naar www.helmondsport.
nl/kidsday en bestel eenvoudig 
je ticket online vanuit huis. s

Helmond

Helmond Sport en RKC stonden in competitieverband elf keer eerder 
tegenover elkaar. (Bron foto; Wim van den Broek).

Zoals jullie de eerste week van sep-
tember konden lezen is ons hondje 
Quincey overleden, na 17 jaar bij 
ons gewoond te hebben. Vele tra-
nen hebben gevloeid en een an-
der hondje voelde in het begin als 
hoogverraad. Maar toch keek ik 
rond naar puppy’s of een hondje 
dat een gouden mandje zocht. En 
toen ineens kwam er een nestje Ca-
valier King Charles langs in mijn 
kennissenkring. Zal ik eens om 
een foto vragen, ze waren 2 weken 
oud. En als je dan die foto krijgt, 
bende natuurlijk verkocht. Alhoe-
wel ik de weken ervoor ook had 
ervaren hoe fijn het kan zijn zon-
der unne hond. Maar André kwam 
alleen nog maar buiten om naar 
Rood-Wit te gaan, en ja op straat 
gaan lopen, zonder hondje doen 
wij in ieder geval niet. André wou 
graag het hondje hebben, maar de 
beslissing lag bij mij.

Ik dacht, André is 70 ik bijna 60  
een hondje dat weer een jaar of 15 
bij ons komt wonen, dan is André 
85. Toch wel oud dacht ik, tot ik 
diezelfde middag een oud vrouw-
tje zag lopen met een rollator en 

hondje ernaast. Dat was  dus ook 
geen probleem en geen reden om 
het niet te doen.
Toen heb ik de knoop doorgehakt  
en gezegd dat we haar wilde en 
ineens voelde het goed. Vooral 
omdat het een heel ander ras is als 
onze Quincey, het is gewoon een 
nieuw boek wat we gaan maken. 
Het is een Cavalier King Charles, 
dus koninklijk, het is een Engelse 
hond, wie hebben we als  vrouwen 
aan het Engelse hof, Megan, nee 
da vond ik te Amerikaans. Tja dan 
zit er niks anders op als Kate. Deze 
week hebben we haar opgehaald; 
we hebben dus weer unne honden 
baby in huis wat een hoop energie 
kost,  maar ook weer heel leuk is. 
De huiskamer ligt vol met speel-
goed en er rent regelmatig iets 
kleins op en neer. 
 
Mijn vriendinnen wilde een puppy 
shower net als met een baby. Ik 
dacht och welja, dus alles roze be-
steld. Wat lekkere hapjes, drank, 
unne echte puppy taart en gezel-
lige mensen, een zaterdag hebben 
we een echte puppyshower. We 
doen gewoon met de mode mee, 
we houden tenslotte van feestjes.
 

Iedereen een fijn weekend.
Tot volgende week,

Ons 

vertelt…

Gezinsuitbreiding

(Bron foto; Marij Scheepens).Concert Rondom de Noordzee 
van Symfonieorkest Helmond-Venray 

Symfonieorkest Helmond-Ven-
ray (SOHV) heeft een program-
ma samengesteld rond compo-
nisten die komen uit of werkten 
in landen rond de Noordzee.

SOHV opent met de Oud-Ne-
derlandsche Dansen van Julius 
Röntgen (1855-1932). Voor zijn 
orkestwerken liet de Nederlands-
Duitse componist Röntgen zich 
vaak inspireren door folklore, 
zoals deze bewerking voor sym-
fonieorkest van volksdansen uit 
vroegere tijden.
Als afwisseling spelen de solo-
blazers van SOHV het Blaas-
kwintet opus 56, nr. 1 van Franz 
Danzi (1763-1826). 
Aansluitend begeleidt SOHV vi-
oliste Jeanine Melis in The Lark 
Ascending van Ralph Vaughan 
Williams (1872-1958). Het werk 
roept het beeld op van het Engel-
se landschap waarin een leeuwe-
rik (lark) zweeft. Het gezang van 
de leeuwerik wordt vertolkt door 
de vioolsolo, uitgevoerd door 
Jeanine Melis. Jeanine (1994) be-
haalde in 2017 Cum Laude haar 
Bachelor viool aan het Conser-
vatorium te Tilburg en volgt daar 
nu de Masteropleiding bij Anne-

mieke Corstens. Zij is tweede vi-
ool aanvoerder bij het orkest Ars 
Musica. Met dit orkest was zij te 
zien bij de NPO met registraties 
van de Mathäus Passion en de 
Messiah (2016). Ook is zij actief in 
kamermuziek met verschillende 
bezettingen. 

SOHV sluit het concert af met 
de in Engeland gecomponeerde 
Londense Symfonie nr. 104 van 

Joseph Haydn (1732-1809). Dit 
concert vindt op zondag 25 no-
vember plaats van 15.00 tot 17.00 
uur in Wijkhuis de Fonkel, Prins 
Karelstraat 123, 5701 VJ, Hel-
mond. Kaarten aan de zaal: € 
10,-  en € 7,50 voor scholieren en 
studenten.
Voor meer informatie: www.
sohv.nl , info@sohv.nl of Face-
book Symfonieorkest Helmond-
Venray. s

Binnenstad

Violiste Jeanine Melis begeleidt tijdens het concert 
the Lark Ascending van Ralph Vaughan Williams (1872-1958) 

(Bron foto; Symfonieorkest Helmond-Venray).

Roy Jansen stuurde zoals ve-
len de oplossing in van de Su-
doku, en was blij verrast dat 
hij gewonnen had.

Rik Aarts (Adcommunica-
tie) overhandigde de Holland 

Casino dinercheque t.w.v.  
€ 100,00 en een leuke Goodie-
bag aan Karin, de vrouw van 
Roy. Iedere 14 dagen plaatst 
Weekkrant De Loop Helmond 
een Sudoku. Lost u deze op? 
Dan maakt u ook kans op 
een dinercheque en een exclu-
sieve Goodiebag van Holland  
Casino Eindhoven. s

Winnaar Sudoku
Weekkrant De Loop Helmond

Helmond
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M O N T E U R
S E R V I C E  E N 
O N D E R H O U D

F U L LT I M E  M / V

VERRICHT JIJ ZELFSTANDIG
ONDERHOUDS- EN SERVICE
WERKZAAMHEDEN?

WERKZAAMHEDEN

Wegens uitbreiding van ons team, zijn we op zoek naar een Monteur

Service en Onderhoud. Je hebt kennis en ervaring op het gebied van 

timmeren en metselen en affiniteit met loodgieterswerkzaamheden en 

tegelzetten. Je verricht zelfstandig onderhouds- en servicewerkzaamheden.

FUNCTIEPROFIEL

• Collegialiteit/samenwerking

• Communicatief vermogen

• Integriteit/betrouwbaarheid

• Klantgerichtheid

• Initiatief/zelfstandigheid

•  Service georiënteerde houding 

met goede communicatieve 

vaardigheden

•   Signaleert mogelijke structurele 

oorzaken in storingen en koppelt 

dit terug naar de Coördinator 

Service en Onderhoud 

•  Registreert de werkzaamheden 

digitaal in het systeem

•  Beheert de voorraad van de 

service bus

•  Indien nodig overleg met 

opdrachtgever en/of huurder

•  Organiseert het materiaal en 

de werkplek, o.a. verzamelt 

en controleert de benodigde 

gereedschappen, hulpmiddelen 

 en materialen

•  Enkele jaren ervaring in 

soortgelijke functie 

• Rijbewijs B, voorkeur BE

INTERESSE?

Stuur je C.V. met motivatie t.a.v. Yvette van Rijswijck 

naar personeelszaken@raedts-bouwbedrijf.nl.

RAEDTS-BOUWBEDRIJF.NL

bouwen op 
vertrouwen

RAEDTS BOUWBEDRIJF BV 

IS GEVESTIGD IN VENRAY EN 

RICHT ZICH OP SERVICE EN 

ONDERHOUD, VERBOUW EN 

RENOVATIE VAN GEBOUWEN 

VOOR DE PROFESSIONELE 

OPDRACHTGEVER. ONDER 

ONZE OPDRACHTGEVERS 

VALLEN ONDER ANDERE 

WONINGCORPORATIES, 

SCHOLENGEMEENSCHAPPEN, 

INSTELLINGEN EN BEDRIJVEN.

Hoe werkt de lokale democratie? 
Burgemeester Blanksma vertelt 

Op woensdag 28 november geeft de 
Helmondse burgemeester mevrouw 
Blanksma een lezing in de Bibliotheek 
Helmond-Peel over de werking van de 
lokale democratie. De gemeente  Hel-
mond is voor sommigen een organisatie 
die ver van het bed staat. 

Voor anderen is het een instituut dat 
daadwerkelijk het verschil kan maken 
voor zijn inwoners. Wie anders dan de 
burgemeester van Helmond, mevrouw 
Blanksma-van den Heuvel, kan een hel-
der inzicht geven in de werking van de 
lokale democratie? Zij gaat vertellen over 
hoe besluiten tot stand komen. Wat is de 
rol van het college van burgemeester en 
wethouders en waar gaat de gemeente-
raad over? Wat is het werkterrein van ge-
meenteambtenaren en hoe is de samen-
werking met partners in de stad? Welke 
positie heeft de gemeente Helmond ten 
opzichte van Eindhoven en andere buur-
gemeenten?

Het besturen van een gemeente is een 
complex proces. De burgemeester vervult 
daarin een bijzondere rol en mw. Blanks-
ma zal vanuit haar eigen ervaringen ver-
tellen hoe de gemeentelijke ‘machine’ 
werkt en dienstbaar is aan haar inwoners. 
Vanuit haar jarenlange ervaring als lid van 
de Tweede Kamer, lid van Provinciale Sta-
ten en tegelijkertijd door haar werkzaam-
heden destijds bij de Rabobank (ook in 
Helmond), kan de in Helmond geboren 

burgemeester een vergelijking maken met 
andere bestuurslagen van de overheid. 
Kortom, een interessante lezing met veel 
mogelijkheden voor interactie.
 
De lezing vindt plaats op woensdag 28 
november in de Bibliotheek Helmond-
Peel, Watermolenwal 11 en begint om 
20.00 uur. De entree bedraagt € 6,00. 
Om teleurstellingen te voorkomen is 
inschrijven aanbevolen. Inschrijven is 
mogelijk tot daags voor de lezing, 11.00 
uur. E-mailadres info@vuhelmond.nl, 
telefoon 0492 532 729. s

Helmond

(Bron foto; Volksuniversiteit Helmond).

Op zondag 25 november 2018 vindt de 
jaarlijkse ”slachtdag” plaats in het Jan 
Visser Museum. Met als thema “VLIS 
VAN VRUUGER” Traditioneel werd vroe-
ger in de maand november het huisvar-
ken geslacht nadat het eerst zorgvuldig 
was vetgemest. Dan ging de slager aan 
het werk. Het hele varken werd gebruikt. 
De slager maakte worst, bloedworst, 
balkenbrij en zult. Ook de ribbetjes ham 
en het spek werden geconserveerd. 

Voor mensen die bang zijn voor een eng 
bloedbad; de voorbereidingen worden 
elders volgens de huidige regels getrof-
fen. Een pas geslacht varken komt op 
de uitbeentafel, waar de museumsla-
ger Ad Wilde deskundig commentaar 

levert en overheerlijke vleesproducten 
bereid. U kunt proeven en kopen van de 
diverse soorten lekkernijen zoals balken-
brij, bloedworst, zult met vers gebakken 
brood. Het vlees wordt verkocht, t.b.v. het 
Jan Visser Museum. 
Ook onze ambachtelijke bakkerij is tij-
dens deze dag in bedrijf. De geur van vers 
gebakken brood zal u tegemoet komen.

Op deze themadag is de toegang tot het 
museum gratis, een mooie gelegenheid 
om onze uitgebreide collectie landbouw-
werktuigen, en onze verzameling brand-
weervoertuigen te bezichtigen.
De themadag begint om 12.00 uur en 
duurt tot 17.00 uur. 

Het Jan Visser Museum is gelegen aan de 
Keizerin Marialaan 5 in Helmond nabij 
zwembad De Wissen. s

Bezoek het Jan Visser Museum 
tijdens de slachtdag 

Helmond-Noord

U kunt genieten van de diverse soorten lekkernijen zoals balkenbrij, bloedworst en zult 
met vers gebakken brood. (bron foto; Jan Visser Museum Helmond).
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Prins Max d'n 1e trapt 
carnavalsseizoen af bij De Kluppels

Op d'n elfde van d'n elfde heb-
ben bevriende verenigingen uit 
Mierlo-Hout en omgeving de 
uitverkiezing van Prins Max d'n 
uurste gevierd. Max van Abbe, 
zoals de Prins in het dagelijks 
leven heet, werd zaterdag als 
57ste Prins der Houtse Kluppels 
gepresenteerd. Tijdens deze 
avond werd helaas ook afscheid 
genomen van Prins Marcel d´n 
Uurste. Hij heeft samen met zijn 
vrouw Heidi voor een fantasti-
sche carnaval gezorgd.

Bevriende verenigingen van De 
Kluppels als de Kluppelwacht, 
het Gilde Sint Antonius Abt, 
andere carnavalsverenigingen 
en blaaskapellen vierden samen 
met de Houtse Kluppels de uit-
verkiezing van Prins Max d'n 
uurste. Max van Abbe is geboren 
op 12 maart 1968 in Stiphout en 
groeide op in Mierlo (Luchen) in 
een gezin met vader Albert, moe-
der Carla en broer Eric. Max is al 
ruim 26 jaar samen met Janneke. 
Zij wonen met hun kinderen Julia 
(20), Mink (18) en Morris (13) in de 
Burgemeester Krollaan in Mier-
lo-Hout. Met zijn compagnon en 
beste vriend Peter Schulte runt 
hij inmiddels al 20 jaar Chateau 
Parket. 

Van ambassadeur tot Prins
Max omschrijft zichzelf niet als 
een échte Kluppel. Hoewel hij 
misschien van nature geen die-
hard carnavalsvierder is, is Max 
sinds enkele jaren verbonden 
aan onze vereniging als am-
bassadeur. Janneke is trouwe 
deelneemster aan de Houtse 
optocht. Met haar vriendinnen-

groep ‘Goud van ’t Hout’ ver-
maakt zij elk jaar het publiek met 
leuke creaties. De jongste zoon, 
Morris, is jarenlang lid geweest 
van de Klein Houtse Kluppelkes 
als raadslid en vanaf dit jaar be-
geleidt hij zijn vader als lid van de 
prinsengarde.

De eerste officiële handeling 
voor de nieuwe Prins was een 
bezoek zondagochtend aan De 
Kluppel op het Kerkplein. Daar 
nam Prins Max d'n Uurste de 
sleutel van Mierlo-Hout over 
van pastoor John van de Laar. 
Daarna werd op ludieke wijze 
in hoftempel de Geseldonk de 
hoogheid van de Klein Houtse 
Kluppels bekendgemaakt. 

Jeugdprins Vince d’n Uurste
Vince is 11 jaar en zit op de Antoon 
van Dijkschool, in de klas bij juf 
Lieke. Vince woont samen met 
vader Johnny, moeder Marloes 
en zusje Jill aan het Janssen en 

Fritsenplein. Vince is zeker geen 
onbekende van De Kluppels. Zijn 
vader was Prins in seizoen 2013-
2014, en vanaf die tijd heeft hij de 
smaak te pakken als het gaat om 
carnaval vieren. 

´Inne Pot Nat´
Prins Max d'n Uurste en jeugd-
prins Vince d'n Uurste hebben 
er ontzettend veel zin in om er 
een fantastische carnaval van te 
maken. Onder het nieuwe motto 
´Inne Pot Nat´ zwaaien de Prins 
en de jeugdprins dit jaar de skep-
ter over het Kluppelrijk.

Nieuw boerenbruidspaar 
gepresenteerd
Tijdens de receptie is ook het 
nieuwe boerenbruidspaar ge-
presenteerd. Boerenbruidegom 
is Jan-Willem Mulkens, ex-prins 
en eigenaar van witgoedbedrijf 
Wim Mulkens. Zijn onechte 
echtgenote is Lusan Triki, huis-
houdelijke hulp bij Savant. s

Mierlo-Hout

Prins Max d’n uurste en Jeugdprins Vince d’n Uurste gaan er een mooie 
carnaval van maken! (Bron foto; CV de Kluppels).

Prinsbekendmaking bij 
C.S. de Brandeliers

Het carnavalsseizoen is begon-
nen en C.S. de Brandeliers heb-
ben er weer zin in met vele leuke 
activiteiten op de agenda. Wat 
als eerste het belangrijkste is, 
is dat onze  nieuwe hoogheid 
Prins 9 er helemaal klaar voor 
is met zijn Adjudant om de 
scepter over te nemen van onze 
hoogheid Prins Alex I met aan 
zijn zijde Adjudant Charles. Al-
leen moeten ze nog even geduld 
hebben tot het Leutfestijn, dat 
op vrijdag 23 november a.s. zal 
plaatsvinden in ’t BrandPunt. 

De avond begint om 20.30 uur 
waar eerst officieel afscheid 
zullen nemen van Prins Alex I. 
Daarna zal om 22.11 uur onze 
nieuwe hoogheid Prins 9 met 
zijn Adjudant op spectaculaire 

wijze bekend gemaakt worden. 
Tussendoor zullen de The Go 
Girls en The Brand New Dancers 
van de dansgarde van de C.S. 
de Brandeliers hun nieuwe dans 
nog showen. Iedereen is welkom 
op het Leutfestijn en de entree is 
gratis. Ben je nu ook zo nieuws-
gierig geworden naar de nieuwe 
Prins? Kom gezellig naar het 
Leutfestijn van C.S. de Brande-
liers. Tot 23 november 2018! s

Brandevoort

Prins Jos d’n 1e 
van de Olietrappers 

Op het Elf Elf bal van zaterdag 
10 november jl. hebben de Olie-
trappers traditiegetrouw hun 
nieuwe prins bekend gemaakt.

In residentie buurthuis St. Anna, 
kwamen leden en wijkbewoners 
samen om de bekendmaking van 
de nieuwe prins bij te wonen. Tij-
dens deze avond werd er veel ge-
speculeerd wie de nieuwe prins 
of prinses zou worden. Uiteinde-
lijk werd om 23.11 uur op ludieke 
wijze Jos Arends gepresenteerd 
als prins van de Olietrappers van 
het seizoen 2018/2019.
Jos (60) maakt al enkele jaren 
deel uit van onze raad van elf. 

We zijn dan ook trots dat hij 
aankomend jaar de scepter mag 
zwaaien over het Olietrappersrijk 
in de Annawijk. s

Annawijk/Suytkade

Jos Arends mag komend 
carnavalsseizoen de scepter 

zwaaien over het Olietrappersrijk 
(bron foto; CV de Olietrappers).

Prinsenbekendmaking CV de Aokanters

Op vrijdag 16 november 2018 
houdt CV de Aokanters het 11-
11 bal in hun residentie Het Jan 
van Erp Clubhuis. Tijdens deze 
avond wordt de nieuwe Prins 
van 2019 bekend gemaakt. Hij 
gaat de scepter zwaaien over de 
wijk Helmond-Oost. De avond 
begint om 20.00 uur.  

Maar eerst wordt er op deze 
avond afscheid genomen van 
Prins Carlo d’n Uurste. Hij heeft 
er samen met zijn Prinses Ellen 
en Adjudant Pascal een fantas-
tisch carnaval 2018 van gemaakt. 
Ze hadden goed bezochte mid-
dagen en avonden in residen-
tie Het Jan van Erp Clubhuis. 
Misschien bent u er wel een of 
meerdere avonden bij geweest. 
Dan heeft u vast de goede sfeer 

geproefd en de gezelligheid die 
daar heerste. Ook de Prins van 
2019 zal er vast ook weer een fan-
tastisch carnaval van gaan ma-
ken en dat begint voor hem op 
vrijdag 16 november 2018 rond 
23.11 uur. Dan wordt hij officieel 
bekend gemaakt aan het aanwe-
zige publiek. Bent u er ook bij?
CV de Aokanters hoopt u te mo-
gen begroeten op deze avond 
in residentie ‘Het Jan van Erp 
Clubhuis’. Zij gaan er dan samen 
met u een gezellige avond van 
maken. De muziek, wat zeker 
niet onbelangrijk is, wordt deze 
avond verzorgd door DJ Mike.s

Tot dan! 

Helmond-Oost

Prinsbekendmaking CV OLUM 

Jan van Esch zal als Prins Jan III 
CV OLUM het komend carna-
valsseizoen voorgaan. Hierbij 
volgt hij, heel toevallig, Prins Jan 
II op die afgelopen zaterdag 10 
november afgetreden is. 

In het bijzijn van diverse bevrien-
de verenigingen kwam hij zater-
dag 10 november ’s avonds om 11 
over 11 na een spectaculaire dans 
van de dansgardes samen als 
Snollebolleke tevoorschijn. Een-
maal ontdaan van de vermom-
ming stond daar Jan van Esch. 

Jan van Esch is lid van de OLUM 
vriendenkring en getrouwd met 
een voormalig dansmarietje van 
OLUM Daniëlle Gruijters. In het 
dagelijks leven is Jan (51) werk-
zaam als nutritionist bij de eieren 
firma Kwetters. Hij viert graag 
Carnaval, wat dit jaar een bijzon-
dere dimensie krijgt. Jan kijkt er 
naar uit om er in Helmond met 
CV OLUM een “boitegewoon" 
feest van te maken. Voor meer 
info kijk op www.olum.nl s

Helmond-Oost

Prins Jan III kijkt er naar uit om 
er in Helmond met CV OLUM 
een “boitegewoon" feest van te 
maken. (Bron foto; CV OLUM). 

Donneer en 
help gezinnen in nood!
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Vier jubilarissen voor Mannenkoor Lambardi
Op het onlangs gehouden Caeci-
liafeest heeft Mannenkoor Lam-
bardi vier jubilarissen mogen 
huldigen. Theo van Ettro 60 jaar, 
Theo Talsma 50 jaar, Cees Toe-
men 40 jaar en Martin Claassen 
25 jaar lid van het koor. Als trou-
we bezoekers van repetities en 
concerten, maar ook op allerlei 
andere terreinen binnen de ver-
eniging, hebben de heren zich in 
de achterliggende jaren verdien-
stelijk gemaakt voor het koor.

Bijzonder is wel dat het koor dit 
jaar ook een lid kon huldigen 
met inmiddels zestig dienstjaren 
achter de rug en die bovendien 
nog steeds een van de steunpila-
ren van het koor is. 

Tweede tenor Theo van Ettro 
heeft zich in die zestig jaar op 
vele terreinen verdienstelijk ge-
maakt als bestuurslid, als lid van 
diverse commissies en tot op de 

dag van vandaag is hij nog de 
drijvende kracht achter de tri-
bunecommissie. Cees Toemen, 
ook tweede tenor, is zo'n 30 jaar 
lid van het bestuur geweest, was 
jarenlang penningmeester, heeft 
vele fantastische koorreizen mee 
georganiseerd en de spaarkas is 
bij hem nog steeds in goede han-
den. 

Cees werd in 2015 voor zijn inzet 
beloond met een erelidmaat-
schap. Eerste tenor Theo Talsma 
is, als geboren Fries, zich via Lam-
bardi een echte Helmonder gaan 
voelen en velen zullen van Theo 
op de middelbare school Duitse 
les hebben gehad. Martin Claas-
sen was niet alleen als tweede te-
nor actief maar zette zich ook ja-
renlang in voor het verenigings-
orgaan De Stem. Helaas heeft hij 
door omstandigheden voortijdig 
zijn actieve zangcarrière moeten 
beëindigen.

Voorzitter Meint Veninga reikte 
aan de jubilarissen de versierse-

len uit behorende bij het jubi-
leum en er waren bloemen voor 
de echtgenotes. Op de wekelijk-

se repetitie in Hotel West Ende 
werden de jubilarissen gehuldigd 
door Frans Verhallen voorzitter 

van het Koninklijk Nederlands 
Zangersverbond afdeling Bra-
bant Zeeland. s

Helmond

v.l.n.r.: Lambardi voorzitter Meint Veninga, Martin Claassen, Cees Toemen, Theo van Ettro, Theo Talsma. 
(bron foto; Mannenkoor Lambardi Helmond).

Een wandeling door de Efteling met
Harmonie Amicitia Helmond-Brouwhuis

Op 9 december geeft Harmonie 
Amicitia Helmond-Brouwhuis 
een geweldig concert. Een ech-
te wandeling door De Efteling 
waarbij een verhaal wordt ver-
telt over een kabouter die door 
De Efteling wandelt. 

Hierbij gebeuren natuurlijk al-
lemaal leuke dingen die we nu 
nog niet kunnen verklappen. De 
voorstellingen, er zullen er twee 
plaatsvinden deze dag, zullen ge-
heel in Efteling-stijl plaatsvinden. 
De zaal is versierd, de muzikan-
ten aangekleed in de juiste stijl 
en natuurlijk zal de muziek zeer 
herkenbaar zijn. Als vereniging 
hebben wij speciaal voor deze 

voorstellingen de beste harpiste 
van Nederland weten vast te leg-
gen. Een unieke klank die je niet 
snel meer zult vergeten!

Bestel nu je kaarten!  Via onze le-
den of stuur een email aan voor-
zitter@amicitia-helmond.nl 

Deze muzikale middag zal op 9 
december van 11.00 tot 13.30 uur 
plaatsvinden in Gemeenschaps-
huis De Loop, Peeleik 7, Brouw-

huis. De entree bedraagt 2 euro 
voor kinderen en 3 euro voor 
volwassenen.  Er is gratis drin-
ken voor de kinderen bij binnen-
komst.
Tevens is er een kleurplaten wed-
strijd voor alle aanwezige! Op 
www.amicitia-helmond.nl kun je 
de kleurplaat vinden. Lever deze 
kleurplaat in wanneer je het con-
cert bezoekt! Er zal een mooie 
prijs worden uitgereikt na het 
concert. s

Brouwhuis

Op donderdag 29 november 
2018 vindt in Hotel Golden Tu-
lip West-Ende de laatste bijeen-
komst van het Ondernemersca-
fé Helmond van dit jaar plaats. 
En wel met een heel bijzonder 
thema: ‘Dodelijke ongevallen 
op de werkvloer. Een aangrij-
pend verhaal vanuit beide kan-
ten’. 

Vanaf 19:00 uur ontvangen onze 
presentatoren Hans Vereijken 
(Vereijken Kwekerijen), Peter 

Spit (Schunk Xycarb) en nabe-
staanden Karien van der Loo en 
Patrick van de Sande. Zij vertel-
len over de impact van zo’n on-
geval op de werkvloer. Welke 
lessen leerden zij? Welke invloed 
heeft deze ingrijpende gebeurte-
nis gehad op de twee onderne-
mers? Welke juridische stappen 
hebben zij moeten zetten?

Bent u ook benieuwd? Aanmel-
den voor het ondernemerscafé 
is niet nodig. Indien u vooraf wilt 
genieten van een heerlijk diner 
mag u zich aanmelden via info@
westende.nl. Graag tot dan! s

Helmond

Actie om jongeren te wijzen op 
gevaren telefoongebruik tijdens fietsen

Je drukt op de knop van een 
verkeerslicht en ineens hoor je 
muziek uit de Spotify-playlist 
van Tommy-Boy Kulkens. Hij 
verongelukte op 13-jarige leef-
tijd tijdens het fi etsen omdat hij 
met zijn telefoon bezig was. 

Om fietsers te wijzen op de ge-
varen van telefoongebruik op de 
fiets, staan er vanaf 22 november 
speciale verkeersinstallaties op 
de kruispunten Rembrandtlaan-
Wethouder Ebbenlaan (kant 
van De Braak) en Keizerin Ma-
rialaan-Oostende (kant van het 
ROC). Op dezelfde dag geeft de 
vader van Tommy-Boy, Michael 

Kulkens, voorlichting over de ge-
varen van telefoongebruik op de 
fiets aan leerlingen van het Vak-
college Helmond en de Praktijk-
school Helmond van de OMO 
Scholengroep Helmond. 

Na de dood van zijn zoon richtte 
Kulkens de stichting TButterfly 
op. Deze stichting zet zich in om 
kinderen en ouders te wijzen op 
de gevaren van het gebruik van 
smartphones in het verkeer. 

Dit gebeurt onder andere met 
voorlichting op scholen en met 

de speciale verkeersinstallatie. 
Die is bedacht door Michael Kul-
kens en studenten. De verkeers-
installatie reist door heel Neder-
land. Eerder stond de installatie 
onder andere in Rotterdam en 
Hilversum. 

Het is de bedoeling dat de ver-
keersinstallaties ook naar andere 
plekken in Helmond worden ver-
plaatst. OMO Scholengroep, LE-
Vgroep en gemeente Helmond 
hebben het initiatief omarmd en 
hopen met de actie en de voor-
lichting dat kinderen en ook vol-

wassenen na het horen van het 
verhaal van Tommy-Boy zich be-
wuster zijn van hun kwetsbaar-
heid in het verkeer. 

Wetsvoorstel
Inmiddels ligt er een wetsvoorstel 
om het gebruik van smartphone 
op de fiets te verbieden. Minister 
Cora van Nieuwenhuizen  (Infra-
structuur en Waterstaat) heeft 
het voorstel eind september naar 
de Tweede Kamer gestuurd. 

Het verbod moet per juli 
2019 ingaan. s

Helmond

www.helmondnu.nl

Laatste editie van Ondernemerscafé 
Helmond voor 2018
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                   Belangenvereniging van senioren 
                                 KBO-Kring Helmond  

   Agenda KBO-Afdelingen 
Helmond november e.v. 2018 

 
De tijden van de diverse activiteiten en 
aanvullende informatie kunnen bij de afde-
ling verkregen worden. 

 
 

• 22 nov. Kom bij Ons de Keyser 
• 10 dec. OV-reisje Kerstmarkt 
• 20 dec.  Kerstdiner 

 
 
 

• 28 nov. In gesprek over het levenseinde  
• 19 dec. Kerstviering Zaal Vissers  
• 2019 Programma komt in december 

 
 

• 14 nov.  Etentje buiten de deur 
• 15 nov. Repaircafé 
• 16 nov. In gesprek over het levenseinde  
• 22 nov. KBO-diner 
• 1 dec.  Repaircafé 
• 4 dec. Koffieochtend 
• 6 dec. Bloemschikken 

 
 

 
• 20 nov. Najaarsvergadering 
• 21 nov. Koffiemorgen  
• 21 nov. Kunstgeschiedenis 
• 29 nov. Etentje De Croyse Hoeve  
• 5 dec. Koffiemorgen  
• 11 dec. Kienen 
• 13 dec. Kerstmarkt Oberhausen  
• 19 dec. Kerststukjes maken 
• 21 dec. Kerstviering 

KBO-Brouwhuis 

KBO-Kring Helmond  
www.kbo-kringhelmond.nl 
 
Secretariaat: Frans Joseph van Thielpark 141, 
5707 BZ Helmond  
 
secretaris@kbo-kringhelmond.nl 
Telefoon 0492 592166 
Mobiel 06 20856733  

KBO-Kring Helmond coördineert de  
4 Helmondse KBO-afdelingen:  
 
• KBO-Bernadette: Noord, Oost, Centrum en  

Binnenstad (secretaris@kbobernadette.nl) 
• KBO-Brouwhuis: Brouwhuis, Dierdonk en  

Rijpelberg (info@kbo-brouwhuis.nl) 
• KBO-St. Lucia: Mierlo-Hout, West en 

Brandevoort (secretariaat@kbo-stlucia.nl) 
• KBO-Stiphout: Stiphout en Warande 

(kbostiphout@gmail.com) 

Beste mensen,  
Hartelijk welkom op onze “KBO-pagina” van november. Heel graag willen wij uw aandacht vragen 
voor het volgende: Op dit moment is weekkrant De Loop naarstig op 
zoek naar nieuwe bezorgers voor Weekkrant De Loop Helmond. Het is 
gebleken dat dit een leuke activiteit is voor 50 plussers.  
Het houdt je gezond en brengt extra geld op voor de clubkas. Gemid-
deld zo’n € 20,- per wijk, per week. Voor een paar uurtjes bezorgen 
per week. Op dit moment zoekt De Loop bezorgers in de wijken: Rijpelberg, Centrum, Dierdonk, 
Brouwhuis, Stiphout, Oranjebuurt, Helmond-West en Helmond- Noord. Als u interesse heeft geef 
dit dan even aan secretaris@kbo-kringhelmond.nl dan zullen wij uw interesse aan “De Loop” door-
geven.  
 
KBO-Bernadette gaat lerend naar de Kerstmarkt 
Op maandag 10 december gaat men met het openbaar vervoer naar de kerstmarkt bij Intratuin in 
Malden. Dit uitstapje is bedoeld om de leden wegwijs te maken met het reizen met een OV-kaart. 
Men vertrekt om 10.00 uur vanaf station Helmond en de verwachting is dat men omstreeks 16.30 

uur weer in Helmond terug is. Men moet in het bezit zijn van een geldige OV-
kaart met saldo. Indien er mensen met een 40% korting OV-kaart meegaan, 
kunnen ze 2 personen tegen hetzelfde gereduceerde tarief van 40% meene-
men, ook die moeten wel over een OV-kaart met saldo beschikken. Heeft u 
nog geen OV-kaart maar wilt u wel mee, dan kunt u met onderstaande con-
tact opnemen om samen naar een oplossing te zoeken. We nemen met dege-
ne die zich aanmelden contact op, want daarmee gaan we ook  nog de reis 
van uw woonadres naar het station met Bravo-flex  regelen en aan het eind 
van de dag weer terug. De kosten voor deze dag zijn de reiskosten ca. € 30,- 
en een lunch ca. € 10,- bij Intratuin. Een kop koffie krijgt u namens de KBO 

aangeboden. Voor informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met Hennie de Gooijer 06-
22616134 of Miny Verhoeven 06-12992395. 
 
KBO-Brouwhuis gaat in gesprek over het levenseinde 
Praten over het levenseinde; veel mensen vinden het eng. Toch is het wel verstandig om dat af en 
toe te doen, al was het maar omdat mensen die praten over hun levenseinde minder bang zijn om 
te sterven en ook rustiger doodgaan. Daarom heeft KBO-Brouwhuis ervoor gekozen om een lezing 
over dit onderwerp te organiseren. De maatschappelijke discussie over het onderwerp ‘sterven’, 
staat bijna helemaal in het teken van euthanasie. Maar weet u dat euthanasie in maar 4% van de 
sterfgevallen de doodsoorzaak is? Over het onderwerp levenseinde is zoveel meer te weten dan 
alleen dat wat er regelmatig in de publiciteit komt.  Op een laagdrempelige manier komen de vol-
gende onderwerpen in vogelvlucht aan bod:  

• Het gewone sterven 
• Medische zorg die het moment van sterven kan beïnvloeden 
• Palliatieve sedatie 
• Euthanasie en hulp bij zelfdoding 
• Waarom is het belangrijk om te praten over uw eigen doodgaan? 
• Vastleggen wat uw wel en niet wilt 
• Uitvaart en afscheid nemen. 

Over vrijwel al deze onderwerpen bestaan misverstanden. Om over deze zaken goed geïnformeerd 
te zijn, geeft rust. Daarom nodigt KBO-Brouwhuis u uit voor deze interactieve lezing op woensdag 
28 november in gemeenschapshuis De Loop. Aanvang 14.00 uur. De lezing is ook toegankelijk 
voor niet leden. Zie ook de agenda voor KBO-St.Lucia die deze lezing ook organiseert. 
 
KBO-St.Lucia ging naar Gouda 
Donderdag 11 oktober gingen zo’n 30 Lucia KBO-leden met EMA-tours op reis naar Gouda. Mede 
vanwege de “gezellige” chauffeur zat de stemming er al snel in! Na wat kleinere files kwamen we 
rond 10.15 uur aan bij het museum “Ambachtelijk Gouda”. Onze KBO-reisleider Toon Verhees had 
de regie prima in handen. Bij het museum stond de koffie of thee klaar en 
werden de heerlijke stroopwafels (typisch Gouda) geproefd. Daar werden we 
rondgeleid in het museum waar 6  Goudse ambachten werden getoond; 
Goudse Kaas, Stroopwafels, Plateel (glanzend beschilderd aardewerk ), 
Kaarsen, Kleipijpen en Bierbrouwen. Want Gouda was ooit de Bierstad van 
Holland ! Rond het middaguur werden we naar het Centrum gereden en 
wachtte daar een uitgebreide lunch bij Lunchroom van Vliet. Daarna stond 
de bezichtiging van de St. Janskerk op het programma. Onder de begelei-
ding van de gids werden we rondgeleid in de 123 meter lange kerk met zo’n 
65 zgn. Goudse Glazen. Gigantische gebrandschilderde raampartijen, in-
drukwekkend. Om 15.00 uur was het officiële programma beëindigd en 
mochten we tot 16.30 uur onze tijd zelf invullen. Grote keuzes uit vele ge-
zellige terrasjes en wie zin had kon naar hartenlust winkelen! Om 16.30 uur 
werd de terugreis ingezet met een tussenstop in Gameren voor een 3-gangen diner. Kortom een 
fantastisch najaar uitstapje.  
 
KBO-Stiphout houdt haar najaarsvergadering op 20 november 
Dinsdag 20 november nodigt het bestuur u uit voor deze vergadering, 14.00 uur, bij ‘De Smed’. 
De zaal is om 13.30 open en de agenda is als volgt: 
 1. Opening door de voorzitter  
2. Verslag Najaarsvergadering 2017  
3. Mededelingen van het bestuur  
4. Terugblik activiteiten 2017-2018  
5. Activiteiten 2018-2019  
6. Financiën  
7. Rondvraag  
8. Sluiting en een korte pauze  
Daarna verzorgt de Tai Chi groep een presentatie.  

KBO-Bernadette 

KBO-St.Lucia 

KBO-Stiphout 
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Dement en toch een 
goede oude dag?
Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen
Drie normale woningen midden in de Helmondse wijk 
Brouwhuis. Huiselijk en vertrouwd. Véél vaste activiteiten. 
Een echt THUIS. Een kleinschalig alternatief voor de 
verpleeghuiszorg voor mensen met dementie (ZZP5). 
24 uur per dag professionele begeleiding.

Prettig wonen en werken bij KBWO Brouwhuis. 
Aanmelden, meer info of werken in huiselijke sfeer? 
Kijk op www.kbwo.nl

’Een mooiere plek 
kun je niet wensen.’

‘Ma voelt zich 
echt thuis.’

‘We voelen ons 
bevoorrecht.’

‘Voor iedereen 
betaalbaar’

‘Ik geef een negen!’
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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.

Helmond-Oost

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

Mierlo-Hout

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

Annawijk/Suytkade

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

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

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

Brandevoort

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 tij-
dens openingsuren in Wijkcen-
trum De Fonkel Prins Karelstraat 
131 te Helmond.

Binnenstad

Gratis reparaties bij Repaircafé 
Rijpelberg op zaterdag 24 no-
vember van 11.00 tot 15.00 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

600 kramen op Zwarte markt Venray

Op zondag 18 November orga-
niseert Evenementenhal Venray 
in samenwerking met Organi-
satieburo Van Aerle dè Zwarte 
Markt van Venray! 

Deze markt telt ruim 600 kramen 
met koopwaar. Leuke dingen, 
gekke dingen, kostbare en han-
dige spullen; zomaar of voor de 
heb. Het is er allemaal! 
Een compleet huis kan ermee 
worden ingericht. 
Openingstijden: 09.00 tot 16.30 
uur. Entreeprijs: volwassenen € 
4,00 per persoon, kinderen t/m 
12 jaar (onder begeleiding) gratis. 
Parkeren is gratis. s

Regio

(Bron foto; Organisatieburo van Aerle).

25ste Veldronde (VTT) van Stiphout  

Op zondag 18 november 2018 
organiseert TC Stiphout haar 
25ste Veldronde. Deze, in de re-
gio en ver daarbuiten, bekende 
jaarlijkse tocht voor mountain-
bikers voert over uitgepijlde 
routes in de Stiphoutse bossen 
en ‘het dak van Brabant” met 
afstanden van 30, 45 of 60 kilo-
meter.
 
Omdat dit de 25ste keer is dat 
Tourclub Stiphout een veldron-
de organiseert worden er voor, 
tijdens en rondom de veldronde 
diverse speciale activiteiten en 
attracties aangeboden.  Zo krij-
gen alle mountainbikers tijdens 
de rit een wel heel aparte en ver-
rassende ervaring, gaan de 45 km 
en 60 km-rijders over de moun-
tainbike-tracks van de Gulber-
gen,  en kan de jeugd (7 -12 jaar) 
op het HAC-terrein met hun ei-
gen fiets of met een beperkt aan-

tal aanwezige MTB’s aan de slag. 
De jeugdige deelnemers krijgen 
een ‘clinic’, rijden onder begelei-
ding een rondje en ontvangen 
aan het eind een ‘goody-bag’. 
Aanmelding hiervoor kan via: 
tcs.veldronde@tcstiphout.nl

Verder zal er naast de bekende 
pauzeplaats nabij Kasteel Croy, 
waar voor de nodige energie-
aanvulling gezorgd zal worden,  
ook bij de start/finish een gezel-
lig plein worden ingericht waar 
de deelnemers na afloop van een 
heerlijk gratis ‘Croy’ bier of an-
dere consumptie kunnen genie-
ten. Als klap op de vuurpijl kan 
iedere deelnemer gratis aan een 
loterij deelnemen, waarbij inte-
ressante prijzen, zoals een verblijf 
bij ‘Hike & Bike’ in Zwitserland,  
te winnen zijn.

Vertrek voor de 30, 45 km tocht: 
tussen 08.30 en 10:00 uur. Voor 
de 60 km tocht geldt als uiterste 
vertrektijd 09:30 uur. GPS-routes 

beschikbaar op www.tcstiphout.
nl/veldronde/GPS downloads 
(v.a. 17 nov. 18:00 uur). Er is vol-
doende parkeerruimte voor de 
auto en een bewaakte fietsen-
stalling op het terrein. 

Start is vanaf de HAC-kantine op 
Sportpark Molenven 3, 5708 DW 
Helmond. Kosten bedragen 5 
euro per deelnemer, NFTU-leden 
4 euro per deelnemer. Voorin-
schrijving (met korting!) is ook 
mogelijk via www.tcstiphout.nl/
veldronde/  inschrijven.
Jongeren onder 16 jaar gratis. 
Voor NFTU-leden is er een scan 
& go inschrijving met pasje. Aan 
de finish is een afspuitplaats voor 
de fietsen en voor de rijders ge-
legenheid om te douchen. Voor 
het laatste en actuele nieuws 
over de ‘Veldronde’ volg ons op 
www.tcstiphout.nl/veldronde/
algemene-info , Facebook: TC 
Stiphout, Twitter: TCstiphout 
of via de mail: tcs.veldronde@
tcstiphout.nl s

Stiphout

(Bron foto; TC Stiphout).

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl

www.helmondnu.nl
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Wat is jouw 
verhaal?
Werk je al in de zorg en ben je op zoek naar 
een nieuwe uitdaging? Of ben je op zoek naar 
een leuke baan als schoonmaakmedewerker? 
Speelt het wel eens door je hoofd om een 
zorgopleiding te volgen of om jezelf nuttig 
te maken als vrijwilliger? Je bent van harte 
welkom.

Iedereen heeft een verhaal en wij komen 
graag met je in contact om naar jouw 
verhaal te luisteren. Wanneer het 
klikt gaan we samen met jou op zoek 
naar een passende plek binnen de 
Zorgboog. 

Loop vrijblijvend binnen 
om een kop koffie te 
drinken en maak kennis 
met de Zorgboog. 
Je bent van harte 
welkom.

de Werkboog
T 0492 348 402

dewerkboog@zorgboog.nl
www.werkenbijdezorgboog.nl

speciaal ontmoetingsmoment
Zaterdag 17 november van 10.00 - 13.00 uur 
Keyserinnedael - Helmond

Gezonde Scholen in Helmond
in zonnetje gezet

Afgelopen woensdag 8 november ont-
beten burgemeester Elly Blanksma en 
wethouder Cathalijne Dortmans met 70 
kinderen van 14 Gezonde Scholen in Hel-
mond. Dit traditionele burgemeestersont-
bijt, dat al weer voor het 4e jaar werd geor-
ganiseerd, vond plaats in de aula van het 
Jan van Brabantcollege Molenstraat in het 
kader van het Nationaal Schoolontbijt. 

Op 2500 basisscholen en 275 stadhuizen 
in Nederland wordt deze week aandacht 
besteed aan een gezond ontbijt. De 14 
aanwezige Gezonde Scholen waren Goe-
de Herder, Dierdonk, Vuurvogel, Silvester 
Bernadette, Westwijzer, Trudo, de Lindt, ’t 
Hout, Mozaïek, ’t Baken, de Rakt, Helicon, 
VSO de Korenaer en Jan van Brabant Col-
lege Molenstraat.

Een feestje voor iedereen!
Het thema van het Nationaal Schoolont-
bijt is dit jaar ‘Een feestje voor iedereen!’ 
En dat was het zeker. DJ Basties opende 
het ontbijt feestelijk en wist alle kinderen 
in beweging te brengen. Het ontbijt kreeg 
een extra feestelijk tintje door de uitreiking 
van het vignet Gezonde School aan basis-
school de Rakt en Jan van Brabantcollege 
Molenstraat. Hiermee was het ontbijt of-
ficieel geopend en hebben de burgemees-
ter en wethouder gezellig met de kinderen 
ontbeten.

Inclusieve klassenfeestjes
Elk jaar heeft het Nationaal Schoolontbijt 

een goed doel. Dit jaar is gekozen voor 
Stichting Kinderpostzegels. Kinderpostze-
gels helpt kwetsbare kinderen met steun 
aan allerlei projecten, waaronder het or-
ganiseren van verjaardagsfeestjes voor de 
hele klas. Een feest voor iedereen waarbij 
niemand wordt buitengesloten. Burge-
meester Blanksma betaalde symbolisch 
voor dit ontbijtje met een donatie van € 
250,- aan Stichting Kinderpostzegels.

Brede steun voor educatief evenement 
Met de steun van stichting Subsidiefonds 
Kruisvereniging Helmond, Ondernemers-
fonds Helmond, Albert Heijn XL en de 
gemeente Helmond is dit ontbijt moge-
lijk gemaakt. Het Nationaal Schoolontbijt 
verzorgt deze week voor een half miljoen 
kinderen een gezond ontbijt volgens de 
richtlijnen van het Voedingscentrum. Met 
speciaal lesmateriaal ontdekken kinderen 
hoe ze hun ontbijt kunnen verbeteren. 
Bovendien is het Nationaal Schoolontbijt 
ambassadeur van Gezonde School. s

Helmond

IVN-Helmond: Seniorenwandeling ‘Croyroute’

Op dinsdag 20 november kun je samen 
met IVN-Helmond een mooie senioren-
wandeling lopen rondom Kasteel Croy. 
De wandeling start om 10.00 uur bij de 
Croyse Hoeve, Croylaan 9, 5735 PB Aarle 
Rixtel. De wandeling duurt tot ongeveer 
12.00 uur en is gratis toegankelijk. Ieder-
een kan deelnemen, maar de wandeling 
is niet geschikt voor rolstoelen. Heb je zin 
om mee te wandelen?

Niet voor iedereen is Croy en omgeving 
bekend terrein. Daarom zal gids Setty Vos 
tijdens deze tocht zoveel mogelijk vertel-
len over de historie van Kasteel Croy , het 

beekherstel wat daar heeft plaats gevon-
den en over hetgeen we allemaal ter plekke 
in het groen zien. We hebben deze ochtend 
geen haast en lopen in aangenaam tempo 
de aangegeven route. De totale lengte is 
3,7 km en gaat over asfaltwegen, karren-
sporen en smalle kronkelige paadjes. Een 
kleine twee uur wandelen, kijken en genie-
ten. Deze wandeling is ook te downloaden 
via de IVN-website: Op de homepage staat 
deze onder het kopje ‘wandelen’.

Verdere info via  Setty Vos, tel. 0492-545649 
of setty_vos@hotmail.com  

Voor andere activiteiten van het IVN ga 
je naar onze site www.ivn.nl/afdeling/
helmond s

Regio

Kom op 20 november mee wandelen met het IVN-Helmond rondom Kasteel Croy 
(bron foto; IVN-Helmond).

Geslaagde Disco Glitterparty 

Op zaterdag 10 november transformeer-
de wijkhuis 't BrandPunt in de Helmond-
se wijk Brandevoort voor een avond in 
een kleurrijke discotheek waar honder-
den inwoners samen genoten hebben 
van goede muziek, lekkere cocktails, en 
uitstekend gezelschap. 

De Disco Glitterparty werd voor de zomer 
al door de hele wijk Brandevoort aange-
kondigd en tijdens de laatste paar weken 
waren er al geen kaartjes meer verkrijg-
baar voor deze veelbelovende feestavond 
waar menig wijkbewoner naar uitkeek. Op 
zaterdag 10 november was het dan einde-
lijk zover: rond de 350 mensen kwamen 
samen in wijkhuis ’t BrandPunt om voor 

een avond terug te gaan in de tijd en sa-
men een gezellig feestje te bouwen.
Vanaf 21:00 uur wisselden de Disco, Soul 
en Funk hits uit de jaren ’70 en ’80 elkaar 
af, verzorgd door Sound4All. Niet alleen 
de zaal was versierd maar ook de gasten 
hadden zeer hun best gedaan met allerlei 
kleding en accessoires in de kleuren van 
de regenboog, van grote pruiken tot glit-
ters van top tot teen. Als beloning werd 
aan het einde van de avond een prijs uit-
gereikt aan de best verklede gast. Er was 
ook een cocktailbar waar alle feestgangers 
een mojito of gin & tonic konden krijgen, 
en een fotograaf die het feestgedruis heeft 
vastgelegd. 
Een zeer geslaagd feestje in wijkhuis ’t 
BrandPunt en een evenement dat de wijk 
graag nog een keertje overdoet in de toe-
komst! s

Brandevoort

(Bron foto; Jody Hoekstra, wijkhuis ’t Brandpunt).
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Nieuws uit Mierlo-Hout

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

Lokaal
VertrouwdVertrouwd
PersoonlijkPersoonlijk

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

Uitvaartzorg van de Kerkhof

Jay Zwarts, WaVe en 
nog veel meer tijdens Minor!

Het weekend goed inluiden? Waarom 
niet beginnen met Minor! Speciaal voor 
iedereen tussen de 13 en 17 jaar wordt om 
de twee maanden hét gezelligste feestje 
van Helmond georganiseerd in Wijkhuis 
de Geseldonk!

Voor de aankomende editie op vrijdag 16 
november heeft de organisatie weer een 
vette line-up weten samen te stellen. Zo 
kun je gaan dansen op de muziek van DJ’s 
Nivex en Quindrx. Dat zal geen probleem 
worden; ze waren al eerder bij Minor te 
zien en weten precies hoe ze een feestje 
moeten bouwen. Ook staat er deze editie 
een rapper in het programma; niemand 
minder dan Jay Zwarts! Deze rapper gaat 
snel binnen de muziekscene en treedt nu 

op bij Minor! Je kunt lekker losgaan op zijn 
hits ‘D2’ en ‘Hey Dame’ en nog meer. Naast 
deze acts staat er natuurlijk nog meer 
leuks op het programma dus zorg dat je 
erbij bent! Minor begint om 19.30 uur en 
om 00.00 is het feestje afgelopen. Je kunt 
tot 20.30 uur naar binnen. Het feest zal 
zoals gewoonlijk plaatsvinden in Wijkhuis 
De Geseldonk. Ben je 12 jaar en zit je op de 
middelbare school? Dan mag je ook mee 
feesten, maar vergeet je schoolpas niet! De 
garderobe is gratis, drinken kost 1 euro en 
een ticket 3 euro. Tickets kun je kopen bij 
de Jumbo in Mierlo-Hout, Primera Bran-
devoort, Primera Winkelcentrum De Bus 
en online via de website.

Op de hoogte blijven of gewoon meer 
weten? Check dan eens www.minor
helmond.nl óf kijk eens op Facebook en 
Instagram via @Minorhelmond. s

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Tijdens Minor kun je helemaal los gaan op de leukste artiesten! 
(Bron foto; Rémon Smits, Eyemagination).

Uitnodiging voor de ALV van de HBVC

Beste leden,
Hierbij nodigen wij u uit voor het bij-
wonen van onze jaarlijkse algemene le-
denvergadering. Deze zal gehouden op 

dinsdag 27 november 2018 in Wijkhuis 
de Geseldonk, Cederhoutstraat 44 te 
Helmond, aanvang 19:45 uur. s

Mierlo-Hout

Workshop Valpreventie in Mierlo-Hout 

Op dinsdag 20 november verzorgt JIBB 
de workshop valpreventietraining bij 
Judovereniging Mierlo-Hout. Deze work-
shop is speciaal voor geïnteresseerden in 
Mierlo-Hout en omgeving die willen le-
ren omgaan met en voorkomen van val-
len. 

Valpreventie-oefenparcours 
Tijdens de workshop maken we gebruik 
van een valpreventie-oefenparcours, 
waarbij we ons richten op het trainen van 
het balansvermogen door middel van 
nabootsingen van dagelijkse valgevaar-
lijke situaties. Het parcours bestaat uit een 
aantal aspecten zoals obstakels passeren, 

verplaatsen op verschillende ondergron-
den, reiken en grijpen en verplaatsen in 
verschillende richtingen. 

Locatie en tijd
De locatie van de workshop is bij Jud-
overeniging Mierlo-Hout (Tarbotstraat 16 
in Helmond) en vindt plaats van 14.30 – 
15.30 uur. Deelname aan de workshop is 
gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. 
De workshop wordt verzorgd door onze 
buurtsportcoaches Chaib el Maach en 
Sophie Pennock. s

Dansen in de Wijkhuis de Geseldonk

Zin om een dansje te wagen? Dat kan in 
wijkhuis de Geseldonk! Dansen is weer 
helemaal van deze tijd en staat garant 
voor gezelligheid en sfeer.

Er wordt muziek gedraaid waar u fijn op 
kunt dansen, in welke stijl u maar wilt: 
Foxtrot, Wals, Tango, Cha Cha, Veleta, Jive, 
Rumba maar ook Salsa, Bachata, Mambo 
en de Sirtaki. Niks is te gek! Of u nu wel 
of niet kunt dansen, dat is geen enkel pro-

bleem! Er is altijd wel iemand waarmee u 
een dansje kunt wagen. 
Het gaat er vooral om dat u lekker de 
heupjes beweegt en geniet van een gezel-
lige avond! Dj Rob zorgt voor dansbare 
muziek. 

U bent van harte welkom, alleen of samen. 
Aanmelden hoeft niet, u kunt gewoon bin-
nenlopen en wordt vriendelijk ontvangen. 
Een leuke avond uit voor weinig geld want 
entree kost namelijk maar € 2.00. De eerst 
volgende dansavond is op zaterdag 15 de-
cember en begint om 20.30 uur. s

Mierlo-Hout
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OPEN 
DAG

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP 
WWW.ROC-TERAA.NL/OPEN-DAG

�  /rocteraa   �  /rocteraaonline   �  /roc-ter-aa   � /rocteraa

ZONDAG
25 NOV
11.00 - 16.00 UUR

27
98

5
















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

Nieuwe behandelmethode bij 
(chronische) klachten

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

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

Bowen MierloBowen Mierlo

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

Open Dag ROC Ter AA Helmond 

Op zondag 25 november a.s. 
houdt ROC Ter AA Helmond 
een open dag. Voor alle belang-
stellenden staan op die dag van 
11.00 tot 16.00 uur de deuren 
open van de gebouwen aan Kei-
zerin Marialaan 2, Nieuwveld 59 
en 61 in Helmond en Goorsedijk 
6 in Mierlo.

Tijdens de open dag kunnen 
toekomstige studenten, ouders/
verzorgers en andere belangstel-
lenden uitgebreid bekijken wel-
ke opleidingsmogelijkheden de 
mbo-colleges van ROC Ter AA 
bieden. Op alle mbo-colleges van 
ROC Ter AA zijn studenten en 

medewerkers van ROC Ter AA en 
vertegenwoordigers van leerbe-
drijven aanwezig om alle vragen 
te beantwoorden. Verder worden 
er demonstraties en presentaties 
gegeven. 

Locaties
In het gebouw aan de Keizerin 
Marialaan 2 vinden belangstellen-
den de opleidingen van Business, 
Dienstverlening, ICT, Techniek 
& Technologie, Entree en VAVO 
(volwassenenonderwijs). Op 
Nieuwveld 59 en 61 presenteren 
de opleidingen van Onderwijs & 
Kinderopvang en Zorg & Welzijn 
zich. Aan de Goorsedijk 6 in Mier-
lo is de Open Dag van het Bouw & 
Design College, in samenwerking 
met Bouw Infra Mensen Mierlo.

Techniekpleinen
In de regio Helmond-de Peel is 
grote behoefte aan technisch ge-
schoolde medewerkers. Daarom 
is er in het gebouw aan de Kei-
zerin Marialaan extra aandacht 
voor techniekopleidingen. 

Het Techniek & Technologie Col-
lege en bedrijven presenteren 
zich branchegewijs op techniek-
pleinen. Zo is er een mechatroni-
caplein, een installatietechniek-
plein en pleinen voor elektrotech-
niek en  procestechniek. 

Aanmelden
Voor toekomstige studenten be-
staat de mogelijkheid om zich tij-
dens de open avond aan te mel-
den voor een opleiding. s

Helmond

Helmond

(Bron foto; ROC Ter AA Helmond).

Carolus gaat in de politiek! 

Het Carolus Borromeus Col-
lege organiseert op woensdag 
21 november aanstaande een 
scholierendebat. Als afsluiting 
van het project “Carolus gaat in 
de politiek” gaan leerlingen met 
elkaar in debat. 

“Carolus gaat in de politiek” is 
een project voor leerlingen van 3 
gymnasium. Gedurende het pro-
ject vormen de leerlingen frac-
ties, schrijven ze een partijpro-
gramma en worden ze getraind 
in het verdedigen van hun stand-
punten en in debatteren. 

Leerlingen maken op deze ma-
nier kennis met het functione-
ren van de gemeenteraad en de 

invloed van de gemeentelijke 
politiek op de burgers in Hel-
mond. Het slotdebat begint om 
14.00 uur in de raadzaal van de 
gemeente Helmond (Frans Jozef 
v. Thielpark 1) en is gratis toegan-
kelijk voor iedereen. s

www.helmondnu.nl
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Magis

Een bijzonder 
afscheid. 
Een bijzonder 
afscheid. 

Monuta Magis
Warandelaan 62, Helmond
T 0492 - 66 60 00
E jmagis@monuta.nl
I www.monuta.nl/magis

Je kunt je er op voorbereiden.   
Nu een bijzonder afscheid voorbereiden? Ik sta dag en nacht voor u klaar om u daarbij 
te helpen. Kijk op de website of bel 0492 - 66 60 00.

Juliette Magis

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:  0492 - 51 39 71

Lieverd Bobbio zoekt een thuis
Bobbio is 4 jaar en heeft sinds binnenkomst een flinke ontwikkeling 
doorgemaakt. Hij was eerst heel onzeker en angstig maar komt nu di-
rect tevoorschijn als je zijn verblijf binnengaat want hij wil dolgraag 
contact. Het is een zeer lieve kater waar totaal geen kwaad in zit, type 
pantoffelheld. Hij heeft een lachwekkend hoog stemmetje. Hij voelt 
zich inmiddels veilig genoeg om op schoot te komen. 

Als er ook maar ergens afleiding is of een verontrustend geluidje ver-
trekt hij meteen, maar als het rustig is gaat hij echt liggen en installeert 
hij zich voor een heerlijke zachte kroelsessie. Een hele overwinning voor 
deze onzekere angsthaas! Wij genieten volop van deze lieverd. Ook 
van zijn uiterlijk word je blij: een prachtig diep warm rood, en hij heeft 
mooie lieve ogen. Gun hem de wentijd die hij nodig heeft. Hij heeft een 
hartruisje graad 1 (op een schaal van 6). In de meeste gevallen kan een 
kat daar stokoud mee worden zonder er last van te krijgen. 

Vogeltentoonstelling Helmonds Kleur ’56

Binnenkort organiseert vogel-
vereniging Helmonds Kleur ’56 
weer haar jaarlijkse onderlinge 
vogeltentoonstelling, waaraan 
bijna alle leden van v.v. Hel-
monds kleur ’56 zullen deelne-
men. 
           
Op deze vogeltentoonstelling 
zullen een 150 vogels van diverse 
pluimage te bewonderen zijn. 
Deze vogeltentoonstelling wordt 
gehouden in stadshobbycentrum 
‘het Baken’ in de Pastoor van 
Leeuwenstraat 23 te Helmond. 
De tentoonstelling is te bezoeken 
op zondag 18 november van 9.00 
uur tot 16.00 uur en  is voor ieder-
een gratis toegankelijk. Tijdens 
deze tentoonstelling bestaat te-

vens de mogelijkheid om vogels 
te kopen. Diverse vogelfokkers 
bieden vogels zoals: kleur- en 
postuurkanaries, tropische vo-
gels, cultuurvogels alsmede gras-
parkieten  agaporniden en grote 

parkieten te koop aan. Bent u op 
zoek naar vogels voor de kweek 
of voor de gezelschapsvoliere? 
Dan is het zeker de moeite waard 
om deze vogeltentoonstelling  te 
bezoeken. s

Helmond

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl

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 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; pastoor 
Thom van Lierop;

Zondag 18 november:
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Vormselviering m.m.v. 
Lighthouse;
Annie van Lieshout v.w. sterfdag; Jan en Anna Klomp-
Verhees vanwege verjaardag Anna;

Donderdag 22 november:
19.00 uur Alphonsuskapel;

Zaterdag 24 november:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint 
Anna; volkszang;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Hout Gemengd Koor; 
Annemarie van Bussel-Hendriks v.w. verj.; overleden ouders 
Henk Roefs en Maria Roefs-Hoonings;  

www.damiaanhelmond.nl

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

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, Martje van den Heuvel-
Verkuijlen.
                                                      
Zondag 25 november
10.30 uur Femmes
Tom Swinkels, Ria van den Reek-van den Hurk, Nelly 
Cranenbroek-Meulendijks, Piet van Neerven en Irma van 
Neerven-Harnisch, Riet en Kees Kager en Patrick en Paul 
de zonen, Piet Fransen en Anneke Fransen-van Oijen, 
Frits Verstappen, Mia Plouvier-Jansen, Jac Panhuizen, Riet 
Pasnagel-de Kok, Sen de Roij, Jo van Duren-van Mook, Rieky 
Meulendijks-van de Veerdonk, San Boekhorst-Drouen, 
Theo Benders, Bertha Gruijters-van Gameren, Anneke 
van Oorschot-Reloe, Gerrit Rijkers, 
Marianne Colen-Beekmans, Chris 
Schriks en Mark en Marcia Somers-
Schriks.

www.damiaanhelmond.nl

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE 
H.LAMBERTUS



22 week nummer 46 vrijdag 16 november 2018 de loop weekkrant HELMOND

UIT IN DE REGIOsave the dateNOVEMBER
EVENEMENTEN

haven van 
Helmond binnen-
varen. Helmond 
Centrum. 
12:30 - 17:00 uur.

Spelenderwijs 
Mediawijs
Een middagvul-
lend programma 
voor het hele 
gezin. Ga op 
ontdekkingstocht 
in het speciaal 
ingerichte 
MediaLab. 
Probeer de leukste 
educatieve apps 
uit, breng met AR 
beelden tot leven. 
Het Home 
ComputerMuseum 
komt met hun 
mobiele lab naar 
de bieb. 
Bibliotheek 
Helmond.
13:00 - 16:00 uur.

Vasalis, altijd 
vandaag
Acteurs Bram van 
der Vlugt en Nettie 
Blanken zorgen 
in ‘Vasalis, altijd 
vandaag’ voor 
theatraal vuurwerk 
onder begeleiding 
van Floris van 
der Vlugt. 
Het Speelhuis.
20:15 uur.

 15:00 uur.DINSDAG
20 NOVEMBER

Leon van der 
Zanden - Kameleon 
- succesreprise
Van der Zanden 
heeft een groots 
totaal onbereken-
baarplan. Wegens 
succes terug in 
ons theater.
Het Speelhuis.
20:15 - 22:30 uur.

DONDERDAG 15 NOVEMBER  
Sandra van Nieuwland
Sandra van Nieuwland werd bekend 
door haar deelname aan het 3e seizoen 
van ‘The voice of Holland’. Eind 2018 is 
ze te zien met haar eigen 
theaterconcert. Het Speelhuis. 
20:15 uur.

Toekomstbestendig Ondernemen
Twee dagen vol kennis nieuwe 
inzichten inspiratie blijvende contacten 
en een frisse toekomstbestendige blik 
op de toekomst Automotive Campus.
Do. 09:30 - 12:30, vr. 09:30 - 13:00 uur.

VRIJDAG 16  NOVEMBER
Bellingcat, Truth in a Post-Truth World
De wereldpremiere van Bellingcat 
Truth in a Post-Truth World wordt 
op IDFA gehouden. Op deze speciale 
VPRO Extra avond wordt de film niet 
alleen op het festival maar gelijktijdig in 
bioscopen. De Cacaofabriek. 21:00 uur.

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

Some Petty - A Tribute To Tom Petty
Wij luisteren nog regelmatig naar de 
tijdloze muziek van Tom Petty. U ook? 
Nou dat komt dan goed uit. Want 
vanavond krijg je een hele avond de 
muziek van hem te horen. 
De Cacaofabriek. 20:30 uur.

Toneelgroep Suburbia - Troost & Zonen
Een zwarte komedie van de in Brabant 
opgegroeide toneelschrijver 
Peer Wittenbols. Het Speelhuis. 
20:15 - 22:30 uur.

ZATERDAG 17 NOVEMBER
Als de dood
In Als de dood worden scenes 
uitgelicht waarin mannen en vrouwen 
gevolgd worden die in de ziekenhuis-
molen terecht komen. Hoe praten 
mensen in dit soort situaties met elkaar 
Of praten ze niet Annatheater 
Helmond. Za. 20.15-22.30 uur en 
zo. 14:30 - 22:45 uur.

Neil Diamond Tribute - Ben Spierings and 
The Beautiful Noise Band
Ben Spierings de man met de warmste 
stem van het zuiden heeft met recht in 
25 jaar een naam opgebouwd.
Het Speelhuis. 20:15 - 23:00 uur.

Poolse middag:
Leven en werken in Nederland
Je bent van Poolse afkomst woont en 
werkt in Nederland en wil meer 
weten over je rechten en plichten op 
het werk. Kom dan naar de Poolse 
middag in Bibliotheek Helmond.
Bibliotheek Helmond. 13:00 - 16:00 uur.

Reunie Silvester-Bernadette - 
65 jaar Silvester Bernadette
De Silvester-Bernadette bestaat 
komend schooljaar alweer 65 jaar. Dit 
briljanten jubileum laat de school niet 
ongemerkt voorbij gaan.
De Cacaofabriek. 15:00 uur.

Weekmarkt Centrum Helmond
Kom elke zaterdag naar de gezellige 
Helmondse markt De Helmondse 
Markt elke week een feest.
Centrum Helmond. 09:00 - 16:00 uur.

ZO 18 T/M VR 30  NOVEMBER
Tentoonstelling: 
Een bankstel voor boven het schilderij
Een bankstel voor boven het schilderij 
viert het werk van beeldend 
kunstenaarsechtpaar Maria van 
Heeswijk en Dick Verdult. Cacaofabriek 
Expo. 13:00 - 17:00 uur.

 Helmond, Markt 38. 09:00 - 16:00 uur.ZONDAG 18 NOVEMBER
La Bayadère  (Royal Opera House)
Ballet in drie bedrijven live in de 
bioscoop. Natalia Makarova’s 
productie van dit 19-eeuwse klassieke 
ballet brengt een exotische wereld van 
tempeldanseressen en nobele krijgers 
tot leven. De Cacaofabriek. 15.00 uur.

Humans Screaming Like Goats
Optreden Humans Screaming Like 
Goats verrassende Acoustic pop
rock blues uit Helmond.
Lokaal 42. 16:00 - 00:00 uur.

PopUp! - Jankobus Seunnenga
Poëet en droogkloot. De muziek komt 
meteen aan. Een vleugje 
Angelsaksische ballade een zweem 
Brel een scheut Oost-Europa: het past 
allemaal wonderwel bij de sierlijke 
teksten. De Cacaofabriek. 16:00 uur.

Sinterklaasintocht in Helmond Centrum
Op zondag 18 november 2018 is het 
weer zo ver, de dag waar iedereen met 
smart naar uitkijkt. Op die dag komt 
Sinterklaas met zijn Pieten weer de 

Expositie in de Fonkel 
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.

www.helmondnu.nl

PATHÉ HELMOND
DO. 15 NOV. T/M WO. 21 NOV.

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

Bohemian Rhapsody (DOV) Wo 10:45, 20:30 uur / Vr 
11:15, 13:45 uur / Do 11:45, 14:45 uur / Ma 12:00 uur / Di 
12:10, 21:30 uur / 12:15 uur / Zo - Di 15:00 uur / Do, Za - 
Di 18:00 uur / Vr, Wo 18:15 uur / Do, Zo, Ma 21:00 uur / 
Vr, Za 21:15 uur.
Brandweerman Sam - Klaar Voor Actie (DNL) Zo 10:00 uur / 
Za 10:15 uur / Ma - Wo 10:30 uur.
Burn the Stage: the Movie (DOV) Za 15:30 uur / 
Do 20:00 uur.
Buurman & Buurman Winterpret! (DNL) Zo 10:30 uur.
Children Act, The (DOV) Ma 20:00 uur.
Despicable Me (DNL) Zo 10:45 uur.
Despicable Me (O3D) Ma 17:15 uur.
Despicable Me 2 (DNL) Zo 13:15 uur.
Despicable Me 2 (O3D) Wo 17:45 uur.
Despicable Me 3 (DNL) Zo 15:30 uur.
Dirigent, De (DNL) Di 12:45 uur / Do 13:45 uur / 
Zo 14:15 uur Vr 14:30 uur / Ma 14:45 uur / Wo 15:30 uur 
/ Za 19:00 uur.
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (DOV) 
Do 15:30, 18:30 uur / Zo, Di 16:15 uur / Ma, Di 18:45 uur / 
Zo 19:45 uur / Wo 20:00 uur / Vr 20:45 uur / Za 21:00 uur 
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (O3D)
Vr, Za 10:30, 13:30, 16:30, 19:30, 22:00 uur / Di 11:00, 
14:00, 17:15 uur / Ma 11:15 uur / Do, Zo, Wo 11:30 uur / 
Do, Zo, Ma, Wo 14:30, 17:30 uur / Do, Zo - Di 20:30 uur / 
Wo 21:15 uur / Do, Ma 21:30 uur.
Girl In The Spider’s Web, The (DOV) Ma 10:45 uur / Do 
16:15 uur / Za, Zo, Wo 17:15 uur / Vr, Di 17:30 uur.
Greatest Showman, The (DOV) Di 13:30 uur.
Halloween (2018) (DOV) Do 10:30 uur / Wo 10:50 uur / Di 
11:00 uur / Ma 12:45, 17:45 uur / Do, Zo, Di, Wo 22:00 uur 
/ Vr, Za 23:00 uur.
Hunter Killer (DOV) Za 12:00 uur / Ma 16:00 uur / Do 
16:45 uur / Zo 17:00 uur / Vr 18:00 uur / Wo 18:20 uur / 
Di 18:30 uur / Vr, Za 22:30 uur.
Johnny English Strikes Again (DOV) Za 10:15 uur / 
Zo 12:00 uur / Wo 12:45 uur.
Minions, The (DNL) Wo 13:15 uur.
Nutcracker & The Four Realms, The (DOV) Ma 10:30 uur / 
Di 10:45 uur / Vr 11:30 uur / Za 11:45 uur / Do 13:00 uur.
Nutcracker & The Four Realms, The (O3D) Za 18:30 uur 
 Zo - Wo 19:15 uur / Do 19:30 uur / Vr 19:40 uur.
Overlord (DOV) Vr 11:00, 17:45 uur / Di 11:15 uur / Do, 
Ma 13:15 uur / Za 14:45 uur / Wo 16:45, 21:30 uur / Do, 
Zo - Di 21:45 uur / Vr, Za 22:45 uur.
Secret Life Of Pets, The (DNL) Za 12:45 uur.
Secret Life Of Pets, The (O3D) Za 17:30 uur.
Sing (DNL) Za 15:00 uur.
Sing (O3D) Zo 17:45 uur.
Sinterklaas en de Vlucht door de Lucht (DNL) Za 10:00, 
14:30 uur / Vr, Ma, Wo 10:30 uur / Do, Di 10:45 uur / Zo 
11:00, 15:15 uur / Zo, Wo 12:15 uur / Do 12:30 uur / Di 
13:45 uur / Wo 14:00, 15:00 uur / Vr, Ma 14:15 uur / Vr, 
Za 16:15 uur.
Smallfoot (DNL) Za 10:00 uur / Zo 10:15 uur / Do 
11:00 uur / Vr 12:15 uur / Wo 13:45 uur / Ma 15:45 uur.
Smallfoot (N3D) Vr, Zo 14:00 uur / Do 15:45 uur / Za, Wo 
16:00 uur.
Sneak Preview 20181115 (DOV) Di 21:00 uur.
Star Is Born, A (2018) (DOV) Ma 11:30, 20:45 uur / Vr 12:45 
uur / Di 13:15, 21:15 uur / Wo 14:15, 21:00 uur / Do 19:00 
uur Vr, Za 20:00 uur / Zo 20:15 uur.
Superjuffie (DNL) Zo 10:00, 12:45 uur / Vr, Wo 10:45, 15:45 
uur / Za 14:00 uur / Do 14:15 uur / Ma 15:15 uur /Di 
15:30 uur.
Venom (O3D) Za 10:15 uur / Do 11:15 uur / Di 15:45 uur / 
Vr 17:00 uur.
Zwaar Verliefd (DNL) Wo 12:10, 19:45 uur / Ma 12:15, 
18:30 uur / Za 12:30 uur / Zo 13:00 uur / Vr 16:00 uur 
/ Di 16:30 uur / Do 17:45 uur / Zo, Di 20:00 uur / Vr, Za 
20:15 uur.HELMONDNU.NL

De nieuwssite van Helmond

HELMOND T/M ZONDAG 19 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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e 6,50
e 8,00
e 9,50
e 11,00
e 12,50
e 14,00
e 15,50

EVENEMENTEN DIVERSEN

DIVERSEN TE KOOP

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)

Rommelmarkt 
Mèrthal Horst

18 november 
9.30 – 15.30 uur

Gasthuisstraat 30, 
5961 GA, 

A73 afrit 11
www.carbootsale

horst.nl

Vlooienmarkt 
Sporthal 

Genderbeemd
18 november

Sterkenburg 616 
Eindhoven

Entree 2 euro 
9-16 uur

Kraamhuur 
06-20299824

CURSUSSEN

Bijles vak tekenen 
jeugd 12-15 jaar

dinsdagmiddag 16.45-18.00 uur
en schilderles jeugd.

Zie www.atelelier-overhorst.nl
0492-525451

Te Koop
Dell Computer + Toetsenbord
en Scherm. Geen harde schijf.

€70,00
j.seelen38@tele2.nl

TE KOOP GEVRAAGD

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

06-13208306

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

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

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

Helmond  06-52642652

65+ 
KLUSSER/

STYLIST
Voor timmerwerken en 
traprenovaties, houten 
vloeren voor kamers/
terras en ook schilder, 
behang en tegelwerk. 

40 Jaar ervaring.
info: 06-11441257 

Kees

Lenie Klaasen  |  06-52716622
BUSINESS     OWNER

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

leverbaar en te bestellen bij  Lenie Klaasen, 
tel.: 06-527 16 622 (Business Owner Forever). Kijk voor 

meer informatie op: www.foreverhelmond.nl

Rolluiken, luifels, 
vloerbedekking, lamellen, 

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

Willie’s stoffering, 
Braaksestraat 10, Helmond, 

T: (0492) 535901

www.dedakdekker.com
Ook voor particulieren 

T: 0492 - 546007

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

Tel. 0492-510855 
www.ikgeefeenfeestje.nl

Dealer van o.a. Lee, Wrangler, Paddock’s, 
Lee Cooper, Mustang, Brams Paris, Digo, Maskovick, 

Colorado, New Star, 24/7 Jeans.

NEW STAR 
STRETCH JEANS

2 VOOR € 75,-2 VOOR € 75,-2 VOOR € 75,-
DIVERSE KLEUREN BLAUW

MATEN 28 T/M 46 INCH. LENGTES 30, 32, 34, 36 EN 38

BUCKLES EN LEREN RIEMEN
WWW.BUCKLES-BELTS.NL

De Broekenparty
Offermansstraat 4, Lierop

Schuin tegenover de kerk. GRATIS PARKEREN 

www.de-broekenparty.nl

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

Oplossing van week 44:

Mail de gele oplossing voor 23 november naar:

actie@deloop.eu

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

minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar.

Prijswinnaar krijgt een persoonlijk bericht.

Prijswinnaar week 44: 
Roy Jansen
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€ 50,00 + GRATIS  
BIOSCOOP 
KAARTJE?

BEZORGER 
WORDEN?
APP NAAR: 0618938912

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

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

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

Scheve mond?

Verwarde spraak?

Lamme arm?
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EIGEN 
BEZORG
DIENST

M e u b e l s  e n  T u i n m e u b e l e n

NU OP 
MASSA

VOORRAAD!
STOEL 

BAROSSA
STOEL 
CRAZY

69.-
65.-

TEAKTEAKTEAKTEAKTEAKTEAKTEAKTEAKTEAKTEAKTEAKTEAKTEAKTEAKTEAKTEAKTEAKTEAKTEAK
GOEDKOOPSTE 

RELAXFAUTEUILS 
OP MAAT

GRATIS 
DESKUNDIG 

ADVIES EN 
OFFERTE

 25% 
KORTING

container stuntverkoopcontainer stuntverkoopcontainer stuntverkoopcontainer stuntverkoopcontainer stuntverkoopcontainer stuntverkoopcontainer stuntverkoopcontainer stuntverkoopcontainer stuntverkoop

MASSIEVE TEAK TAFEL
DIKKE POOT   

50% 
KORTING

MASSIEVE TEAK TAFEL
DIKKE POOT   

50% 
KORTING

180 CM van 499,- 249.-
240 CM van 599,- 299.-
300 CM van 899,- 499.-

MASSIEF 
EIKEN BLAD 

VANAF  349.-

GOEDKOOPSTE COLLECTIE 
BOXSPRINGS 

TEGEN 
DE BESTE 

KWALITEIT

3 DELIGE 
SALON SET 99.- STOEL 

MIRACLE
FAUTEUIL 

RENÉ

199.- 89.-

MEER DAN 500 MANDEN

URBAN SOFA 
SHOWMODELLEN


