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vd wiel    Tuinmachines - Beek en Donk
gremac

 www.vdwielgremac.nl - 0492- 46 41 62  

VERKOOP - REPARATIE - ONDERHOUD

kettin
g slijpen €1euro

diversen modellen op voorraad
                                                     Vanaf   

in de gehele 

maand november
*

MOTORZAAG ACTIE
179,-€

* zie actievoorwaarden op de website

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

JOSVERSCHURENSHOP.NL

VOORDELIGE  
BANDEN & VELGEN 
O N L I N E  B E S T E L L E N

*VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE*

WINTER
BANDEN
ELDERS GOEDKOPER? 
Wij betalen u het verschil terug*

GROTE INDOOR
VLOOIENMARKT
ZONDAG 25 NOVEMBER

van 9.00 t/m 16.00 uur
± 275 standplaatsen

GROTE INDOOR 
VLOOIENMARKT

zondag 14 december
van 9.00 t/m 16.00 uur

Tuinmarkthallen Boekel
beurzen & evenementen

Gemertseweg 9a
Boekel

www.tuinmarkthallen.nl

kersteditieZONDAG 
22 FEBRUARI

Gemertseweg 9a
Boekel

www.tuinmarkthallen.nl

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

ZONDAG 16 DECEMBER
10.30 UUR

NICK JR. KLEUTERBIOS
PAW PATROL, MIGHTY 
PUPS EN TOP WING!

Jeugdlintjes 
voor Helmondse Helden

Afgelopen dinsdag heeft bur-
gemeester Elly Blanksma in 
totaal vier jeugdlintjes uitge-
reikt aan kinderen die het af-
gelopen jaar een bijzondere 

prestatie hebben geleverd. In 
‘all you need is love’ stijl wer-
den de kinderen verrast door 
burgemeester Blanksma, wet-
houder Dortmans, Jeroen Her-
mans (de leukste leraar van 
2017) en jeugdburgemeester 
Pauline Ackermans.

Er werd meteen afgetrapt met 
2 lintjes voor Jolijn Thijssen (10 
jaar) en Rens van Onzenoort (9 
jaar) van de Montessorischool. 
Samen met Rens van Onzenoort 
heeft Jolijn een leeskussenactie 
gehouden in de periode augus-
tus tot en met december 2017. 

Doel was om geld in te zamelen 
voor kinderen met kanker. De 
gehele opbrengst (€ 2.300,--) is 
dan ook naar KIKA gegaan. Sa-
men hebben ze de actie helemaal 
zelf verzonnen en uitgevoerd.

(Lees verder op pag. 3)

Helmond

(Bron foto’s; Mandy Meeuwsen www.helmondnu.nl)
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www.werkenvoornederland.nl

De penitentiaire inrichting Zuid Oost (locaties Roermond en Ter Peel) heeft een capaciteit voor ongeveer 600 gedetineerden. De PI Zuid Oost bestaat uit een mannen- en 
 vrouweninrichting. Je bent inzetbaar voor beide locaties.

Wij zoeken mensen voor onderstaande functies:

Penitentiair inrichtingswerker 
Mbo-niveau, maximaal maandsalaris € 2.759,-
Jij bent een belangrijke schakel in het detentie en re-integratie-
proces van gedetineerden. Als penitentiair inrichtingswerker  
begeleid je hen in de woon- en leefsituatie en bij activiteiten.  
Ook zie je toe op veiligheid en verleen je intensieve zorg.

Info www.werkenvoornederland.nl/DJI180538

Complexbeveiliger
Mbo-niveau, maximaal maandsalaris € 2.503,-
Gaat het om veiligheid, dan moet je bij jou zijn. Als complex-
beveiliger garandeer je de veiligheid van medewerkers, 
 bezoekers en gedetineerden. Dit doe je onder meer door toe- en 
 uitgangscontroles uit te voeren en mensen te informeren over 
veiligheidsvoorschriften.
Info www.werkenvoornederland.nl/DJI180531

Begeleider arbeid (werkmeester)
Mbo-niveau, maximaal maandsalaris € 2.759,-
Binnen de inrichting run jij het productiebedrijf waar gedeti-
neerden werken. Een belangrijke taak, want door te werken 
 krijgen ze dagritme en structuur. Jij leert ze vaardigheden die de 
kans op een succesvolle terugkeer in de samenleving vergroten.

Info www.werkenvoornederland.nl/DJI180590

Waarom werken bij de penitentiaire inrichting Zuid Oost?
Samen met je collega’s werk je voor én met gedetineerden. Jij draagt er niet alleen aan bij dat de straf die de rechter heeft opgelegd juist wordt uitgevoerd, maar ook dat de gedetineerden weer een  
plek vinden in de samenleving.

Een veilige en succesvolle 
detentie: zet jij je schouders 
eronder?

haircombi
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BLACK FRIDAY
loopt bij ons tot 

zaterdag 24 november 
12.00 uur.combihaircombi

FRIDAYFRIDAYFRIDAY

combi

1. DIRECTIONS  25%

2. CND  25%

3. KIS  30%

4. WELLA KOLESTON 35%

5. WELLA STYLING  25%

6. GOLDWELL  25%

7. SCHWARZKOPF  30%

8. L’OREAL MAJIREL  35%

9. L’OREAL SERIE EXPERT  30%

10. L’OREAL TECNI ART  35%

Mierloseweg 19 | 5707 AB Helmond | T 0492-550982 | www.haircombi.nl | www.subtil.nl
Haarproducten,  Drogisterij producten,  Nagelproducten   en  Schoonheidsproducten,  Kappersbenodigheden

FRIDAYFRIDAYFRIDAY

35%
30%
35%

11. WELLA NIOXIN  20%

12. CHI  20%

13. ELECTRISCHE 

 APPARATUUR   30%

14. SUBTIL  25%

15. NOUVELLE   30%

16. SEXY HAIR  20%

17. LOUIS WIDMER  25%

18. ZARQA  20%

BLACK FRIDAY
OP=OP
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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
de loop weekkrant
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Elke week gegarandeerd 50.000 likes!

Als u kiest voor kwaliteit

Kijken is geloven!
Kom kijken en overtuig jezelf

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

In- en verkoop van gebruikte 
kwaliteitsmeubelen voor een betaalbare prijs.

(Vervolg pag. 1)

Op een gegeven moment zijn 
er vrijwilligers ingeschakeld om 
de enorme hoeveelheid kussen-
tjes te maken. Bedrijven spon-
sorde stof, andere vulling. Jolijn 
en Rens hebben veel achter het 
naaimachine gezeten om de kus-
sentjes klaar te krijgen. De kus-
sens werden verkocht via Face-
book, een Kerstmarkt op school 
en veel andere kanalen. 

Het derde lintje was voor Indy 
Scheepers (16 jaar) van het ROC 

Nieuwveld. Indy is al 12 jaar ac-
tief op de BMX en ze heeft in de 
afgelopen jaren Helmond op de 
kaart gezet op het gebied van 
BMX. Vorig jaar behaalde ze 
in Amerika de 2e plaats op het 
Wereldkampioenschap. Dit jaar 
verbeterde ze die prestatie door 
9 juni 2018 Wereldkampioen te 
worden in Azerbeidzjan. Dit in 
haar eerste jaar als junior 16+.

Het laatste lintje was voor Liv 
Tempelaars (14 jaar) van het Jan 
van Brabant College. Liv speelt 
6 jaar viool, 5 jaar bij het Kunst-

kwartier en nu een jaar bij het 
YMA in Tilburg (Young Musici-
ans Academy). Ze oefent dage-
lijks minimaal 2 uur. Liv mocht 
als afgevaardigde van het Jan van 
Brabant-college naar de Orion 
Classic Awards. Daar heeft ze de 
sterren van de hemel gespeeld in 
het Speelhuis, voor het eerst met 
een orkest. Ze kreeg daar haar 
eerste muziekprijs: de Aanmoe-
digingsprijs.

Jeugdlintje
Het Jeugdlintje is bedoeld voor 
kinderen en jongeren van 6-18 

jaar die een bijzondere prestatie 
hebben verricht voor een ander, 
of voor de samenleving. Het gaat 
om jongeren die in Helmond wo-
nen. De jongere moet een bijzon-
dere prestatie hebben geleverd 
op het gebied van vrijwilligers-
werk, sport of cultuur. 

Op het moment van aan-
vragen mag de prestatie niet 
langer dan een jaar geleden 
zijn. Kent u iemand die vol-
gend jaar een jeugdlintje hoort 
te krijgen? Opgeven kan via 
www.helmond.nl/jeugdlintje s

Buitensport, Food en Wildlife 
Open dag Helicon MBO Helmond met 3 nieuwe opleidingen

Tijdens de open dag op zon-
dag 25 november presenteert 
Helicon MBO Helmond drie 
nieuwe opleidingen: Food pro-
fessional op niveau 3, Wildlife 
management en Allround coör-
dinator instructeur buitensport 
op niveau 4. Hiermee breidt de 
school haar aanbod uit binnen 
haar profi el Voeding, Dier en 
Outdoor en recreatie. Met live 
cooking, workshops en speed-
dates geven de studenten een 
kijkje in de wereld van het mbo. 
Voor vmbo- en havoleerlingen 
een goede gelegenheid om ken-
nis te maken met de beroeps-
praktijk van mogelijke vervolg-
opleidingen.

Allround coördinator 
instructeur buitensport
Vrije tijd en recreatie worden 
steeds belangrijker in Nederland. 
Want beweging en ontspanning, 
het liefst buiten is goed voor ons 
welzijn. In de sportlessen leren de 
studenten om veilig en verant-
woord de big five outdoor-spor-
ten te beoefenen: Boogschieten, 
ATB/mountainbike, Kajak, Hike 

en Oriëntatie & Klimmen. Be-
geleiding van groepen en orga-
nisatie van evenementen is een 
even belangrijk onderdeel van de 
opleiding. Verder zijn er verschil-
lende excursies en kampen (o.a. 
Ardennen). Ook ondernemer-
schap, klantgerichtheid, flora en 
fauna, communicatie en marke-
ting komen uitgebreid aan bod. 

Food professional
Koken met dagverse produc-
ten, foodtrucks op festivals en 
voor de supermarkt, een eigen 
groente- en kruidentuin bij het 
restaurant…. De nieuwe oplei-
ding Food professional speelt 
in op alle nieuwe trends en ont-
wikkelingen. De studenten leren 
alles over voeding én over klan-
ten. Ze kunnen koken en regelen 
ook de inkoop en het vervoer. 
Door de lessen in gastvrijheid 
en creativiteit weten zij goed ad-
vies te geven en gaan ze aan de 
slag als verkoopmedewerkers, 
gastvrouw/-heer of maaltijdbe-
reiders in de catering, (vers)win-
kels, restaurants of evenemen-
tenorganisaties. Met deze niveau 
3 opleiding kun je ook doorstro-
men naar Voeding en welzijn ni-
veau 4. Tijdens de Open dag zijn 

geven de studenten live cooking 
demonstraties. 

Wildlife Management, 
uniek in Nederland
Steeds meer natuurgebieden 
staan onder druk, wilde dieren 
worden bedreigd in hun voort-
bestaan. In het (verre) buitenland 
en zeker ook in Nederland, onze 
eigen streek en stad. Om onze 
waardevolle natuur te kunnen 
behouden is kennis en passie 
nodig. Om het publiek te kunnen 
voorlichten, natuurbeheer uit te 
voeren en maatschappelijke be-
trokkenheid te creëren. Vanaf 
volgend schooljaar wordt de hui-
dige specialisatie Wildparkma-
nagement een complete drieja-
rige opleiding Wildlife manage-
ment. De studenten gaan prak-
tijklessen volgen ín dierentuinen, 
bij natuurbeheerorganisaties en 
opvangcentra. Projectopdrach-
ten komen uit het werkveld zo-
als de landelijke vereniging voor 
marterachtigen, gemeentelijke 
instanties, Staatsbosbeheer en 
recreatieparken die natuuredu-
catie voor hun gasten willen 
aanbieden. Helmond is de enige 
Mbo-school in Nederland met 
een complete driejarige oplei-

Suytkade

Bij Helicon kun je leren voor coördinator instructeur Buitensport (bron foto; Helicon MBO Helmond).

ding Wildlife management. Voor 
doorstroom naar het hbo wordt 
samengewerkt met Hogeschool 
Van Hall Larenstein.

Creativiteit in het onderwijs 
‘Live begins at the end of your 
comfort zone’ uitgebeeld in een 
handletter-werk. En op het podi-
um toelichten waarom je dit hebt 
gekozen. Tijdens de opleiding 
volgen de Helicon studenten re-
gelmatig creatieve workshops 
om hun talent te ontdekken en 
te (durven) laten zien. Tijdens de 
open dag zijn diverse werkstuk-
ken te zien van de laatste LOB-
Talent dag (8-11) met improvisa-
tie theater, hiphop dans, tattoo 
design, spoken word, muziek 
performance en video illusies. De 
tweedejaars Wildparkstudenten 
maakten beeldend werk met een 
persoonlijke boodschap door het 
oog van het bedreigde dier

Naast bovengenoemde oplei-
dingen zijn ook studenten en 
docenten van de andere oplei-
dingen aanwezig voor studie-
keuze gesprekken: Voeding en 
welzijn, Dier en gedrag, Dier en 
ondernemen, Dierenartsassi-
stent/paraveterinair en Outdoor 
en recreatie. Iedereen is van harte 
welkom op Scheepsboulevard 1 
tussen 11.00 en 14.00 uur.  s
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Twee vuurwerkvrije zones in Helmond 

De gemeente Helmond doet tijdens de jaarwisseling 2018 – 2019 een proef met 
vuurwerkvrije zones. Daarvoor zijn de omgeving van het Elkerliek ziekenhuis en 
het dierenpark in de Warande aangewezen. In deze gebieden mogen mensen 
ook tijdens de jaarwisseling geen vuurwerk afsteken. Deze gebieden zijn 
gekozen om de overlast voor patiënten van het Elkerliek ziekenhuis en de dieren 
in de Warande zoveel mogelijk te beperken. Handhaving vindt onder meer plaats 
door middel van cameratoezicht.

Daarnaast gaan de politie en de Stadswacht de komende tijd strenger controleren 
op het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane afsteektijden en op illegaal 
(knal)vuurwerk. Vuurwerk mag alleen afgestoken worden van 31 december 18.00 
uur tot 1 januari 02.00 uur. Het college van burgemeester en wethouders van 
Helmond neemt deze maatregelen naar aanleiding van de resultaten van het 
vuurwerkonderzoek dat de afgelopen maanden onder inwoners werd gehouden. 

Overlast melden via app
Naast verscherpt toezicht komt er binnenkort een speciale app. U kunt dan via 
uw smartphone aangeven op welke locatie u vuurwerk buiten de afsteektijden 
hoort, zodat de overlastgebieden duidelijk in beeld komen.

Belangrijkste conclusies onderzoek
• 28% is enigszins en 32% is ernstig gehinderd door het afsteken van vuurwerk. 
 De hinder wordt met name ervaren vóór aanvang van de wettelijke 
 afsteektijden (oud op nieuw van 18.00 tot 02.00 uur). Harde knallen 
 van (illegaal) vuurwerk veroorzaken de meeste hinder, gevolgd door 
 vuurwerkrestanten op straat.
• 44% van de inwoners vindt dat het zelf afsteken van vuurwerk in heel 
 Helmond verboden zou moeten worden.
• 55% van de inwoners vindt dat de gemeente geen centrale vuurwerkshow 
 moet organiseren.
• 57% van de inwoners wil dat de gemeente vuurwerkvrije zones aanwijst. 
 Zorgplekken en plekken waar dieren verblijven worden daarbij aangewezen als 
 mogelijke vuurwerkvrije zones.
• Als het gaat om maatregelen die de gemeente kan nemen willen inwoners 
 vooral een beter toezicht en betere controle en handhaving van de huidige 
 regels. 

Een uitgebreid overzicht van de resultaten vindt u op 
www.helmond.nl/feitenencijfers (voor optimale weergave openen met Google 
Chrome).

Wegafsluiting kruising Jan van Brabantlaan-
Warandelaan 

De kruising Jan van Brabantlaan-Warandelaan wordt aangepast. Vanwege deze 
werkzaamheden is de Jan van Brabantlaan van 30 november tot en met 
7 december afgesloten. Het verkeer wordt ter plekke omgeleid. 

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

Korting met collectieve aanvullende verzekering 

Iedereen die in Nederland woont of werkt, moet een basisverzekering hebben. 
Met een basisverzekering kunt u naar de huisarts, het ziekenhuis of de apotheek. 
Heeft u een minimum inkomen en zorgkosten die de basisverzekering niet 
vergoedt? Maak dan gebruik van de collectieve aanvullende verzekering (CAV). 
U krijgt dan korting op uw verzekeringspremie en een extra uitbreiding van het 
aanvullend pakket. U kunt kiezen uit verschillende pakketten. 

Bent u verzekerd bij CZ? Dan kunt u het hele jaar overstappen naar de CAV. 
Als u verzekerd bent bij een andere zorgverzekeraar, dan kunt u zich jaarlijks 
aanmelden van oktober tot 31 december.

Voorwaarden
• U bent Nederlander of heeft een geldige verblijfsvergunning.
• Uw netto gezinsinkomen is (exclusief vakantiegeld) niet hoger dan 120% 
 van het minimum inkomen.
• U bent niet bekend bij het CAK omdat u een betalingsachterstand heeft bij 
 uw zorgverzekering.

Aanvragen?
Wilt u een collectieve aanvullende verzekering aanvragen? Meld u dan 
rechtstreeks aan bij CZ via www.gezondverzekerd.nl. Op die manier aanmelden 
werkt het snelst. Heeft u geen internet en is er niemand die u kan helpen, dan 
kunt u een afspraak maken bij de CZ-winkel. Ook kunt u terecht bij de afdeling 
Zorg en Ondersteuning van de gemeente. Dat kan tussen 15 november en 15 
december op werkdagen tussen 13.00 en 15.00 uur. U hoeft zich niet vooraf aan 
te melden.

CZ-winkel
Molenstraat 223
088 555 7777

Gemeente Helmond, Zorg en Ondersteuning
Zandstraat 94, Helmond 
14 0492

Meer informatie over de collectieve aanvullende verzekering vindt u op
www.gezondverzekerd.nl en op www.helmond.nl.

Lijkt het u een leuke uitdaging een franchise filiaal 
uit te baten? 

Kom dan op maandagavond 17 december naar het franchise event in de 
Cacaofabriek in Helmond.

Initiatief en aanbod
Dit event is een initiatief van gemeente Helmond, in samenwerking met het 
Centrummanagement. Verschillende franchisegevers presenteren hun concept 
aan het publiek, dat zich die avond kan oriënteren op het brede aanbod. Dit 
aanbod bestaat uit: Runnersworld, The Tosti Club, Taco Mundo, Bagels & Beans, 
Brownies & Downies, Wayback Burgers, Appel & Ei, topSlijter, De Kaasrijper, Used 
Products en Pets & Co. Iedereen die benieuwd is en enthousiast wordt van het 
idee een franchise filiaal uit te baten is van harte welkom. Deelname is geheel 
kosteloos.

Kwaliteitsimpuls voor winkelaanbod
Het franchise event wordt georganiseerd om het winkelaanbod in het centrum 
een kwaliteitsimpuls te geven, als aanvulling op het bestaande winkelaanbod. 
De tien ketens hebben veel interesse om zich te vestigen in Helmond en zijn 
misschien wel op zoek naar u! Bent u klaar voor een uitdaging waarin u een 
unieke formule kan exploiteren in Helmond?

Meer informatie en aanmelden 
Ga naar www.helmondcentrum.nl/franchise-event voor meer informatie over het 
event of om u direct aan te melden.
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• 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

Vergaderingen 
welstandscommissie

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

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

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

Raadsvergadering
27 november 2018

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 27 november aanstaande in de 
raadzaal in Boscotondo. De vergadering begint om 19.30 uur.  

Live volgen via internet
De beelden van de raadsvergadering worden live uitgezonden via internet. 
Via www.helmond.nl/bestuur (kies voor: Raad in Beeld) of via de app Politiek 
portaal op uw tablet kunt u de vergadering gemakkelijk volgen. U vindt daar 
ook een overzicht van alle vergaderingen van de raad en de raadscommissies. 
Daarnaast kunt u de vergadering ook op een later moment terugkijken

Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
• Masterplan integrale veiligheid gemeente Helmond 2019 -2022
• Nadere regels Food Starter Helmond
• Bestemmingsplan ‘Sport en beleefcampus de Braak’
• Beleidsplan onderwijsachterstandenbeleid (OAB) en Voor- en Vroegschoolse 
 educatie (VVE) Helmond 2019-2023

De volledige agenda met bijbehorende stukken vindt u op 
www.helmond.nl/gemeenteraad
Wilt u inspreken? Kijk dan op www.helmond.nl/spreekrecht hoe u dat regelt.

Bekendmakingen

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

Rivierensingel 726 07-11-2018 wijzigen bestemmingsplan OLO 4021089

Laathoeve, kavel S80 12-11-2018 oprichten woning en maken uitweg OLO 3883113

Jan van Vlissingenhof 46 -  14-11-2018 kappen 1 boom OLO 4033461

aan het Raktpad (achterzijde Jan van Vlissingenhof 46) 

Schutsboom 14-11-2018 kappen 2 bomen OLO 4034941

  (herplanten 2 bomen)

Beukehoutstraat 14-11-2018 kappen 2 bomen OLO 4034981

Jan van Brabantlaan en 14-11-2018 kappen 2 bomen OLO 4035313

President Rooseveltlaan 

Lorentzstraat 14-11-2018 kappen 1 boom OLO 4035275

Jonker Karellaan 14-11-2018 kappen 1 boom OLO 4035257

Kaldersedijk en Brandevoort 14-11-2018 kappen 2 bomen OLO 4034883

Eikenwal 14-11-2018 kappen 1 boom OLO 4035275

Houtse Parallelweg 14-11-2018 kappen 1 boom OLO 4035003

Jan Ettenstraat 14-11-2018 kappen 3 bomen OLO 4035227

Veluwehof 109 14-11-2018 oprichten garage OLO 4035467

Mierloseweg 95 14-11-2018 wijzigen kantoorpand in woning OLO 4033679

Zoete Kers 1 14-11-2018 kappen 2 bomen OLO 4029937

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

Achterdijk 25 / Waterdijk 8 07-11-2018 Milieumelding OLO 4019311

Braakweg 25 07-11-2018 realiseren gesloten OLO 4021051

  bodemenergiesysteem

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

Maisdijk 12 13-11-2018 oprichten bedrijfsgebouw OLO 3969051

Brandevoort kavel L 19,  14-11-2018 oprichten woning OLO 3705567

Coolendonk 

Kuijpersstraat 38 14-11-2018 vergroten woning met opbouw OLO 3923383

  op aanbouw

Hortsedijk 1 14-11-2018 plaatsen dakkapel voorzijde  OLO 3937723

Drietipstraat 31 15-11-2018 veranderen voorgevel OLO 3983123

Ridderstraat 24 t/m 30 +  15-11-2018 onderhoud woningen fase iib OLO 3978533

32 t/m 44 (even) - type D 

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage legging: Projectomschrijving Nr. Omgevingsloket:

Havenpark (perceel I 02112) 15-11-2018  inrichten havenpark OLO 3846189

Beugelsplein 5A  19-11-2018  brandveilig gebruik OLO 3876183

Beroepschrift en voorlopige voorziening 

Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes 

weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift 

indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 

’s-Hertogenbosch. Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een 

beroepschrift is verstreken. Als een beroepschrift is ingediend kan tevens een verzoek om 

voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter (sector bestuursrecht, 

Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). Geen beroep kan meer worden ingesteld door een 

belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij in het kader van de eerder 

gevolgde voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

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

Kasteelplein 1                            sloopwerkzaamheden rijksmonument OLO 3867221

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Achterdijk 25 29-06-2018 oprichten bedrijfspand OLO 3770889

Braaksestraat 7A 21-09-2018 dagopvang voor ouderen OLO 3875629

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

Omgevingsrecht
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij een vergunning ingevolge de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben verleend aan:

Van Rooi Meat B.V., Roggedijk 4 te Helmond.

Het betreft een vergunning voor het milieuneutraal veranderen voor het plaatsen van een 

opslagtank voor de opslag van ongeboren mest, OLO-nummer 3885743.

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 22 november 2018 tot en met 2 januari 

2019 ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Om de stukken in te 

zien kunt u een afspraak maken. Dit kan via www.helmond.nl/afspraak of via telefoonnummer 

14-0492. Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch 

(088-3690278) een afspraak maken.

Bezwaar en voorlopige voorziening 

Gedurende de genoemde termijn kan door belanghebbenden bezwaar worden ingediend ten 

aanzien van het besluit. Een bezwaarschrift moet worden gezonden aan burgemeester en 

wethouders van Helmond, t.a.v. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, postbus 950, 5700 AZ 

Helmond. Het besluit treedt na afloop van de bezwaartermijn in werking, tenzij gedurende 

deze termijn bezwaar is ingediend en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het 

besluit treedt dan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. 

Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter 

van de rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Manufacturing Technical  Maisdijk 12  Wijziging van de indeling.

Assemblies B.V. 

Van Oorschot Aluminium             Waterbeemd 2a   Bouw van een overkapping ten behoeve

Constructies BV   van opslag.
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• 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 21 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.

Ontwerp Chw bestemmingsplan Automotive Campus, ontwerp 
exploitatieplan Automotive Campus en voornemen verzoek wijziging 
begrenzing Natuur Netwerk Brabant in “Verordening ruimte 2014”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond artikel 3.8 en 6.14 van 

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

van 22 november 2018 gedurende zes weken door een ieder kunnen worden ingezien:

-  het ontwerp Chw bestemmingsplan Automotive Campus en 

-  het ontwerp exploitatieplan Automotive Campus. 

Het bestemmingsplan en exploitatieplan betreffen de ontwikkeling van een campus specifiek 

voor bedrijven in de automotive en mobiliteitssector en daaraan gelieerde kennisinstellingen 

en onderzoekscentra. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Europaweg, de Veedrift, 

Schootenseloop, Coovels Bos en Steenovenweg. Het exploitatieplan heeft op een kleiner gebied 

betrekking dan het bestemmingsplan.

Het ontwerp Chw bestemmingsplan is een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, als 

bedoeld in artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet.

Burgemeester en wethouders van Helmond maken tevens bekend dat zij, op grond van het 

bepaal¬de in artikel 5.4 van de “Verordening ruimte 2014” van de Provincie Noord-Brabant, 

voornemens zijn  Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te verzoeken om aanpassing van 

de grens van Natuur Netwerk Brabant (NNB) betrekking hebbend op genoemd ontwerp Chw 

bestemmingsplan “Automotitve Campus”. Op de bij het ontwerp Chw bestemmingsplan 

behorende verbeeldingen is dit als volgt aangeduid: “overige zone – in Verordening ruimte te 

verwijderen NNB”  en “overige zone - in Verordening ruimte toe te voegen NNB”.

Hogere waarden Wet geluidhinder

Op de Automotive Campus zijn onderwijsinstellingen toegestaan en deze hebben 

geluidgevoelige ruimten. Vanwege deze mogelijkheid is akoestisch onderzoek uitgevoerd 

vanwege het wegverkeerslawaai. Uit dit onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarden 

voor wegverkeerslawaai worden overschreden. Voor deze overschrijdingen kunnen hogere 

waarden worden vastgesteld op grond van artikel 85 Wet geluidhinder. Op grond van artikel 

7c onderdeel 9 sub c en d van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet kan het besluit tot 

het vaststellen van hogere waarden deel uitmaken van het Chw bestemmingsplan. De vast te 

stellen hogere waarden zijn opgenomen in de regels van het ontwerp Chw bestemmingsplan 

en de verantwoording van de ontheffing van de voorkeursgrenswaarden is opgenomen in de 

toelichting van dit plan. Hiermee is het besluit hogere waarden geïntegreerd in het ontwerp 

Chw bestemmingsplan.

Inzage 

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

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

het ontwerp Chw bestemmingsplan is NL.IMRO.0794.1700BP130049-1000. 

De identificatiecode van het ontwerp exploitatieplan is NL.IMRO.0794.1700EP180022-1000.

 

Er ligt van beide plannen ook een papieren exemplaar ter inzage in de Stadswinkel, Frans 

Joseph van Thielpark 1. Het bekijken hiervan kan tijdens de openingstijden van de Stadswinkel.

Zienswijze

Binnen genoemde termijn van zes weken kan:

- een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze naar voren brengen tegen het ontwerp 

 Chw bestemmingsplan en het voornemen van burgemeester en wethouders om 

 Gedeputeerde Staten te verzoeken de begrenzing van de NNB te wijzigen;  

- een belanghebbende schriftelijk of mondeling zijn zienswijze naar voren brengen tegen het 

 ontwerp exploitatieplan. 

Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de gemeenteraad, afdeling Ondernemen en 

Ontwikkelen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder vermelding van: zienswijze Chw 

bestemmingsplan Automotive Campus dan wel zienswijze exploitatieplan Automotive 

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

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

telefoonnummer 0492 702602. 

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 39b derde lid Wbb

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend een 

melding te hebben ontvangen van een uniforme bodemsanering.

Locatie: Bocht Brandevoort / Korte Schutsboom (locatiecode AA079409039)

Melder: Afdeling IBOR, gemeente Helmond

Datum ontvangst: 6 november 2018

Categorie sanering: immobiel

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid 
bestemmingsplan “Buitengebied Helmond – Aarle-Rixtelseweg ong.”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij voornemens zijn hogere 

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

behoeve van het bestemmingsplan “Buitengebied Helmond – Aarle-Rixtelseweg ong.”. 

Deze waarde bedraagt maximaal 52 dB ten gevolge van de Aarle-Rixtelseweg.

De hogere waarden voor de geluidbelasting betreft één woning zoals deze wordt geprojecteerd 

in het bestemmingsplan “Buitengebied Helmond – Aarle-Rixtelseweg ong.”.

Inzage

Met ingang van 22 november 2018 kunnen het ontwerp van het besluit en het akoestisch 

onderzoek zes weken door een ieder worden geraadpleegd op de gemeentelijke website 

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in 

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

openingstijden van de Stadswinkel. 

Zienswijze

Binnen genoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling 

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

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan: College van burgemeester en 

wethouders, p/a Team Expertise en Ontwerpen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond onder 

vermelding van: zienswijze Wet geluidhinder BP “Buitengebied Helmond – Aarle-Rixtelseweg 

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

telefonisch naar voren worden gebracht door te bellen naar telefoonnummer 14 0492.

Ontwerpbestemmingsplan Binnenstad – Omgeving Leonarduskerk I
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond van artikel 3.8 

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

ontwerpbestemmingsplan Binnenstad – Omgeving Leonarduskerk I met ingang van 

22 november 2018 gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.

Het nieuwe plan is een actualisering van het huidige bestemmingsplan Binnenstad – 

Omgeving Leonarduskerk. Dit oude plan vormt geen actueel beleidskader meer en sluit niet 

meer aan op de huidige plansystematiek. Het plangebied ligt met een oppervlakte van circa 

33 ha. in het noorden van de wijk Binnenstad-Oost. De Leonarduskerk vormt een belangrijk 

oriëntatiepunt in het gebied. De Uiverlaan en de Wethouder Ebbenlaan vormen de begrenzing 

in het noorden van het gebied. In het zuiden zijn dit de wegen Willem Prinzenstraat, 

Hurksestraat en Bakelsedijk. 

Inzage 

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

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

is NL.IMRO.0794.1000BP170157-1000. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de 

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

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

juridisch bindend.

Zienswijze

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

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

naar de gemeenteraad, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, 

onder vermelding van: zienswijze bestemmingsplan Binnenstad – Omgeving Leonarduskerk I. 

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

naar voren worden gebracht door te bellen naar het hiervoor aangewezen telefoonnummer 

0492 702602.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl 

•  Altijd minimaal 10% met 
klantenspaarsysteem 

•  Persoonlijke en deskundige 
bediening

•  Gratis parkeren voor de deur
•  Vertrouwd adres sinds 1947

*KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. GELDIG T/M 6 DECEMBER. HOOGSTE KORTING OP GOEDKOOPSTE PRODUCT. 
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Bestellen 24/7 www.adventurestore.nl

SPORTIEVE, WARME EN AVONTUURLIJKE

KADO
ACTIES

SINTERKLAASSINTERKLAAS

SPORTIEVE, WARME EN SPORTIEVE, WARME EN SPORTIEVE, WARME EN 
SPORT SPORTSPORTSPORTSPORTSPORT

VOETBAL 
SCHOENEN

VOETBAL 50%
HOCKEY SCHOENENHOCKEY SCHOENEN

EN STICKSEN STICKS
HOCKEY SCHOENENHOCKEY SCHOENEN

EN STICKSEN STICKSEN STICKSEN STICKS
HOCKEY SCHOENENHOCKEY SCHOENEN

EN STICKSEN STICKS

50%50%50%
HOCKEY SCHOENENHOCKEY SCHOENEN

EN STICKSEN STICKS
HOCKEY SCHOENENHOCKEY SCHOENEN

EN STICKSEN STICKS

50%50%
HOCKEY SCHOENENHOCKEY SCHOENEN

EN STICKSEN STICKS

50%50%*

*

SQUASH - TENNIS RACKETSSQUASH - TENNIS RACKETS
25-50%25-50%

SQUASH - TENNIS RACKETS
25-50%25-50%
BADMINTON - SQUASH - TENNIS RACKETSSQUASH - TENNIS RACKETS

TENNIS
 INDOOR FITNESS 

SCHOENEN

25-50%25-50%25-50%

GOLF SCHOENEN & GOLF SCHOENEN & 
ACCESSOIRES 50%*

25-50%
*25-50%*25-50%

25-50%*25-50%*25-50%

HELE 
COLLECTIE

HELE 
COLLECTIE

HELE COLLECTIEHELE COLLECTIE

HELE COLLECTIEHELE COLLECTIEHELE COLLECTIE

WINTERBOOTS
EN WINTER

ACCESSOIRES

 mutsen-schoenen mutsen-schoenen mutsen-schoenen
snowboots-sjaalssnowboots-sjaalssnowboots-sjaals

 winterlaarzen winterlaarzen
snowboots-sjaals

 winterlaarzen
snowboots-sjaalssnowboots-sjaals

 winterlaarzen
snowboots-sjaals

25% KORTING*
ELK 2ELK 2ELK 2ELK 2ee PRODUCT e PRODUCT e

25% KORTING25% KORTING25% KORTING

 INDOOR FITNESS 

50%*

*  mutsen-schoenen
snowboots-sjaals

25% KORTING

 INDOOR FITNESS 

*  mutsen-schoenen
snowboots-sjaals

25% KORTING25% KORTING

KADOKADOGADGETS 

messenmessen
verrekijkersverrekijkers
multi toolsmulti tools
verrekijkers
multi tools
verrekijkersverrekijkers
multi tools
verrekijkers

zaklampenzaklampen
horlogeshorloges
zaklampen
horloges
zaklampenzaklampen
horloges
zaklampen

AVONTUURLIJKE

GADGETS

AVONTUURLIJKE

GADGETS

verrekijkers
messen
verrekijkers

GADGETS

messen
verrekijkers

15% KORTING*

 mutsen-schoenen
snowboots-sjaals

 winterlaarzen
snowboots-sjaals

 winterlaarzen
snowboots-sjaals

25% KORTING*

KETTLER
CROSSTRAINER
AXIOS 
De ideale vetverbrander
met vele trainingsprogramma’s
zwaar vliegwiel
2 jaar garantie aan huis

NU VAN 579.99 VOOR  
      . 

KETTLERKETTLER

FITNESS 

399.-
TASSEN - SOKKEN - BITJES

UNDERWARE
SCHEENBESCHERMERS
HANDSCHOENEN ETC.  

ELK 2e PRODUCT e PRODUCT e

109.-

POLAR

TASSEN - SOKKEN - BITJES

SCHEENBESCHERMERS
HANDSCHOENEN ETC. 

POLAR
M200 GPS

TASSEN - SOKKEN - BITJES

M200 GPS
HARTSLAG
METERS

met hartslagmeter via pols met hartslagmeter via pols met hartslagmeter via pols met hartslagmeter via pols met hartslagmeter via pols met hartslagmeter via pols met hartslagmeter via pols met hartslagmeter via pols met hartslagmeter via pols met hartslagmeter via pols 
waterdicht GPS waterdicht GPS 

sporthorloge in zwart en sporthorloge in zwart en sporthorloge in zwart en 
witte uitvoering van 150.- nuwitte uitvoering van 150.- nuwitte uitvoering van 150.- nuwitte uitvoering van 150.- nu

koopzondag
25 november a.s.

van 12.00-17.00 uur

ELK 2

TASSEN - SOKKEN - BITJES

ELK 2
SPORT 

ACCESSOIRES 25%*

Sportief, fit 
en gezond 
met Kettler

Warm, comfortabel en modieus de winter door!
De winter is begonnen en helaas… we wo-
nen niet in een tropisch, zonnig land. Dat 
betekent dat het koud kan zijn, maar ook 
dat het hard kan waaien en tegelijkertijd 
met bakken uit de hemel valt. Vooral 
alle koukleumen onder ons kan dat wel 
eens vervelende situaties opleveren. Als 
je comfortabel buiten wilt doorbrengen, 
moet jij je dus goed, droog en warm aan-
kleden. Maar hoe doe je dit zonder eruit 
te zien als een ingepakt bolletje?

Adventure Store geeft tips over hoe jij 
warm en modieus over straat kunt. We 
adviseren om ten alle tijden je te kleden 
in laagjes. We werken in de ‘outdoor’ 
met een 3-lagen systeem. Dit systeem is 
een manier van kleden waarbij je aan de 
hand van de weersomstandigheden en je 
inspanningen een keuze kan maken uit 
de verschillende technische kleding lagen 
die je op dat moment nodig hebt. Met ge-
voerde kleding kan dat niet.

1. Onderlaag. Thermisch ondergoed voor 
basiswarmte, vochtregulering en comfort 
(zweetafvoer). 

Droog blijven is namelijk één van de be-
langrijkste ingrediënten voor een warm 
en behaaglijk gevoel. De bedoeling is dat 
de kleding in staat is om transpiratie af te 
voeren en door te geven aan de volgende 
kleding laag. Zo voorkom je dat je zweet 
en dus nat wordt tijdens een actieve dag.

2. Tussenlaag. Voor extra warmte, 
warmtebehoud en comfort (isolatie).

Op koude dagen kun je kiezen voor een 
combinatie met een extra isolatielaag zo-
als een ademende, lichtgewicht midlayer. 
Je kunt de tussenlaag gebruiken als de 
voering van je jas, waarvan jij bepaalt of 
je hem nodig hebt of niet. De midlayer is 
vaak klein en compact op te vouwen en 
past hierdoor makkelijk in je rugzak of 
fietstas.

3. Buitenlaag. Voor hoge slijtvastheid, 
scheurbestendigheid, bewegingsvrijheid, 
vochtafvoer en beschermt uitstekend 
tegen alle weersinvloeden, zoals wind en 
regen (wind- en waterdicht).

Wat thermisch ondergoed en een tussen-
laag voor je kunnen doen, is je bescher-
men tegen weersinvloeden. Je buitenste 
kleding laag doet dat wel. Bovendien zorgt 

een hard shell voor bescherming bij scha-
ven en vallen. Een gewone jas kan schaaf- 
of brandwonden veroorzaken bij schuren 
over een sneeuw- of ijslaag en de jas zal 
snel scheuren. Veel plezier buiten tijdens 

en leuk Sinterklaas kado! Bekijk het 
ruime assortiment bij de Adventure 
Store voor jong & oud. Hier vind je 
tips voor een kado, voor zowel sport, 
school, werk of vrije tijd. Ook om de 
koude winter te trotseren of, voor een 
nieuwe stoere gadget. Nu tijdens de 
kado periode vele zeer scherpe acties! 
Er is altijd wel iets leuks te vinden in 
elke prijsklasse.

De nieuwe collectie Kettler thuis-train-fit-
ness apparatuur staat nu in de showroom 
bij Adventure Store. De verschillende cardio 
apparaten kunt u zelf vooraf uitproberen. 
Zowel loopbanden, roeimachines, home-
trainers, maar ook de populaire crosstrainer 
staan op u te wachten voor een proefrit. Er 
is voor elke budget wel wat te 
vinden. Laat u voorlichten wat 
voor u de juiste keuze is en 
overtuig uzelf.

Uw HellemondGift waardebon 
is minimaal 10% meer waard 

bij Adventure Store met 
klantenspaarsysteem!

Draag uw stad een 
warm hart toe

de komende periode!

Op onze blog leest u alles over hoe Merino 
Wool ook u warm kan houden.
www.adventurestore.nl/blog
Wij helpen u graag verder in onze winkel.

Sinterklaas 
kado’s

en leuk Sinterklaas kado! Bekijk het 

Sinterklaas 
kado’s
Verras je kinde-
ren, vrienden of 
familie met een 
super origineel 
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Zondag 2 december van 11.30 tot 15.00 uur sinterklaasbrunch. 

Voor de kinderen is er een verrassend kidsbu� et.

 

PRIJZEN

Volwassenen (13+) 22,50 Kids 6 t/m 12 12,50

Kids 3 t/m 5 7,50 Kids t/m 2 GRATIS

TIP! 

Huur een bowlingbaan voor maar 10 euro per uur.

City Resort Hotel Helmond 

Scheepsboulevard 2 | Helmond | (0492) 87 00 50 | hotelhelmond@cityresort.nl

CITYRESORTHOTELHELMOND.NL

Scheepsboulevard 2 | Helmond | (0492) 87 00 50 | hotelhelmond@cityresort.nl

Wat doet HBV Compaen eigenlijk? 
Officieel is ons doel de belangen van de huur-

ders van Woonstichting Compaen te behartigen, 

maar wat houdt dit nu in praktijk in?

De HBVC heeft meerdere malen overleg met be-

stuurder en woonmanager van Compaen. Dit is 

sinds de Overlegwet wettelijk geregeld. Maar ook 

advies en instemming van allerlei onderwerpen 

komen ter tafel. Er wordt met onze zusterver-

eniging HBV Mierlo gezamenlijk opgetrokken, wij 

zijn twee separate verenigingen maar doen heel 

veel samen. Verder nemen wij deel aan diverse 

commissies zoals Wooncommissie gemeente 

Helmond en natuurlijk de Prestatieafspraken. 

Hierin wordt door gemeente, woningcorporaties 

en de HBV’s van de gemeente Helmond ge-

zamenlijk vastgelegd wat de bijdrage van wo-

ningcorporaties bijdragen aan de gemeentelijke 

volkshuisvestiging. Maar ook onderwerpen als 

energietransitie, inclusieve samenleving, wacht-

tijd Wooniezie, veiligheid in de wijken enz. enz. 

komen aan bod.

Een van de veranderingen afgelopen jaar is dat 

wij geen contributie meer heffen voor onze le-

den en dat we een opzet aan het maken zijn om 

onze leden op de hoogte te houden via onze site: 

hbvcompaen.nl. Hier kunt u altijd de laatste in-

formatie vinden. Ook willen wij onze ledenadmi-

nistratie digitaliseren omdat Compaen in het ka-

der van de Wet AVG, wettelijk gezien, bijna geen 

gegevens meer met ons mag delen. 

Ook huuraanpassing heeft onze aandacht, wij 

proberen er in overleg met Woningstichting 

Compaen om tot een goed compromis te ko-

men. Vanzelfsprekend willen wij de huren zo 

betaalbaar mogelijk houden maar er moet ook 

geld binnen komen om onderhoud en de diver-

se aanpassingen te kunnen betalen. De HBV’s 

en Woonstichting Compaen kijken verder dan 

alleen de huur, wij trachten de totale woonlas-

ten betaalbaar te houden. Ook voor de jongeren 

en kwetsbare onder ons. De aanpassingen in 

de woningen zijn altijd gericht om kwaliteit en 

wooncomfort te verhogen maar in de huidige 

tijd moeten de aanpassingen ook duurzaam en 

energiebesparend zijn, terwijl de huur tegelijker-

tijd ook nog betaalbaar moet blijven. Er staan 

diverse projecten inmiddels op de kalender o.a. 

900 woningen aansluiten op zonnepanelen de 

komende drie jaren.

Natuurlijk kunnen huurders van Compaen in de 

gemeente Helmond altijd terecht bij ons voor al-

lerlei vragen. Wij fungeren niet als klachtenloket 

maar als u er niet uitkomt, kunnen wij het in ie-

der geval nog eens bespreken en bekijken wat wij 

voor u kunnen betekenen. 

Maar…. dit kunnen wij niet alleen, 
daarom zijn wij op zoek naar u!
Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe bestuurs-

leden. Het kost u niets als een aantal uren per 

maand (± 6 tot 8 uren max. per maand) en u 

kunt op deze manier een leuke en zinvolle bij-

drage leveren voor de huurders van Helmond en 

Geldrop Mierlo. Verder zijn wij vanzelfsprekend 

op zoek naar meer leden, want hoe meer leden 

wij vertegenwoordigen hoe meer wij de betrok-

kenheid van de huurders vergroten. Graag ont-

vangen wij van u een aanmelding via onze site: 

hbvcompaen.nl of via een briefje of via de te-

lefoon. Vergeet niet uw adres én e-mailadres te 

vermelden.

Graag tot ziens op dinsdag 
27 november 2018 in 
Wijkhuis De Geseldonk, 
aanvang 19:45 uur.

Wij staan voor 
uw woonbelang

Beste leden, 
hierbij nodigen wij u uit voor het bij-

wonen van onze ALV 2018. Deze zal 

gehouden worden op dinsdag 27 no-

vember 2018 in Wijkhuis De Geseldonk, 

Cederhoutstraat 4 te Helmond, aanvang 

19:45 uur. De vergadering is alleen toe-

gankelijk voor leden van HBV Compaen. 

Tijdens de vergadering zullen er o.a. het 

jaarverslag en het financieel verslag over 

het jaar 2017 besproken worden. Maar 

ook gaan we afscheid nemen van be-

stuursleden, die een ruim aantal jaren, 

veel tijd en energie gestoken hebben in  

de HBV Compaen. 

Kom naar de 
algemene ledenvergadering!
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Deze week heb ik iets van mijn bucketlist 
af kunnen vinken. Yesss, ik ben in het kas-
teel geweest van Sinterklaas.Vanaf de eerste 
editie (dit jaar de 14e) wil ik er heel graag 
heen, maar ja zonder kleine kids of kleinkids 
gade niet zomaar. Een paar weken geleden 
kreeg ik van De Loop de vraag of ik naar de 
persmiddag wilde. Ik was hullemaal in de 
zevende hemel da snapte gullie wel. 

We werden verwacht voor een lunch samen 
met de pers en ik zit naast een meneer waar-
mee ik aan de praat raak, het is de voorzitter 
van stichting Sinterklaasstad Helmond Ad 
de Kroon, voorheen in Helmond Gemeente 
secretaris daarna secretaris/algemeen di-
recteur van de provincie Limburg. Ik had 
nie beter kunnen zitten om wat dingen aan 
de weet te komen. Dat er nl maar liefst 450 
vrijwilligers meewerken dit jaar en dat ze dit 
jaar hun 350.000ste bezoeker verwachten. 
Dat er dit jaar 25.000 bezoekers komen, dat 
er in de ochtend  basisscholen komen vanuit 
de omgeving, 112 scholen komen er dit jaar 
op bezuuk. 90% van de bezoekers komen uit 

Helmond en omstreken 5 % uit Limburg en 
5% elders uit het gehele land en België. Ook 
worden goede doelen uitgenodigd voor een 
bezoekje zoals  Humanitas en Senzer, maar 
nu even  genoeg weetjes. 

Wa vond ik ervan?. Oww my god helemaal 
geweldig. Het kind kwam helemaal in me 
naar boven. Laat me even zeggen dat ik 
echt een fan ben van het Sinterklaas feest, 
bij men komt er ginne kerstboom in voor 5 
december. Moet ik wel eerlijk bekennen dat 
ik wel al in augustus pepernoten eet. En ze 
nu al beu ben. Maar wat heb ik genoten in 
de pietenslaapzaal, bij de postpiet en in de 
pietenschool,bij het pepernoten draaien en 
in de pakjes kamer.Ook heb ik stiekem even 
geprobeerd om op het dak te lopen in de 
school. Met de postpiet een onderonsje ge-
had dat hij mijn brief aan Sinterklaas wat 
omhoog in de stapel legt. Ik ging helemaal 
mee in het concept. Het is GROOTS .. En al 
die kinderen die zo genieten  mooi om te 
zien. Wat is Helmond toch weer mooi deze 
dagen.  
  
En wa denkte wie er op het plein in een echte 
stal stond ?Jah echt, Amerigo, hét paard 
van Sinterklaas. Het stikte er van de zwarte 
pieten op dat plein. Nieuw is de knutselclub 
waar 500 kids de komende tijd komen knut-
selen. Ook het Sinterklaas theater zit op het 
voorplein. Toen wij er waren, kon je daar 
nog kaartjes voor bestellen. Maar ook al is 
het uitverkocht het voorplein kun je gewoon 
gratis betreden. Ook kei leuk om te bezuu-
ken, zou ik zeker doen als je in de buurt 
woont. Ik ga van de week ook nog een keer 
naar het plein om nog eens op men gemak 
alles te bekijken. Zo mooi dat ik het vond, ik 
hou dervan.
  
Op de Facebook van Weekkrant de Loop 
staat ook een filmke wat we die middag 
hebben gemaakt.
  
Ik wens iedereen een fijn weekend en ga ze-
ker even langs da kasteel om te kijken.Ik ga 
dit weekend menne schoen zetten (dat mog 
ik van sinterklaas). Jullie ook ?

Tot volgende week,

Ons 

vertelt…

Bucketlist dingetje

NOOIT MEER UW
PLAFOND WITTEN!
Hoe klinkt dat?
Zitten er scheurtjes of barsten in uw plafond? Moet het regelmatig geschilderd of gewit 
worden? Of wilt u nu echt van die schrootjes af, zonder sloopwerk? Plameco heeft hiervoor 
een ideaal plafondsysteem ontwikkeld. “Je moet het product echt zelf zien”, aldus Mark van 
Osch. “Dus kom vooral eens bij ons langs om en laat je informeren over wat er allemaal 
mogelijk  is bij een Plameco-plafond.”

In de showroom van Plameco zijn de vele mogelijke 
stijlen te zien, maar bovendien kunt u ervaren hoe 
praktisch de flexibele plafonds zijn. Voor elk interieur 
kan Plameco een nieuw plafond verzorgen naar 
uw wensen. Of het nu klassiek of modern moet 
zijn, met of zonder ornamenten, hoogglans of mat: 
het is allemaal mogelijk. Zelfs het aanbrengen van 
sierlijsten is een optie. Plameco werkt hierbij met 
hoogwaardige materialen. Zij staat borg voor een 
uitstekend product, gemonteerd door vakkundige 
monteurs.

Montage in één dag
Het Plameco-plafond wordt als één geheel speciaal 
voor u gemaakt. Het is scheur- en schilfervrij en 
schimmel- en bacteriewerend. Daarnaast is het 
ook nog eens heel makkelijk schoon te houden. De 
gebruikte materialen zijn brandveilig en het systeem 
heeft een geluidsisolerende werking. Als klap op de 
vuurpijl is zo’n prachtig plafond ook nog ééns binnen 
een dag geïnstalleerd. 

De monteurs beginnen ’s ochtends en zijn dezelfde 
dag alweer klaar. Dit kan bij Plameco, omdat er 
vooraf altijd eerst een adviseur bij u ter plaatse 
komt kijken om de situatie te beoordelen. Hij maakt 
samen met u een ontwerp met daarin al uw wensen. 

De voorbereidingen voor de montage gebeuren 
vervolgens in de eigen werkplaats, zodat bij u direct 
kan worden gestart met het plaatsen van het plafond. 
Het montageteam monteert en spant het plafond in 
één dag, terwijl de grote meubelen gewoon in de 
ruimte kunnen blijven staan. De montage gebeurt 
immers zonder haken breekwerk. U kunt dezelfde 
avond al genieten van een spiksplinternieuw plafond, 
zonder gedoe. 

Alleen de huiskamer?
Denkt u alleen aan een nieuw plafond voor uw 
huiskamer? Denk verder! Want Plameco kan ook uw 
badkamer, keuken en toiletruimte moeiteloos van een 
nieuw plafond voorzien. En ook in zakelijke ruimtes 
kan een Plameco-plafond een wereld van verschil 
maken. Is uw receptieruimte of showroom toe aan 
een nieuw plafond? Geen probleem. Plameco zorgt in 
een handomdraai voor een nieuwe, frisse uitstraling. 

Verlichting
Plameco biedt natuurlijk ook een oplossing voor 
de verlichting in uw plafond. Het is mogelijk de 
bestaande verlichting in het nieuwe plafond te 
verwerken, maar u kunt natuurlijk ook kiezen voor een 
compleet nieuw verlichtingsplan. Plameco heeft een 
ruim assortiment aan mogelijkheden en producten.

OPENDAGENDO. 22 T/M  ZA. 24 NOV.
10.00 - 16.00 UUR

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

www.vakbedrijfvanosch.nl

(Bron foto; Mandy Meeuwsen www.helmondnu.nl) 

Hoofdstraat 42, Best, tel.: 0499-329997
Mierloseweg 329, Helmond, tel.: 0492-536450

Korte Kerkstraat 38, Geldrop, tel.: 040-2985253

BLACK FRIDAY 
Voor het eerst in de geschiedenis bij Deelen menswear

ALLEEN op vrijdag en zaterdag TAX FREE SHOPPEN

OFTEWEL  21% BTW VRIJ
DIT GELDT VOOR DE  GEHELE NIEUWE KOLLEKTIE
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O N Z E  P R I J S  I S  H E T  B E W I J S .    W W W. K E U K E N H A L . N L

NETTO PRIJS: 

€ 5.999,-
LEVERBAAR IN DIVERSE KLEUREN 
EN IN ALLE DENKBARE AFMETINGEN 

CUCINA
(180 cm breed, eiland 304 x 110 cm)

Keuken compleet zoals 
afgebeeld, inclusief 
apparatuur

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

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

JARIG
JUBILEUM

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

EEN GRATIS 
VAATWASSER! 
BIJ AANKOOP VAN EEN KEUKEN*

(180 cm breed, eiland 304 x 110 cm)

EEN GRATIS 

€ 5.999,-
LEVERBAAR IN DIVERSE KLEUREN 
EN IN ALLE DENKBARE AFMETINGEN 

ONZE VESTIGINGEN

EEN GRATIS 
VAATWASSER! 
BIJ AANKOOP VAN EEN KEUKEN*VAATWASSER! EEN GRATIS 
VAATWASSER! 

 * Vraag naar de voorwaarden.     

25 NOVEMBER 
KOOPZONDAG

Opnieuw heeft een grote groep 
deelnemers aan het Stadsleer-
bedrijf het leertraject met suc-

ces afgerond. Zo’n 45 mensen 
behaalden hun certificaat. Tij-
dens een feestelijk moment gis-
terenavond ontving een groot 
deel van hen het certificaat uit 
handen van wethouder De Vries. 

“Iedereen die in Helmond woont, 
moet mee kunnen doen in onze 
samenleving”, zegt wethouder De 
Vries. “Maar dat is niet voor ieder-
een vanzelfsprekend. Al die men-
sen die ik vandaag een certificaat 

heb overhandigd, hebben een eer-
ste stap gezet en zijn aan de slag 
gegaan bij het Stadsleerbedrijf. 
Ze zijn daar stuk voor stuk heel 
trots op. En ik ook! Ze doen mee, 
ontmoeten anderen en worden 
gewaardeerd. Dat is zó belang-
rijk! En het mooiste is: na de eer-
ste stap volgen er meer. Een deel 
van de mensen gaat een opleiding 
volgen, een ander deel gaat op-
nieuw vrijwilligerswerk doen. En 
er is zelfs iemand die betaald werk 
heeft gevonden. Zo draagt het 
Stadsleerbedrijf bij aan de sociale 
stad die Helmond wil zijn.”

Leren, ontwikkelen en 
ontmoeten 
Het Stadsleerbedrijf heeft inmid-
dels meer dan 480 deelnemers 
en het aantal groeit iedere week. 
Ook het aantal leeromgevingen 
wordt steeds groter. Deelne-
mers gaan naar een leerplek die 
aansluit bij hun wensen en waar 
mogelijkheden zijn om zich ver-
der te ontwikkelen. Leren, ont-
wikkelen en ontmoeten staan 
centraal bij het Stadsleerbedrijf. 
Het Stadsleerbedrijf is er voor 
mensen die niet op korte termijn 
aan het werk kunnen. 

Waar nodig biedt het Stads-
leerbedrijf ondersteuning zoals 
(taal)coaching.  Wanneer een 
deelnemer zich aanmeldt, kijkt 
een coach samen met de deelne-
mer naar een passende leerplek. 
Daar kan de deelnemer ervaring 

opdoen, een certificaat halen en 
nieuwe mensen leren kennen.   

Welke activiteiten biedt 
het Stadsleerbedrijf?
Het Stadsleerbedrijf heeft diver-
se leerplekken in de stad, zoals:
• Meehelpen met  activiteiten
 voor ouderen of bij een disco-
 avond voor jongeren  
• Meehelpen in de keuken of
 gastvrouw/heer zijn in een
 wijkhuis
• Helpen met leuke activiteiten 
 bij een woonzorgcentrum
• Onderhoud doen aan een
 speelplek of de skatebaan in 
 de wijk
• Maatje zijn voor iemand die
 eenzaam is of zelf geen 
 boodschappen kan doen

Het Stadsleerbedrijf is een sa-
menwerking van onder andere 
de gemeente Helmond, LEV-
groep, Senzer, UWV, GGZ, SMO 
en vele andere organisaties in 
Helmond.   

Meer informatie
Iedereen die benieuwd is of het 
Stadsleerbedrijf iets voor hem of 
haar of voor een maatschappe-
lijke instelling of vereniging kan 
betekenen, kan iedere dinsdag 
tussen 15.00  en 17.00 uur terecht 
bij het inloopcafé van het Stads-
leerbedrijf bij de LEVgroep. 

Meer informatie: www.stads 
leerbedrijfhelmond.nl s

Feestelijke bijeenkomst voor de deelnemers van het Stadsleerbedrijf die hun certificaat behaalden. 
(Bron foto; Gerard Brands).

Helmond

45 deelnemers ontvangen certificaat Stadsleerbedrijf
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Ooit maakten wij een fietsva-
kantie naar Denemarken; naar 
het uiterste puntje van Jutland, 
waar de wateren van het Ska-
gerak en die van het Kattegat 
elkaar treffen. Onze tocht ging 
via Venray naar Gogh in Duits-
land en Emmerich. Vandaar 
naar Beek bij ’s Heerenberg en 
door het Oosten van het land, 
o.a. via het schilderachtige 
Bronkhorst aan de IJssel. Na vijf 
prachtige fietsdagen kwamen 
we in Ter Apel waar we de grens 
overgingen. De Noord-Duitse 
laagvlakte overtrof onze ver-
wachtingen; we dachten aan 
een kaal landschap maar niets 
is minder waar. 

De overtocht van de Elbe met 
de pont bij Glückstadt was 
avontuurlijk. De rivier is hier 
zo’n 4 km breed. De pont was 
een grote open platte bak en er 
stond een stevige koude wes-
tenwind die samen met voorbij-
varende schepen (van en naar 
Hamburg) voor een stevige 

golfslag zorgden. In Glückstadt 
regende het, maar toen we de 
stad uitreden brak de zon dor. 
“Wenn Engel reisen, lacht der 
Himmel” werd ons verzekerd, 
maar dat bleek toch niet altijd 
te kloppen. Zeven dagen na ons 
vertrek, bereikten we het Nord-
Ostsee-Kanal. Drie dagen la-
ter passeerden we de Deense 
grens. Fietsen langs de ruggen-
graat van Jutland is een aparte 
belevenis. Het land is mooi met 
golvende akkers en veel bos-
sen. Maar dagenlang dezelfde 
natuur wordt toch een beetje 
saai. We misten de afwisseling 
en de terrasjes van Frankrijk. De 
oudere Denen spraken uitslui-
tend onverstaanbaar Deens. 
Daarentegen spreekt de jeugd 
perfect en accentloos Engels. 
Pas na Silkeborg (prachtig aan 
het water gelegen) en Aalborg, 
een heel mooie stad, kreeg onze 
trektocht meer fleur. Uiteraard 
hebben we ook Legoland be-
zocht. Magnifiek; we hebben 
er ons een hele dag goed ver-

maakt. Wat ons opviel was de 
stilte die overal heerste. In een 
dorpje, waar verder niets te 
doen was, kochten we bij de 
super een ijsje. Een stille, lege 
straat, twee gehelmde ijsleb-
berende Nederlanders die daar 
zaten. Als er al iemand langs 
kwam, waren dat in Deense 
ogen Jut en Jul. In Ribe troffen 
we een terrasje waar zeker wel 
10 mensen zaten. Iets verderop 
werd een wielerevenement ver-
reden. Geen commentaar, geen 
muziek alleen renners die in 
stilte voorbij scheurden. 
Op onze laatste dag naar Sk-
agen regende het de gehele 
dag en was het koud. De dag 
daarop was het echter prach-
tig weer en fietsten we naar de 
samenvloeiing van het Katte-
gat en het Skagerrak. Dat was 
het meest noordelijk punt dat 
we bereikt hebben. Na deze 
zonnige dag was het weer tijd 
voor regen en kwamen we ’s 
anderendaags in de middag 
drijfnat aan in Frederikshaven, 
waar we ’s avonds op de bus 
naar huis zouden stappen. In 
de bus werden over de stoelleu-
ningen bedjes geïnstalleerd en 
gingen we slapend en rijdend 
de nacht in. De andere ochtend 
arriveerden we tegen achten in 
Amersfoort en vandaar op de 
fiets naar huis. We konden, on-
danks de vele regen, terugzien 
op een geslaagde fietsvakantie 
met slechts één lekke band.

Jan van Rest

doordoor jan van rest

Op de fiets naar 
Denemarken FeelGood Market: 

alles origineel voor de Sint! 

Op de FeelGood Market vind je 
alles voor de decembermaan-
den en daarbuiten. Meer dan 
100 stands bieden een rijk aan-
bod aan sint en kerstcadeautjes 
zoals: design, kunst, (bio/ kids)
fashion, woonaccessoires, ori-
gineel speelgoed, gezondheids-
producten, vintage, lifestyle, 
versproducten, culinaire hap-
jes, duurzame producten en nog 
veel meer; creatief, ambachte-
lijk en origineel werk met een 
verhaal, meestal aangeboden 
door de maker zelf, met work-
shops en live muziek! Ook voor 
kinderen is er natuurlijk van al-
les te doen.

Workshops en entertainment
Voetreflex-massage, Voedings-
advies, Coaching, Stoelmassage, 
Tai Chi, Proeverijen, Demon-

straties, Schminken door Flow 
Free, Gratis Kinderknutsel plein, 
Bouwen met Bamboe, Gitaarles, 
Springkussen, Relaxen. Het ter-
ras met kleurige matten, zitzak-
ken en houten tafels zorgt voor 
een sfeervolle hang-out plek om 
lekker onderuit te zakken met 
een biertje, cappuccino of glüh-
wein met een hartig hapje of 
stuk taart...

Live Muziek
Second Aid Kit; Akoestische First 
Aid Kit Tribute act door Janique 
van Schaijk & Kiki Mettler. Green-
field Greenfield is een akoestisch 
trio. Met natuurlijk een vleugje 
‘Greenfield’. 

Kom eens kijken in het Klokge-
bouw op Strijp-S, Eindhoven in 
Zaal B op zondag 25 november 
en daarna iedere 3e zondag van 
de maand van 12:00 tot 18:00 uur. 
Gratis entree! s

Regio

(Bron foto; FeelGood Market).

‘Sinterklaas event’

12.00 tot 16.00 uur

Pietenspeurtocht met 150 kadootjes 
Ondeugende strooipiet met veel lekkers 
Glitterpiet zet bij alle kinderen eenmooie 

glitter tattoo

Elzaspassage.nl Elzas Passage

In Winkelcentrum de
Elzas Passage in Helmond

Koopzondag 25 november

Pietenpret

Sinds kort waait er een nieuwe wind: 
Savant is sinds januari 2018 niet meer 
actief bij Rozenhof. Een groep vrijwil-
ligers heeft de handen ineen geslagen 
om de ontmoetingsruimte open te 
houden. Mede door ondersteuning van 
het Wijkfonds van Rabobank Helmond 
wordt de ontmoetingsruimte opge-
knapt.

Willie Leijten, Nelly van Veghel en Hans 
Spierings vormen het bestuur. ‘Deze 
ontmoetingsruimte betekent veel voor de 
bewoners. Hier worden tal van activitei-
ten georganiseerd. Zoals je vandaag ziet: 
ochtendgymnastiek en biljarten. Ook zijn 
er partijen uit de wijk en organisaties die 
deze ruimte gebruiken voor activiteiten. 
Het Elkerliek heeft hier bijvoorbeeld een 
punt voor bloedprikken.’

Sfeer
Want het zou zonde zijn als de ruimte na 
jarenlang dienst te hebben gedaan als 
ontmoetingsplek de deuren zou moeten 
sluiten. ‘We hebben samen naar een op-
lossing gezocht, naar mogelijkheden voor 

een doorstart.’ Al snel dacht het bestuur 
aan een opknapbeurt van de ruimte. 
‘Het schilderwerk moet nodig aangepakt 
worden en ook de verlichting is verre van 
gezellig. Het mag allemaal wat meer sfeer 
krijgen.’ 

Aantrekkingskracht
Het bestuur klopte aan bij de LEVgroep 
en die partij wees het drietal op het 
Wijkfonds van Rabobank Helmond. Ingrid 
Heusschen van het Wijkfonds vertelt: 
‘Deze enthousiaste groep vrijwilligers 
heeft het goed aangepakt. We dragen 
hieraan bij, samen met Woonpartners, de 
gemeente en de Wijkraad. Zo krijgt deze 
ruimte weer meer aantrekkingskracht.’ 
Daar is het bestuur heel blij mee. ‘Met al-
leen al een likje verf en andere verlichting 
krijgt deze ruimte een heel ander uiterlijk. 
Onze volgende stap: naast de bestaande 
activiteiten kijken hoe 
we de buurt nog meer 
kunnen betrekken en 
in de zomer kunnen 
we misschien de 
buitenruimte aanpak-
ken. Dan kunnen we 
gezellig op het terras 
zitten!’ 

Binnenruimte 
Rozenhof krijgt 
opknapbeurt

De ontmoetingsruimte van 
Rozenhof was jarenlang 

de ontmoetingsplek voor 
bewoners van het complex 

(senioren) en wijkbewoners.
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 VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

UW INSTALLATEUR VOOR:

• CV KETELS EN ONDERHOUD   • COMPLETE BADKAMERS

• STADSVERWARMING   • RADIATOREN

• VLOERVERWARMING   • SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

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

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 

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

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

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

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

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!

Jubilarissen samen 240 jaar bij
Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia

Dit jaar is het 60 jaar geleden 
dat vier Helmondse jongens 
muziek wilden gaan maken en 
zich inschreven bij de Konink-
lijke Stadsharmonie Phileuto-
nia. Hans Seijkens (68) kreeg 
het musiceren met de paplepel 
ingegoten, zijn vader speelde al 
in het orkest. Simon Verspaget 
(68) zat op de St Jozefschool en 
had daar al klarinetles gehad. 
Rien Dirks (73) en Piet Giebels 
(74) zagen de muzikanten op 
straat marcheren en waren ver-
kocht; zij kozen voor de trom-
pet (later bariton) en de houten 
trom (later klarinet). 

Alle vier maakten ze een keuze 
die bepalend bleek voor de rest 
van hun leven. De keuze voor 

Phileutonia bleek een keuze voor 
saamhorigheid, gezelligheid, 
kwaliteit en heel veel repeteren. 
Dat repeteren gebeurde niet al-
leen op de vaste tijden en locaties 
maar ook bij de leden thuis op de 
vrijdagavond en zaterdag. Phi-
leutonia zat in het bloed en is er 
nooit meer uitgegaan. 
Nu, 60 jaar later, kijken de man-
nen terug op een prachtige tijd 
met vele hoogtepunten. Daar 
waren de vele concoursen waar 
de harmonie prachtige resultaten 
behaalde, de ontelbare straatop-
tredens en serenades waarbij 
de muziek bij de mensen werd 
gebracht, de mooie en druk be-
zochte concerten en de concert-
reizen naar Rusland, Amerika en 
Turkije. Vooral de reis naar Kiev 
is de jubilarissen bij gebleven. 
Toen ze daar in 1990 waren, was 
daar armoede. De mensen had-

den niets maar boden onderdak 
aan de leden van onze harmonie. 
De Russische muzikanten had-
den instrumenten die soms met 
touwtjes aan elkaar werden ge-
houden maar ze speelden de ster-
ren van de hemel. Kiev werd een 
onvergetelijke reis. Het mooiste 
waar de mannen op terugkijken 
is het enorme gevoel van trots: 
trots op het blauwe uniform 
dat ze zo lang mochten dragen, 
trots op de prachtige muziek die 
ze mochten maken, trots op het 
mooie verenigingsgebouw waar 
ze -na een lange rondreis langs 
diverse andere locaties, moch-
ten repeteren, trots op de vele 
speldjes die ze inmiddels van de 
KNMO (Koninklijke Nederlandse 
Muziek Organisatie) mochten 
ontvangen, trots op de vele vrien-
den en vriendinnen die ze bij de 
vereniging hebben gevonden. s

Helmond-West

(Bron foto; aangeleverd door Marie-Jose van Mierlo).

Laatste editie van Ondernemerscafé 
Helmond voor 2018

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
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Eén punt voor álle vragen van 
bedrijven in Helmond-De Peel 

Senzer lanceert vernieuwd 
Ondernemerspunt Helmond-De Peel 

Dienstverlening aan werkge-
vers is één van de kernactivitei-
ten van Senzer. Dat is logisch 
als regionaal werkbedrijf. Daar-
bij speelt continu de vraag: hoe 
kunnen ondernemers nóg beter 
geholpen worden met hun vra-
gen, kansen en problemen? 

Senzer heeft hiervoor interne en 
externe expertise gebundeld, on-
der de vlag van het Senzer Onder-
nemerspunt. Eén telefoontje en 
werkgevers worden er verder ge-
holpen met al hun vragen. Mak-
kelijk en snel, gebruikmakend 
van de eigen diensten en die van 
het grote Senzer-netwerk. Het 
vernieuwde Ondernemerspunt 
is feestelijk afgetrapt tijdens de 
Dag van de Ondernemer.

Waarvoor kunnen ondernemers 
dan precies bij het Ondernemers-
punt terecht? Simpel: met álle  
vragen of pro¬blemen die ze heb-
ben bij het runnen van een bedrijf. 
Het kan dan gaan over een acute 
kwestie, zoals een moeilijk te ver-

vullen vacature, een langdu¬rig 
zieke werknemer of een arbeids-
conflict. Maar kan ook gaan over 
het optimaliseren van werkpro-
cessen of het verhuizen naar een 
nieuw pand. Of zelfs een vraag op 
het gebied van krediet, start up of 
juridische zaken. 

Wat biedt het 
Ondernemerspunt van Senzer?
Het Senzer Ondernemerspunt 
beschikt over een deskundig 
team dat ondernemers verder 
helpt. Altijd met een oplossing 
op maat, die zowel financieel als 
maatschappelijk verantwoord 
is. Senzer heeft snelle en korte 
lijntjes in een groot netwerk van 
specialisten, onderwijs en over-
heid. Daarnaast heeft het zelf 
unieke oplossingen en dienst-
verlening in huis. Ondernemers 
kunnen bij Senzer terecht voor:   
• P&O-advies op maat, gebruik-
makend van de expertise in 
 het netwerk
• Financiële hulp, o.m. Bijstands-
 regeling Zelfstandigen: BBZ en 
 IOAZ 
• Innovatief herontwerp 
 bedrijfsprocessen en efficiën-

 tieverhoging van bestaande 
 medewerkers (jobcarving)
• Oplossingen waarmee 
 voldaan wordt aan de 
 Wet Banenafspraak 
• Personeels- en detacherings-
 oplossingen –individueel of per 
 groep- met eventueel  
 jobcoaches/werkleiders
• Advies over subsidiemogelijk-
 heden bij plaatsing personeel 
 via Senzer: detacheringsoplos-
 singen én zelf aannemen
• MVO en Sociaal ondernemen--
 certificering (duurzaam 
 ondernemerschap)
• Onderzoek mogelijkheden 
 schuldhulpverlening voor 
 ondernemers 

Contact opnemen of meer 
informatie?
Ondernemers kunnen bellen 
met 0492 58 24 44 of mailen naar 
ondernemerspunt@senzer.nl. 
Ook is meer informatie te vin-
den op www.senzer.nl/onderne 
merspunt s

Helmond

Vrijwilligerspenning voor 
Anneke Leenders-van Moorsel

Vrijwilligerspenning voor 
Ben Vogel

Mevrouw J. (Anneke) Lee      
nders-van Moorsel heeft zon-
dag 18 november de vrijwilli-
gerspenning van de gemeente 
Helmond gekregen voor haar 
belangeloze inzet gedurende 
vele jaren voor Turnvereniging 
HT ’35.  De onderscheiding 
werd uitgereikt door wethouder 
Harrie van Dijk. 

Anneke Leenders is al ruim 25 
jaar actief als vrijwilliger bij 
Turnvereniging HT’35. Als jong 
meisje is zij lid geworden van de 
turnvereniging. Nadat zij vanwe-
ge een blessure met het actieve 
turnen gestopt was, is zij in 1992 
weer lid geworden en begonnen 
als assistent-leidster.  In 1995 
bestond de vereniging 60 jaar. 
Anneke Leenders was lid van de 
jubileumcommissie. Door deze 
activiteit werden haar organisa-
torische en bestuurlijke talenten 
ontdekt. Vanaf 1995 heeft ze een 
bestuursfunctie. Haar betrok-
kenheid bij de vereniging blijkt 
onder andere uit de grote in-
breng die zij had bij het realise-
ren van het turncentrum. Naast 

haar bestuursactiviteiten staat 
zij altijd klaar voor het verrichten 
van de nodige hand- en span-
diensten.  

De onvermoeibare vrijwillige in-
zet gedurende vele  jaren is voor 
burgemeester en wethouders 
aanleiding geweest om aan me-
vrouw J.L.W.M. Leenders-van 
Moorsel de vrijwilligerspenning 
van de gemeente Helmond toe 
te kennen. s

De heer B.A.M. (Ben) Vogel 
heeft donderdag 15 november 
de vrijwilligerspenning van 
de gemeente Helmond gekre-
gen voor zijn belangeloze inzet 
gedurende vele jaren voor de 
Belangenvereniging Wijkraad 
Brouwhuis. De onderscheiding 
werd uitgereikt door wethouder 
Erik de Vries. 

Ben Vogel is sinds 1998 actief als 
vrijwilliger in de Wijk Brouwhuis. 
In dat jaar heeft hij de werkgroep 
Verkeer en Milieu Brouwhuis op-
gericht. In 2004 is hij namens de-
ze werkgroep lid geworden van 
een inspraakgroep van de ge-
meente met betrekking tot we-
genruit om Eindhoven. In 2007 
is hij gekozen tot voorzitter van 
de Belangenvereniging Wijk-
raad Brouwhuis (BWB). Verder is 
de heer Vogel lid van de Klank-
bordgroep NOC, waarin hij de 
belangen vertegenwoordigt van 
alle bewoners van Brouwhuis 
ten aanzien van de verbreding 
van de N279 en werd onder zijn 
leiding de werkgroep Stankover-
last Brouwhuis opgericht.  
Tevens heeft Ben Vogel een 
notitie geschreven om de ge-
ledingszonde rond Brouwhuis 

om te vormen tot Landschap 
Kloostereind, een ideaal dat door 
iedereen in Brouwhuis wordt 
ondersteund. Dit heeft geresul-
teerd in de oprichting van een 
zelfstandige stichting De Kloos-
tereind, waarvan de heer Vogel 
secretaris-penningmeester is.

De onvermoeibare vrijwillige in-
zet gedurende vele  jaren is voor 
burgemeester en wethouders 
aanleiding geweest om aan de 
heer B.A.M. Vogel de vrijwilli-
gerspenning van de gemeente 
Helmond toe te kennen. s

Helmond

Helmond

(Bron foto; PressVisuals.com).

(Bron foto; PressVisuals.com).

Stichting Draaiorgels Helmond presenteert:
Een bijzonder concert 

Zondag 25 november spelen 
in een dubbelconcert ODE uit 
B&D en hun bevriend Ons Her-
menieke uit Eindhoven. Het 
concert begint om 14.00 uur en 
duurt tot 16.00 uur. Zaal open 
13.00 uur, sluiting om 17.00 uur.

Een aantal oud-leden van het 
eind 2008 opgeheven orkest DZ-
GAKEMV (De Zo Goed Als Ko-
ninklijk Erkende Muziek Vereni-
ging), dat in Beek en Donk zeer 
bekend was, hadden het initia-
tief genomen om een orkest op 
te richten dat overdag zou gaan 
repeteren. Het was dus bestemd 
voor muzikanten die niet meer 
werkzaam zijn in het arbeidspro-
ces of anderszins tijd hebben om 
overdag te repeteren. 

Daarmee was ook de naam 
OverDagEnsemble geboren! 
ODE Laarbeek startte 1 januari 
2009 met 22 enthousiaste muzi-
kanten. Door de jaren heen zijn 
we uitgegroeid tot een volwaar-
dig orkest met 40 muzikanten. 
De muzikanten zijn afkomstig 
uit verschillende plaatsen in de 
regio. Het orkest staat onder lei-
ding van dirigent Hubert Geurts. 
Zij verzorgen het concert sa-
men met “Ons Hermenieke “ uit 

Eindhoven. Van oorsprong een 
carnavals muziek klubke maar 
ze maken heden ten dage geen 
carnavalsmuziek meer, ze tre-
den met carnaval ook niet op. 
Zij bestaan ruim 40 jaar en het 
repertoire bestaat voornamelijk 
uit “ gouwe ouwe” van Andre 
Hazes , Bill Hayley, Cliff Richard, 
Boudewijn de Groot, Jan Smit en 
vele anderen. Het zijn allemaal 
amateurs en hebben veel plezier 
op hun wekelijkse repetitie onder 
leiding van een echte dirigent zo-
dat ons muzikale niveau volle 
aandacht krijgt.

Wederom een bijzonder concert 
in een bijzondere nostalgische 
omgeving. Vooraf, in de pauze 
en na afloop kunt u genieten van 

onze Helmondse draaiorgels.
De toegang is gratis. Wel zien 
wij na afloop van het concert 
een vrijwillige bijdrage in onze 
donatiepijp. Gelet de grote be-
langstelling voor de concerten, 
zijn we dringend op zoek naar 
vrijwilligers die in de horeca en 
met name de bediening mee wil-
len helpen.
De Gaviolizaal is te vinden aan 
de Torenstraat 36a, 5701 SH 
Helmond. Openingstijden za-
terdag en zondag van 13.00 tot 
17.00 uur. Groepen van minimaal 
10 personen ook mogelijk op 
afspraak. Meer informatie op 
onze website www.draaiorgels 
helmond.nl of info per mail info@
draaiorgelshelmond.nl of tel:  
06-39682404. s

Binnenstad

(Bron foto; Stichting Draaiorgels Helmond).

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

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

Omdat jouw week al druk genoeg is

Zondag 25 november 
geopend in Someren

Gratis 
montage*

Als je jouw keuken in 
januari 2019 laat plaatsen

DB Adventure MTB Toertocht 
Vlak voor Kerst, op zondag 16 
december, vindt de 2de editie 
van de avontuurlijke mountain-
bike toertocht DB Adventure 
plaats in de regio Helmond. Tij-
dens deze toertocht wordt er in 
de bossen van Geldrop, Mierlo 
en op de Strabrechtse Heide 
gefietst. Door het bos, over de 
heide met veel los zand, en een 
stuk door het natte gras. Kort-
om; veel afwisseling! Na afloop 
word je verwelkomd met een 
afterparty met muziek, warm-
testralers en een BBQ, waar je 
met fietsvrienden en familie 
van kan gaan genieten bij Ad-
venture Store.

Vertrek en inschrijving
Aanmelding, start en finish 
vindt plaats bij Adventure Store 
in Helmond. Op de locatie is er 
voldoende gelegenheid voor 
het gebruik van toiletten en van 
tijdelijke, veilige berging van je 
mountainbike. Vanaf 08.30 uur is 
het mogelijk om je aan te melden 
voor de tocht. 

Aanmelden bij de balie is moge-
lijk tot 11.00 uur. Dag inschrijvin-
gen kunnen uitsluitend contant 
worden voldaan. Verlies op de 
dag van de tour geen waardevolle 
tijd met het invullen van je gege-
vens voor de deelname en voor-
kom wachtrijen door je van tevo-

ren in te schrijven! Ga naar www.
ridestrong.nl of kijk op www.ad 
venturestore.nl voor meer infor-
matie. De tocht wordt van sport-
drank en voeding voor onderweg 
voorzien. Er wordt een bevoorra-
dingspost halverwege de route 
geplaatst voor aanvulling van 
energie tijdens het fietsen. 

Verzorging en fietsen afspuiten 
Na afloop van de afterparty is 
er een verwarmde plaats waar-
door je geen kou hoeft te heb-
ben tijdens het eten. Tip: neem 
een extra droge set kleding en 
schoenen mee voor na afloop! 
Je tas met kleding kun je veilig in 
de auto of bij de winkel stallen 
tijdens de fietstocht. Na afloop 
kun je je bij Adventure Store om-
kleden. 
Het is mogelijk om bij Schoen-
makers Tankservice je fiets af 
te spuiten, 200 meter verderop. 

De kosten hiervan bedragen  
0,50 cent. Zorg ervoor dat je fit 
bent en dat je fiets voor aanvang 
in orde is. Het is mogelijk om je 
fiets te laten onderhouden bij 
ons. Neem contact met ons op 
en geef dit ruim op voorhand 
aan. Het is mogelijk om een 
helm, handschoenen, schoenen 
en overig materiaal op de dag 
zelf aan te schaffen bij de Adven-
ture store. 
Zie de checklist op www.adven 
turestore.nl. Inschrijven kost € 
7.50 per persoon en is compleet 
verzorgt, dus inclusief volledig 
uitgepijlde routes, de route via 
een GPX-bestand (bij voorin-
schrijving!), bevoorrading voor 
en tijdens de tocht, bewaakte 
fietsenstalling en een afterparty 
met muziek, warmtestralers en 
een BBQ! 

Tot zondag de 16de! s

Helmond

Quo Vadis 
Euritmie 
Impresariaat 
Nederland in 
het Annatheater 

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

Quo Vadis Euritmie Impresariaat 
Nederland nodigt u uit voor een 
bijzonder event. We scheppen in 
twee uur tijd een nieuwe vorm 
van ontmoeting tussen mensen 
rondom KUNST. Het gaat hierbij 
om euritmie, spraak en muziek. 
Dit ingebed in een publieksge-
sprek. 

Vier kunstenaars doen mee: Lisa 
Dunker werkt met euritmie en 
ruimte, Mar-Lin Schut is spraak-
makend, Ephraïm van IJzerlooij 
en Imke Jelle van Dam vormen 
een duo met cello en piano. Ernst 
Reepmaker modereert. Ernst 
bouwt samen met enkele mede-
werkers in Nederland, Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland een 
nieuw impresariaat op voor po-
diumkunst met euritmie.

Kan podiumkunst, in dit geval 
euritmie, muziek en spraak, een 
middel zijn vanuit de verwonde-
ring tot diepe kennis van mens 
en wereld te komen? Dit is wat 
wij met de MEET IN’s beogen. 
Tegelijk willen wij met het pu-
bliek van gedachten wisselen 
over hoe de organisatie van het 
Quo Vadis Euritmie Impresariaat 
in Nederland zou kunnen wor-
den opgebouwd. Donderdag 29 
november om 20.00 uur, entree 
is gratis. Meer informatie: www.
annatheater.nl 

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

Annawijk

(Bron foto; Laurent Ziegler, 
Annatheater).
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December activiteiten Helmond Centrum

Tijdens de decembermaand is 
er in het centrum van Helmond 
weer van alles te beleven. Na-
tuurlijk vind je de leukste win-
kels voor je decemberinkopen, 
feestelijke outfi t en kun je tus-
sendoor genieten van het heer-
lijke aanbod bij onze horecaon-
dernemers.

Sinterklaas Koopzondagen 
25 november en 2 december
Op zondag 25 november en 2 de-
cember bezoeken de pieten ons 
centrum en trakteren zij natuur-
lijk de kinderen op iets lekkers of 

swing lekker mee op de sinter-
klaasdeuntjes met onze DJ-piet.  
Een ritje met de pieten op de 
pietenmobiel door het centrum 
is natuurlijk helemaal een feest.
 
Schaatsen in Helmond
Van 7 december 2018 tot en met 
6 januari 2019 kunnen bezoe-
kers uit Helmond en omstre-
ken weer volop genieten van 
schaatspret midden op de Markt 
in Helmond. De schaatsbaan zal 
iedere dag van de week van ´s 
morgens vroeg tot ´s avonds laat 
geopend zijn. Bezoekers kunnen 
daar terecht op een ruime 400m2 
overdekte en gezellig aangeklede 
schaatsbaan. Dit betekend ruim 

100 m2 extra ijs ten opzichte van 
vorig jaar! 
Geen schaatsfanaat? Ook dat 
is geen probleem! Er wordt een 
mooi overdekt winterterras in-
gericht waar men bijvoorbeeld 
kan genieten van een lekkere kop 
soep of warme chocolademelk 
met uitzicht op de schaatsbaan.
Voor meer informatie 
www.schaatseninhelmond.nl 

Kerst Koopzondagen 16 en 
23 december
Ben je het beu om met 120 ki-
lometer per uur door de bocht 
te vliegen? Laat je eens in slow 
tempo meevoeren in de ‘Verwen-
koets’, gratis! De koetsier brengt 

jou, op 16 december, naar de 
mooiste plekjes in ons centrum. 
Binnen in de sfeervolle koets 
wacht je een heerlijke versna-
pering of gadget en gezelligheid 
van een koetsdame of -heer.  
Wow! Een echte levende kersstal 
op de Markt tijdens de koopzon-
dag van 16 december. Een waar 
sprookje met o.a. een os, ezel, 
diverse soorten schapen en gei-
ten, ganzen, eenden,  kippen en 
natuurlijk zijn Josef en Maria er 
ook. 22 En 23 december hebben 
we de Kerstman met zijn elven 
weer weten te strikken. Natuur-
lijk mag je met hem op de foto 
en er is natuurlijk ook een lekke-
re kersttraktatie.  Doe een kerst-
wens, op zondag 23 december, 
en wordt op de foto gezet door 
onze polaroidmeisjes! De foto 
wordt direct afgedrukt dus je 
kunt hem meteen mee naar huis 
nemen. 
Natuurlijk kan je ook genieten 
van gezellige muzikale deuntjes 
in ons centrum door Papa Dré.

Maandag 24 december
Geen zin in Kerststress? Kom dan 
naar de Steenweg om je kerstca-
deaus en kerstinkopen te doen. 
Hier is het gezellig vertoeven met 
de Kerstelven ( van 10.00-14.00 
uur) die romantische Kerstsongs 
ten gehore brengen. Zo ga je flui-
tend weer naar huis om te genie-
ten van de Kerstdagen.

Zondag 30 december
Zo, dit is de ideale dag om er weer 
eens op uit te gaan voordat we 
het nieuwe jaar ingaan. Laatste 
outfit scoren voor een knallend 
uiteinde of rondsnuffelen in alle 
winkels voor de laatste koopjes? 
Dan kan je je hart weer ophalen 
in ons centrum. De Ice Queens 
wensen u een goed en bruisend 
nieuwjaar en natuurlijk wordt u 
op iets lekkers getrakteerd.
Op de koopzondagenzijn de win-
kels geopend van 12.00-17.00 uur.

Voor meer informatie 
www.helmondcentrum.nl sCentrum

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

IVN-Diersporenwandeling 
voor jong en oud

Op zondag 2 december gaan 
natuurgidsen van het IVN in de 
Bakelse Beemden op zoek naar 
diersporen. 

De wandeling start om 14:00 uur. 
De tocht is ca. 4 km. Het verza-
melpunt is bij Kinderdagverblijf 
De Bereboot in de wijk Dierdonk 
(Oude Dierdonk 1, 5703 JV Hel-
mond). Deelname is gratis. Op-
gave vooraf niet nodig.

Zie jij vaak reeën en konijnen? 
Als je in de natuur wandelt hoor 
je volop vogels en je ziet ze ook 
vaak. Maar zoogdieren zie je veel 

minder. Toch kun je hun aanwe-
zigheid en activiteiten afleiden 
uit de talloze sporen die ze ach-
terlaten. Zitten er wel echt bees-
ten in het bos? Hoe zie ik dat? 
Vraag de gidsen Marjon, Fried en 
Netty de hemden van het lijf!
Als je meewandelt zal de gids je 
de talloze diersporen laten zien 
zoals braakballen,  uitwerpselen, 
wissels, holen, nesten, plukplaat-
sen en vraatsporen. Loop gezellig 
mee, als je zin en tijd hebt. Je bent 
van harte welkom!
Meer info? Neem contact op met 
Anne Regts via 0492-477392 of 
ivnhelmond@gmail.com  
Wil je wat meer weten over het 
IVN kijk dan op de site www.ivn.
nl/helmond s

Dierdonk

Er valt in de natuur van alles te ontdekken. (bron foto; IVN Helmond).

Zing mee met liederentafel ’t Akkoordje

Elke woensdagavond repeteert 
liederentafel ’t Akkoordje als 
koor gezellig in het Dierdonkse 
wijkgebouw Parkzicht.  

Daarnaast hebben ze door het 

jaar heen ook diverse optredens 
in Helmond en ver daar buiten. 
Echter 4 keer per jaar geven zij 
de gelegenheid aan iedereen 
om gezellig met ze mee te ko-
men zingen tijdens de openbare 
liederentafel in Wijkcentrum 
Parkzicht in Dierdonk Helmond. 
De eerst volgende  liederentafel 

is woensdag 28 november van 
20.00 uur tot 23.00 uur. De tek-
sten worden dan geprojecteerd 
op een groot scherm of u kunt 
een liederen boekje kopen. Wij 
zien u graag komen. De toegang 
en koffie is gratis. 

Veel zang plezier! s

(Bron foto; liederentafel ’t Akkoordje).

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl

Dierdonk
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AVE Accountants en Adviseurs is een klein accountants- en belastingadvieskantoor 
met een vijftal medewerkers in Helmond.

Kwaliteitsbeheersing staat hoog in ons vaandel, daarnaast kenmerkt ons kantoor zich 
door de spreekwoordelijke laagdrempeligheid en informele werksfeer. 
AVE Accountants en Adviseurs heeft een samenwerkingsverband met 
Bartraij & Nijssen Accountants en Adviseurs te Best.

Voor de uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een fulltime 
(of tenminste 32 uur per week) 

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER EN 
EEN ASSISTENT-ACCOUNTANT m/v

FUNCTIEOMSCHRIJVING  
ADMINISTRATIEF MEDEWERKER M/V

Wij zoeken een leergierige, 
enthousiaste collega.  Ervaring op 
een accountantskantoor en/of met 
het verwerken van financiële 
administraties geniet onze voorkeur. 
De hoofdwerkzaamheden bestaan 
uit het inboeken van financiële 
administraties, het opstellen van 
aangiften omzetbelasting en voor-
bereidende werkzaamheden voor het 
samenstellen van jaarrekeningen.

FUNCTIEOMSCHRIJVING 
ASSISTENT-ACCOUNTANT M/V

Voor deze functie zijn wij tevens op 
zoek naar een ondernemende collega 
met minimaal MEAO/MBA-opleiding 
en/of minimaal 6 jaar aantoonbare 
ervaring in een soortgelijke functie. 
De hoofdwerkzaamheden bestaan uit 
het samenstellen van jaarrekeningen, 
het opstellen van fiscale aangiften 
en op een nette, prettige manier 
onderhouden van contacten met 
onze relaties.

Indien jij je in bovenstaande omschrijvingen herkent, klantgericht denkt en beschikt over 
goede communicatieve vaardigheden en in bent voor een uitdagende functie binnen 
onze snel groeiende organisatie, stuur of  mail dan je sollicitatiebrief met C.V. ter attentie 
van H.J. Nijssen  harrienijssen@ave-aa.nl - Schootense Dreef 22 - 5708 HZ  Helmond.

AVE Accountants en Adviseurs is een klein accountants- en 
belastingadvieskantoor met een vijftal medewerkers in Helmond.

Kwaliteitsbeheersing staat hoog in ons vaandel, daarnaast kenmerkt ons 
kantoor zich door de spreekwoordelijke laagdrempeligheid en informele 
werksfeer.
AVE Accountants en Adviseurs heeft een samenwerkingsverband met 
Bartraij & Nijssen Accountant en Adviseurs te Best.

Voor de uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een fulltime 
(of tenminste 32 uur per week)

ASSISTENT-ACCOUNTANT m/v

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Voor deze functie zijn wij op zoek naar een ondernemende collega 
met minimaal MEAO/MBA-opleiding en/of minimaal 5 jaar aantoon-
bare ervaring in een soortgelijke functie. De hoofdwerkzaamheden 
bestaan uit het inboeken van financiële administraties, het  
samenstellen van jaarrekeningen, het opstellen van fiscale aangiften 
en op een nette, prettige manier onderhouden van contacten met 
onze relaties.

Indien jij je in bovenstaande omschrijvingen herkent, klantgericht denkt  
en beschikt over goede communicatieve vaardigheden en in bent voor 
een uitdagende functie binnen onze snel groeiende organisatie, stuur of 
mail dan je sollicitatiebrief met C.V. ter attentie van E.W.J. Bongers -  
erik@ave-aa.nl - Schootense Dreef 22 - 5708 HZ Helmond.

GEZOCHT 
MATCHMENTOREN 

VOOR VLUCHTELINGEN 
(STATUSHOUDERS) 

IN HELMOND

 Nieuw in Helmond, nieuwe taal, nieuwe school, andere 
waarden en normen en je best doen om zo snel mogelijk 

alles onder de knie te krijgen.  
  

Hoe fijn is het dan om een steuntje in de rug te krijgen. 
Jij kunt dat steuntje geven. Zodat de ander echt mee kan doen 

op school/werk, in de vrije tijd of om zijn /haar draai te 
vinden in Helmond.  

  
Zou jij dit leuk vinden en heb jij ongeveer 2 uur per week 
beschikbaar? Er is ook een mogelijkheid om een gezin te 

ondersteunen, hiervoor vragen we een inzet van gemiddeld 
3 uur per week. Meld je aan op www.matchmentor.nl

Assistent Accountants 
Wij zijn op zoek naar assistent accountants, zowel voor onze samenstel- als voor onze controlepraktijk. 

Over ons
RSW is een regionaal kantoor met 40 medewerkers en 
vestigingen in Helmond en Asten. Omdat we alle 
disciplines in huis hebben, bieden we de voordelen van 
een groot kantoor. We hebben een informele sfeer en 
korte lijntjes. Een goede balans tussen werk en privé 
vinden we belangrijk en we hechten veel waarde aan 
jouw persoonlijke ontwikkeling. 

Groei jij met ons mee?
Ben jij (bijna) afgestudeerd richting accountancy en 
wil jij werken bij een professioneel kantoor met leuke 
collega’s? Bekijk dan onze vacatures op www.rsw.nl 
of neem contact op met Antoine van Bragt via 0492 550 775.

Stapelovenweg 2 Wilhelminastraat 13 
5708 JW Helmond 5721 KG Asten  

0492-550 775  www.rsw.nl 

Assistent Accountants 
Wij zijn op zoek naar assistent accountants, zowel voor onze samenstel- als voor onze controlepraktijk. 

Over ons
RSW is een regionaal kantoor met 40 medewerkers en 
vestigingen in Helmond en Asten. Omdat we alle 
disciplines in huis hebben, bieden we de voordelen van 
een groot kantoor. We hebben een informele sfeer en 
korte lijntjes. Een goede balans tussen werk en privé 
vinden we belangrijk en we hechten veel waarde aan 
jouw persoonlijke ontwikkeling. 

Groei jij met ons mee?
Ben jij (bijna) afgestudeerd richting accountancy en 
wil jij werken bij een professioneel kantoor met leuke 
collega’s? Bekijk dan onze vacatures op www.rsw.nl 
of neem contact op met Antoine van Bragt via 0492 550 775.

Stapelovenweg 2 Wilhelminastraat 13 
5708 JW Helmond 5721 KG Asten  

0492-550 775  www.rsw.nl 

Over ons
RSW is een regionaal kantoor met 
40 medewerkers en vestigingen in 
Helmond en Asten. Omdat we alle 
disciplines in huis hebben, bieden we 
de voordelen van een groot kantoor. 
We hebben een informele sfeer en
korte lijntjes. Een goede balans tussen 
werk en privé vinden we belangrijk 
en we hechten veel waarde aan jouw 
persoonlijke ontwikkeling.

Groei jij met ons mee?
Ben jij (bijna) afgestudeerd richting 
accountancy en wil jij werken bij een 
professioneel kantoor met leuke 
collega’s? Bekijk dan onze vacatures op 
www.rsw.nl of neem contact op met 
Antoine van Bragt via 0492 550 775.

Stapelovenweg 2 
5708 JW Helmond 
0492-550 775

Wilhelminastraat 13
5721 KG Asten
www.rsw.nl

Assistent Accountants
Wij zijn op zoek naar assistent accountants, zowel 
voor onze samenstel- als voor onze controlepaktijk.

0492-845350
info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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Iedere maandag organiseert het HMC een 
Superkien in het TOV-gebouw, Azalea-
laan 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 levens-
middelenmanden en gratis kienkaarten. 
Aanvang 20.00 uur. Zaal open vanaf 18.45.

Helmond-Oost

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

Mierlo-Hout
Mierlo-Hout

Annawijk/Suytkade

De Gaviolizaal met zijn collectie draai-
orgels 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@draaiorgels
helmond.nl Op zondagen ook regelmatig 
concerten. 

Helmond

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

Brouwhuis

Op maandagavond 26 November speelt 
het VIOS van Esch Biljarts kaderteam 
weer een thuiswedstrijd tegen D’n Bab-
bel DAS Keukens uit Wintelre. Aanvang 
wedstrijden is om 19.30 in het wijkhuis de 
Geseldonk in Mierlo-Hout. Dit is voor de 
biljartliefhebber een mooie kans om het 
kaderbiljartspel te bewonderen.

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

Op zondag 25 november komt de Dich-
terskring Helmond weer bij elkaar in 
restaurant de Waard op de Markt in Hel-
mond, van 14 tot 16 uur. Iedereen is wel-
kom om voor te lezen, wat zelf geschreven 
is ,of iets wat je gewoon mooi vindt om te 
laten horen. Toegang is gratis.

Centrum

Snuff elen op de 
speelgoed- en rommelmarkt

Op zondag 25 november wordt de jaar-
lijkse speelgoed- en rommelmarkt ge-
houden in de wijk Helmond- Noord. 
Deze markt vindt plaats in wijkcentrum 
de Boerderij en de deuren gaan voor 
bezoekers open om 10:30 uur en sluiten 
omstreeks 14:30 uur. De markt is zowel 
op de eerste verdieping als op de begane 
grond. De entree is gratis en parkeren 
kun je gratis in de parkeervakken. 

Op deze speelgoedmarkt vindt je heel veel 
speelgoed en dat voor een prikkie. Je vindt 
hier o.a. Lego, Playmobil, games, poppen, 
auto, spellen, kaarten, telefoons, Barbies, 
blokken, treintjes, kinderkleding, schoe-
nen, kinderwagens en nog veel meer. Op 
de rommelmarkt vindt je ook kerstac-
cessoires van Riverdale en ptmd, vazen, 
pannen, blenders, koffiezetapparaat, glas-
servies, campingspullen, boeken, dames 
en herenkleding zowel tweedehands als 
nieuwe kleding, huishoudelijke artikelen, 
maar geen witgoed en grote meubels 
want daar is geen plaats voor. 

Het speelgoed en huishoudelijke artike-
len wat de exposanten na afloop van de 

markt niet meer mee terug willen nemen 
naar huis kunnen ze achterlaten en dat 
verzamelen we op het eerste biljart in de 
zaal ( begane grond). 

Deze spullen worden geschonken aan 
het goede doel, dit jaar is dat stichting 
NeiSkoen in samenwerking met stichting 
MijnKleine uit Helmond. Zij maken heel 
veel gezinnen, jonge moeders, en de vele 
kinderen blij, zodat deze mensen die leven 
in armoede toch een leuke sinterklaas-
feest kunnen hebben. 

Iedereen is van harte welkom, 
ook Sinterklaas en Zwarte piet! s

Helmond-Noord

www.helmondnu.nl

Deze aanbiedingen zijn
geldig van 21 t/m 27 November 2018
Deze aanbiedingen zijn
geldig van 21 t/m 27 November 2018

Iedere zondag geopend 
van 12.00 tot 17.00 uur

Vrijdagavond koopavond 
tot 20.00 uur

Haag Beuk
50cm hoog
Tray à 6 stuks
Voor 1 meter haag

Van €12,99

Blauwschapen gras
30cm hoog in 17cm pot

Van €5,99

Festuca intence blue

Theelichten

Vlinder Orchidee LantaarnAmaryllis
Met 4-bloemstelen!
Div. kleuren in 12cm potDiv. kleuren in 12cm pot

Van €14,99

Compleet met led kaarsCompleet met led kaars
 in div. kleuren 30cm hoog in div. kleuren 30cm hoog

€9,99 per stuk€9,99 per stuk

www.tuincentrumdebiezen.nl

Nieuw: Gebakkraam
Spanish ChurrosSpanish Churros
Nu met gratis topping!Nu met gratis topping!

Als snijbloem
Top kwaliteit met
4-bloemknoppen
per steel!

€2,49 per stuk

Bolsius
Brandduur 4 uur
Zak à 100 stuks

Van €5,49

1 + 1 
GRATIS

1 + 1 
GRATIS

Nu

€3.99

Nu

€7.99

Bezoek onze 
kerst en sfeershow

Christmas
Feelings

Geopend van Dinsdag 
t/m Zaterdag 

van 11:00 tot 17:00 uur
Zondag van 12:00 tot 17:00

Vanaf

€3.50
Nu

€2.99

Compleet met led kaars
 in div. kleuren 30cm hoog

Blauwschapen gras
30cm hoog in 17cm pot

Haag BeukHaag BeukHaag Beuk

Voor 1 meter haag

Alleen geldig op vrijdag

23 November
Alleen geldig op vrijdagAlleen geldig op vrijdag

Bolsius
Brandduur 4 uur
Zak à 100 stuks

Van €5,49

€7.99

Zondag van 12:00 tot 17:00Zondag van 12:00 tot 17:00

Black
Friday

*M.u.v. Lopende acties*M.u.v. Lopende acties

Alleen geldig op vrijdagAlleen geldig op vrijdagAlleen geldig op vrijdagAlleen geldig op vrijdag

20% 
korting 

Op alle kerst artikelen*

Nu

€8.99
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• MEER DAN 250 VAKANTIEREIZEN NAAR BESTEMMINGEN IN HEEL EUROPA
• MODERNE BUSSEN MET VRIENDELIJKE CHAUFFEURS
• 

Altijd beter uit met Ghielen!Altijd beter uit met Ghielen!
100%

Geniet
Garantie!

WWW.GHIELEN.NL ISO
9001

GENIETEN...

WINTERWANDELREIS ABTENAU – Oostenrijk
Vertrekdata: 5 januari en 9 maart 
8 dagen halfpension € 615,-

WINTERWANDELREIS HOLZGAU – Oostenrijk
Vertrekdata: 19 januari (6 dgn) en 24 maart (7 dgn)
6/7 dagen halfpension vanaf € 515,-

KERSTREIS WINTERBERG-ZÜSCHEN – Duitsland
Vertrekdatum: 22 december
6 dagen volpension € 610,-

KERSTREIS PILL – 
Oostenrijk
Vertrekdatum: 
20 december 
8 dagen halfpension

€ 820,-

NAJAARSAANBIEDING: 

AUETAL-REHREN – 
Duitsland 
Vertrekdata:
7 dec., 8 dec., 
14 dec. en 15 dec.  
2 dagen halfpension
€ 129,-

NAJAARSAANBIEDING:

ALTENAHR – 
Duitsland
Vertrekdatum:
1 dec., 8 dec., 
14 dec. en 15 dec.
2 dagen halfpension
€ 109,-

WINTERSE OOST-
ZEECRUISE & 
HELSINKI
Vertrekdatum:
2 maart 
7 dagen halfpension

€ 745,-

! NIEUW

! HEEL VEEL INCLUSIEF!

KERSTREIS SNEEK - Friesland
4-Daagse Kerstreis naar Friesland waarbij we o.a. een bezoek brengen aan de 
Orchideeënhoeve, een mooie boottocht maken over de Friese meren en een dagtocht 
maken naar Texel.
Vertrekdatum: 24 december 2018 € 555,-

KERST-MORE-INCLUSIVE-REIS BERLIJN
Tijdens deze 5-daagse kerstreis kunt u genieten van de speciale ‘Weihnachtssfeer’ die in 
deze metropool overal aanwezig is! We maken 2x een grote rondrit door de stad, bezoe-
ken de Joodse Wijk en de Weihnachtsmarkt bij Schloβ Charlottenburg.
Vertrekdatum: 23 december 2018 € 575,-

!  ALL INCLUSIVE!

KERSTREIS BAD STEBEN – Duitsland
Vertrekdatum: 22 december
6 dagen halfpension € 540,-

! MET O.A. HAMELN EN BIELEFELD!

! MET O.A. BONN EN AHRWEILER!

DAGTOCHTEN
KERSTWINKELDAGTOCHTEN NAAR:

Aken, Düsseldorf, Oberhausen, Essen, 
Keulen, Münster, Antwerpen, Brugge, 

Leuven, Haarlem en Leiden
Vanaf € 22,50

VERNIEUWD OPSTAPSCHEMA:
Nu voor álle dagtochten opstapplaatsen in 

de regio’s:
Venray/ Horst - Venlo - Peel & Maas - Leudal 

Roermond - Urmond/ Sittard

Margriet Winterfair
Data: 23 t/m 29 november

Incl. entree  € 36,-

STANDAARD

COMFORTCLASS

Altijd beter uit met Ghielen!Altijd beter uit met Ghielen!
Altijd beter uit met Ghielen!Altijd beter uit met Ghielen!
Altijd beter uit met Ghielen!

! MORE-INCLUSIVE/ ****HOTEL!
! ****HOTEL!

! NIEUW!
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Prins Jeffrey d’n Uurste 
bij CV de Aokanters

Afgelopen vrijdag werd het tij-
dens het 11-11 bal in Residentie 
Het Jan van Erp Clubhuis te 
Helmond, de Prins van 2019 be-
kend gemaakt. Onder het toe-
ziend oog van vele Ao-Kanters 
en Ao-Kanterinnekes en be-
vriende carnavalsverenigingen 
werden Prins Jeffrey d’n Uurste 
en Prinses Eline gekozen als het 
Prinselijk paar van C.V. De Ao-
Kanters. Hij zal de scepter gaan 
zwaaien over de wijk Helmond-
Oost, het Ao-Kantersrijk.
 
Prins Jeffrey d’n Uurste is gebo-
ren en getogen in Helmond en 
na altijd in Mierlo-Hout te heb-
ben gewoond, woont hij nu in 
de binnenstad samen met zijn 
Prinses, zijn maatje en beste 
vriend, hun zoontje Jayden. Prins 
Jeffrey werkt bij RnW Verandas 
in Helmond. Zijn ontspanning 
vindt hij op dit moment bij HVV 
Helmond waar Jeffrey voetbalt. 
Naast het sporten gaat hij graag 
met vrienden naar de stad om 
een lekker potje bier of wodka-
tje te drinken. In de zomer gaat 
hij graag naar festivals. Vooral 
de hardstyle en hardcore feestjes 
zijn voor hem een pré. Prins Jef-
frey kun je altijd wakker maken 
voor een feestje!

Carnaval is hem met de paple-

pel ingegoten. Zijn vader is al 2x 
prins geweest en zijn oom 1x, dus 
gelukkig is het voor Prins Jeffrey 
geen vreemde zaak om Prins 
Carnaval te worden. 

Prins Jeffrey vind carnaval een 
mooi feest en hoefde dan ook 
niet lang na te denken nadat hij 
gevraagd werd door de prinsen-
commissie of hij Prins Carnaval 
wilde worden bij het skonste 
clubke van Helmond. Het mooi-

ste aan carnaval is toch dat je 
zelf met de scepter mag zwaaien. 
Prins Jeffrey d’n Uurste en Prin-
ses Eline kijken erg uit naar de 
carnavalstijd. Samen met hun 
adjudant Dennis, alle Ao-Kanters 
en Ao-Kanterinnekes, de wijkbe-
woners en iedereen die hun pad 
kruist, gaan zij er een geweldig 
mooie Carnaval van maken. 

Zijn Motto: 
De beuk erin, wai gon vol gas! s

Helmond-Oost

Prins Jeffrey d’n Uurste en Prinses Eline (bron foto; CV de Aokanters).

Verrassende winnaar 
Helmondse Carnavalskraker 2019 

Op zaterdag 17 november won 
Wiesdehnaw de Helmondse 
Carnavalskraker met zijn num-
mer ‘Ikokvanjawja’. Na jaren-
lange deelname kon Henny van 
Deursen de trofee mee naar 
huis nemen.

In De Traverse barstte het feest 
al vroeg los toen ‘De Durbloa-
zers’ de middag muzikaal open-
den. Achtereenvolgens traden 
Dé kenne wai ok, Zanger zonder 
naam, Dolle Boel, Waaj-Faaj, 
Wai, Tsjonge-jonge en Wies-
dehnaw op. Afsluiters van de 
kraker-wedstrijd waren ‘De Dur-
bloazers’  in samenwerking met 
Willy en René van de Kerkhof. 
Titelverdedigers ‘De Knallers’ 
namen dit jaar niet deel aan de 
verkiezing, maar gaven wel een 
verrassingsoptreden.

De variatie in krakers was divers: 
Waar de één de toekomstige 
Briek bezong, maakte de ander 
zich geen zorgen en ook een 
Keiebijterspolka kwam voorbij. 
Rond de klok van half vier kon 
de jury zich gaan beraden terwijl 
de naam van Briek XLVI onder 

het toeziend oog van notaris in 
de koker werd gestoken. Daarna 
gaf voorzitter Peter Adriaans het 
startsein voor het Hints- en Prin-
seroaje. Kijk wekelijks op www.
keiebijters.nl voor de nieuwe 
hints over wie de nieuwe prins is 
en maak kans op mooie prijzen.  

De vakjury  bestaande uit Lia 
Stoop, Mario Cortenbach en 
Maarten van de Weijer had het 
ook dit jaar moeilijk, waardoor 
het toegestroomde publiek extra 

lang kon genieten van Hofkapel 
De Klinkers. Dit jaar was er ook 
een heuse kinderjury: gezeten op 
de eerste rang werd ieder optre-
den gejureerd aan de hand van 
emoticons. De kinderjury had al 
eerder een oordeel geveld en ver-
koos de kraker van de voetbal-
lende tweeling unaniem tot win-
naar. De publieks-/prinsenjury 
verkoos het zorgeloze Wai. Door 
één punt verschil ging Henny 
van Deursen er echter met de 
vakjurytrofee vandoor. s

Helmond

'Wiesdehnaw' (Henny van Deursen) heeft dit jaar de trofee van de 
Helmondse Carnavalskraker gewonnen (Bron foto; Jorgen Bijsterveld).

Jubileumprins van E.C.V.de.Heipoort: 
Prins Don Dion de 1ste

Op zaterdag 17 november tij-
dens onze drukke bezochte re-
unie/feest avond heeft E.C.V.de.
Heipoort  de nieuwe Jubileum 
Prins bekend gemaakt maken. 
Rond de klok van 11 minuten 
voor elf kwam het verlossend 
antwoord. De naam van de 
nieuwe Prins seizoen 2018/2019 
luidt als volgt: Prins Don Dion 
de 1ste van E.C.V.de.Heipoort. 
Onder het motto: ‘Al 66jr vieren 
Wai Carnaval Mi veul Plezier’.

Tevens zullen ze zaterdag 24 no-
vember het allemaal nog eens 
dunnetjes over gaan doen met 
diverse bezoekende carnavals-
verenigingen op het te houden 
Prinsenbal bij Party-centrum de 
Molen. Iedereen is dan ook weer 
van harte welkom om gezamen-
lijk een toast uit te brengen. s

Centrum

Prins Don Dion de 1ste van 
E.C.V.de.Heipoort 

(bron foto; E.C.V.de.Heipoort).

Prins Frans d’n Urste
bij Cv de Kattendonders

Onder het toeziend oog van di-
verse bevriende carnavalsver-
enigingen uit de regio werd op 
vrijdag 16 november de hoog-
heid van CV de Kattendonders 
bekend gemaakt. Onder muzi-
kale begeleiding van hun hof-
kapel de Hoizeiers - Phileutonia 
werd door de voorzitter van de 
Prinsen commissie Prins Frans 
d’n Urste benoemd als 6e hoog-
heid van CV. De Kattendonders.

In het dagelijks leven gaat hij als 
François Smits door het leven. 
Als eerbetoon aan zijn vader, die 
50 jaar geleden Prins is geweest 
bij CV De Zotters, draagt hij 
dan nu ook de titel Prins Frans 
d’n urste. Hij wilde eigenlijk pas 
Prins worden als ze 11 jaar be-
staan maar toen ze hem dit jaar 
vroegen, hoefde hij niet lang na 
te denken. François is werkzaam 
als floormanager bij City resort te 
Helmond en is al 5 jaar de groot-
vorst van de verenging. Ook is hij 
een van de oprichters van deze, 
nog steeds, jongste vereniging 
van Helmond, die bestaat uit een 
complete hofhouding van totaal 

51 personen en resideren in het 
verenigingsgebouw van Phileu-
tonia. Verder is hij groot-fan van 
Laurel and Hardy (de dikke en de 
dunne). Deze zijn dan ook terug 
te vinden op zijn medaille.
Samen met zijn vrouw Miriam 
en kinderen Noa en Quinn gaan 
ze er een mooi seizoen van ma-
ken. Hij wordt dit jaar bijgestaan 
door zijn schoonbroer Hans van 
der Burgt als zijn adjudant. s

Helmond-West

(Bron foto; PressVisuals.com)
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15.95

LAMELPARKET 
RUSTIEK EIKEN

PLAK PVC 
LANDHUISDELEN

LAMINAAT XXL 
EXTRA BREED & LANG

TRAPRENOVATIE
MULTIPLANK EIKEN 

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

montagelijm en olie.
excl. montage, incl. btw

vanaf 575.-

VLOER HET ZELF EINDHOVEN 
Willem v. Konijnenburglaan 1c, 

Industrieterrein De Kade. 
Tel. 040-2468180.

VLOER HET ZELF HELMOND 
Engelseweg 223b, Helmond. 

Tel. 0492-52 52 70.

ZONDAG 25 NOVEMBER
GEOPEND 12.00-17.00 UUR.

VLOER HET ZELF EINDHOVEN 

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

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

per m2 incl. btw    normaal 35.95   nu

28.95

14.95

17.95per m2 incl. btw  van 63.95 voorMET KLIK 
VERBINDING 

19 cm breed, 14 mm dik, 
3 mm toplaag, 

gerookt naturel geolied.

2 mm dik, slijtlaag 
0,30 mm, leverbaar in 

8 verschillende kleuren.

per m2 incl. btw van 29.95 voor

10 mm dik, 
in diverse hout decoren,
klasse 33, met topclick.

per m2 incl. btw van 32.95 voor

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

Wij(k) begint bij mij

Onder het motto: Wij(k) be-
gint bij mij presenteert de Be-
langengroep Rijpelberg, op 
maandag 26 november om 
20.15 uur in wijkhuis de Brem, 
haar ideeën en plannen voor de 
komende 2 jaar. 

In een korte presentatie zal de 
Belangengroep aangeven wat er 
zoal speelt in de wijk en wat er 
aan activiteiten is. Daarna krij-
gen wijkbewoners op interactie-
ve wijze de mogelijkheid eigen 

ideeën en wensen letterlijk ter 
tafel te brengen en zo te kijken 
en te horen wat er bij onze wijk-
genoten speelt. 

Daarbij gaat het er vooral om 
bewoners en organisaties te mo-
tiveren en activeren om aan de 
slag te gaan met deze ideeën en 
initiatieven. Dit om samen voor 
een mooie, groene- en bovenal 
leefbare wijk Rijpelberg te gaan.

Alle wijkbewoners en wijkorga-
nisaties/verenigingen zijn van 
harte uitgenodigd om mee te 
doen. s

Rijpelberg

0492-845350
info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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Feest bij CV de Rampetampers: 
55-jarig jubileum

Het eerste grote optreden voor 
Prins Werner d’n Urste tijdens 
het 55-jarig jubileum is de Bene-
fiet-klets- en amusementsmid-
dag ten bate van de Stichting 
Energy4All. Carnaval 2019 heeft 
voor ‘De Rampetampers’ een 
speciaal jubileum jasje. Voor de 
aftrap van ons jubileum, hebben 
we een activiteit bedacht waar-
bij ‘De Rampetampers’ samen 
met ons trouwe publiek en een 
scala van kletsers en amuse-
mentssgroepen, waar we over 
de jaren een goede band mee 
hebben opgebouwd, een mid-
dag organiseren waar we een 
goed doel mee kunnen helpen. 
Onze Prins van afgelopen jaar, 
Prins John d’n Twidde, kwam 
met een idee om geld in te zame-
len voor de Stichting Energy4All 
www.energy4all.nl (Giro 4403).  

Deze stichting zet zich in om 
onderzoek te financieren naar 
de ontwikkeling van medicijnen 
voor zeldzame stofwisselings-
ziekten. Dit onderzoek is welis-
waar vergevorderd maar meer 
onderzoek is nog steeds nodig. 
De reden om dit doel te kiezen 
is dat de ons welbekende kletser, 
Hans Eijkemans, een kleindoch-
ter, Jenkse,  heeft, die al het groot-
ste deel van haar leven aan zo’n 
zeldzame stofwisselingsziekte 
lijdt. Deze middag staat de 9-ja-
rige Jenske centraal. Opa Hans 
Eijkemans en oma Antoinette 
zetten zich al jaren in voor deze 
stichting en zullen ook deze mid-
dag in een tot kerst versierde zaal 
acte de présence geven. Ook zul-
len zij in de zaal verlichte flessen 
verkopen voor dit goede doel. En 
Hans zal één van de kletsers zijn. 
Diverse amusementsgroepen, 
kletsers, muziek en organisaties 
hebben hiervoor belangeloos 

hun medewerking toegezegd. 
Op zondagmiddag 16 december 
in de residentie van ‘De Ram-
petampers’ in wijkcentrum ‘De 
Fonkel’, Prins Karelstraat 123, te 
Helmond zullen we onder leiding 
van onze Jubileumprins mogen 
gaan genieten van een geweldig 
programma, met belangeloze 
medewerking van Hofkapel De 
Durbloazers, die de middag aan 
elkaar zullen blazen. 

Tevens zullen zij samen met Wil-
ly & René van de Kerkhof, hun 
carnavalskraker te gehore bren-
gen. Ook zullen de tonpraters 
Hans Eijkemans, Rob Bouwman, 
Rob Scheepers (Sterksel), en een 
Mystery Gast kletser, afgewisseld 
met de amusementsgroepen Ap-
plaus, en Tadaa optredens ver-
zorgen. Natuurlijk zullen ook de 
Dansmarietjes, de Showgroep en 
de Narretjes van de Rampetam-
pers hun jubileumdansen tonen. 
Licht en geluid worden geregeld 
door de ‘HEG groep’. De mid-
dag wordt ondersteund door ‘De 
Fonkel’ en georganiseerd door 
C.V. De Rampetampers.
Entree voor de middag kost 
het carnavaleske bedrag van 11 
euro, waarvan het grootste deel 
naar het goede doel gaat. Aan 
het eind van de middag hopen 
we een mooi bedrag te mogen 
overhandigen aan de directeur 
van Stichting Energy4All , Paul in 
den Bosch. De ontwikkeling van 
medicijnen voor stofwisselings-
ziekten is al in een ver gevorderd 
stadium, maar voor die laatste 
loodjes is nog geld nodig en daar 
willen de jubilerende Rampe-
tampers graag hun steentje aan 
bijdragen middels deze actie. 
Kaarten á € 11,00 zijn te koop 
bij ‘De Fonkel’, ‘Primera de Lui-
fel’ in winkelcentrum De Bus en 
online op www.rampetampers.
nl. Aanvang 13.30 uur, zaal open  
13.00 uur. s

Binnenstad

HEMA Deurne en Albert Heijn Mierlo
winnen Senzer Award

HEMA Deurne & Mierlo en Al-
bert Heijn uit Mierlo hebben 
op vrijdag 16 november tijdens 
de Dag van de Ondernemer de 
Senzer Award uitgereikt gekre-
gen. Met het winnen van deze 
award bewijzen beide bedrijven 
dat zij op vernieuwende wijze 
omgaan met werkgelegenheid 
en de arbeidsmarkt in de regio 
Helmond-De Peel. E.e.a. vond 
plaats op de locatie van het 1e 
Klik Brabant Event in de grote 
TNO hal op de Automotive 
Campus Helmond.

Winnaar Senzer Award 
categorie Kleine ondernemingen 
In de categorie 'Kleine onderne-
mingen (tot 50 medewerkers)' 
wist HEMA Deurne & Mierlo 
de Senzer Award in de wacht te 
slepen. Het uitgangspunt van 
HEMA Deurne & Mierlo is dat 
er niet wordt gekeken naar wat 
iemand niet kan, maar naar wat 
iemand wél kan. Het bedrijf laat 
zijn medewerkers zelf ontdekken 
wat zij kunnen en helpt ze met 
het accepteren van eventuele be-
perkingen. De ondernemer heeft 
zelf ervaring in de gezondheids- 

en gehandicaptenzorg en dat zie 
je terug in de bedrijfsvoering en 
personeelsbeleid.

Op dit moment heeft HEMA 
Deurne & Mierlo drie mensen 
met een beperking in dienst. 
Daarnaast zijn er diverse stagiai-
res vanuit de praktijkschool aan 
het werk en leren statushouders 
de Nederlandse taal.

Winnaar Senzer Award 
categorie Middelgrote tot 
grote ondernemingen
Albert Heijn Mierlo ging er in 
de categorie 'Middelgrote tot 
grote ondernemingen (vanaf 50 
medewerkers)' met de Senzer 
Award vandoor. Respect voor 
elkaar hebben staat zeer hoog 
in het vaandel bij Albert Heijn in 
Mierlo. Daarbij vindt deze orga-
nisatie plezier hebben in je werk 
ook zeer belangrijk en dat stralen 
de medewerkers ook uit naar de 
klanten. Iedereen mag meeden-
ken en zo wordt ook ieders talent 
benut! De medewerkers voelen 
zich op deze manier erg gehoord 
én gewaardeerd.

Albert Heijn in Mierlo wil ook de 
meest maatschappelijk betrok-
ken supermarkt van Mierlo zijn. 

Deze Albert Heijn is gevestigd in 
het hart van Mierlo en vervult be-
wust ook een 'buurthuisfunctie'. 
Er zijn steeds minder plaatsen 
waar mensen samen kunnen ko-
men en Albert Heijn stelt zijn fi-
liaal open om een ontmoetings-
plek te zijn voor veel mensen.

Versterking regionale 
arbeidsmarkt 
Initiatiefnemer Senzer zette tij-
dens de Dag van de Onderne-
mer innovatieve ondernemers 
in de schijnwerpers. Volgens 
Senzer hebben bedrijven door 
allerlei veranderingen meer be-
hoefte aan verrassende oplossin-
gen voor hun arbeidsvragen. 'We 
zien steeds meer dat verschil-
lende bedrijven anders naden-
ken over de werkgelegenheid die 
zij bieden. Ze geven bijvoorbeeld 
geen baan- maar werkgarantie, 
waardoor iemand binnen een 
bedrijf verschillende functies 
kan uitoefenen. Of ze selecteren 
niet op functieprofielen, maar 
kijken naar iemands mogelijk-
heden met een takenpakket in 
gedachten. Deze bedrijven zijn 
een inspiratiebron en verster-
ken de regionale arbeidsmarkt. 
Dat moet beloond worden!',  
aldus Senzer. s

Helmond

Het werkbedrijf Senzer deelde twee prijzen uit aan firma's die ‘op vernieuwende wijze omgaan met 
werkgelegenheid en de arbeidsmarkt’ in de regio Helmond-De Peel. De winnaars: v.l.n.r. Rick Meesters 

(Albert Heijn Mierlo), René Walenberg (Algemeen directeur Senzer) en Wim Olde Hampsink 
(HEMA Deurne & Mierlo) (Bron foto; Senzer).

Omleiding N279:Dierdonk let op uw zaak!

Tekst: Werkgroep Lange 
omleiding Bakel NEE

Als we de provincie moeten 
geloven, gaat Dierdonk er op 
vooruit met een omleiding van 
de N279 er omheen. Wij, werk-
groep Lange omleiding: nee!, 
denken van niet.

Om te beginnen blijft de huidige 
weg bestaan. Dus met een om-
leiding wordt Dierdonk letterlijk 
door 2 wegen omsloten. Waar 
er nu aan 1 kant overlast is, is er 
straks zeker aan 2, zo niet aan alle 

kanten overlast van geluid, fijn-
stof etc. De huidige weg wordt 
‘afgewaardeerd’, maar verkeer uit 
de richting Bakel móet richting 
Veghel wel de huidige weg blij-
ven gebruiken. Net zoals al het 
lokale en eventueel sluipverkeer. 
Dus nog steeds veel verkeer.

Huizen die gekocht zijn juist om-
dat ze ver van de N279 staan, heb-
ben straks overlast van de om-
leiding. En met een beetje pech, 
ook nog uitzicht op het nieuwe 
stuk N279. Niet bevorderlijk voor 
het woongenot, maar zeker ook 
niet voor de waarde van deze 
huizen. Geluidsarm asfalt op de 
omleiding is wettelijk voldoende. 

Fijnstof is wettelijk ook geen pro-
bleem. De omleiding loopt straks 
dwars door het laatste stukje na-
tuur tussen Helmond en Bakel. 
Door het beekdal van de Aa, een 
stuk door de Bakelse Beemden 
en parallel aan de Wolfsput-
ten. Gebied waar velen van u 
wandelen. Wandelen kan straks 
ook nog. In een mooi aange-
klede berm van de 2- of 4 baans 
omleiding. Kunt u - samen met 
het overgebleven wild – via een 
nieuw ecoduct oversteken naar 
de Bakelse bossen.
Uit de MilieuEffect Rapportage 
(MER) in opdracht van de pro-
vincie blijkt dan ook dat:
• de omleiding om Dierdonk 

 verkeerstechnisch niet beter is;
• de omleiding in vergelijking de 
 meeste milieuschade toebrengt;
• wat betreft leefbaarheid ook 
 slechter scoort dan gebruik 
 maken van de huidige weg;
• de omleiding veruit de 
 duurste variant is 
 (ca. 50 miljoen euro extra). 

Voorlopig kiest de provincie voor 
een 2 x 1 baansweg. Als er na 
2030 toch een verkeersprobleem 
is, dan wordt de weg alsnog 2 x 
2 banen. De omleiding zou dan 
goedkoper te verbreden zijn. In 
alle varianten denken wij dat 
(ook) Dierdonk heel slecht af is 
met een omleiding!
Laat uw stem horen! Teken 
tégen de omleiding op www.
geenomleiding.nl of via onze fa-

cebookpagina Geen lange omlei-
ding N279. s

Dierdonk

(bron foto; Werkgroep Lange 
omleiding Bakel NEE).
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Mierlo-Hout

Nieuws uit Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Sinterklaas bezoekt 
Mierlo-Hout 2018

Zie ginds komt de stoomboot 
uit Spanje weer aan

Hij brengt ons Sint Nicolaas ik zie 
hem al staan

Hoe huppelt zijn paardje het 
dek op en neer

Hoe waaien de wimpels al heen 
en al weer…

Het is weer bijna zover: Sinterklaas 
komt naar Mierlo-Hout! Een gezellige 
middag voor jong en oud. Op zondag 
25 november komt hij met zijn pieten 
op de pakjeswagen aan. Iedereen is van 
harte welkom om langs de kant te ko-
men staan.

De pakjeswagen, pieten, Sinterklaas en 
de fanfare zijn erbij. Pepernoten, snoep-
goed, sinterklaasliedjes en alle kinderen  
o zo blij. 
Na de intocht mag je naar de Geseldonk 
met de Sint. Waar Sinterklaas ook een 
traktatie heeft voor ieder kind*.

*Traktatie is voor kinderen tot 9 jaar.

Zoals voorgaande jaren organiseert de 
Ondernemers Vereniging Mierlo-Hout 
(OVMH) ook dit jaar weer de intocht van 
Sinterklaas in onze wijk. Sinterklaas en 
zijn pieten komen met de pakjeswagen 
door Mierlo-Hout. De fanfare zorgt voor 
feestelijke muziek. 

Aansluitend gaan de Sint en pieten naar 
wijkhuis de Geseldonk waar tijdens de 
Pittige Pieten Party met DJ het dak eraf 
zal gaan. De kinderen kunnen dan ook 
een tekening of verlanglijstje aan de Sint 
geven als ze willen. Voor alle kinderen tot 
9 jaar is er ook een traktatie. Iedereen is 
van harte welkom. We gaan er een gezel-
lige middag van maken. Tot dan!

Wat: 
Sinterklaasintocht Mierlo-Hout.
Wanneer: 
zondag 25 november 2018.
Waar: 
Vertrek om 13.00 uur vanaf de kerk 
(Hoofdstraat 157). Vervolgens rijdt 
hij door de Hoofdstraat, Kastanje-
houtstraat, Beukehoutstraat en Ce-
derhoutstraat naar de Geseldonk  
(Cederhoutstraat 44). s

(Bron foto; Eric van der Putten wwwhelmondnu.nl).

Op 17 en 18 november vonden de jaar-
lijkse clubkampioenschappen van turn-
vereniging HT’35 Helmond plaats. Een 
mooie voorbereiding op het nieuwe 
turnseizoen. Ongeveer 200 turn(st)ers 
kwamen dit weekend in actie en ruim 250 
medailles zijn er uitgedeeld! 

Niet alleen was er een prijsuitreiking van-
wege de turnwedstrijden, maar ook kregen 
alle leden die meer dan 20 loten hebben 
verkocht voor de Grote Clubactie een pre-
sentje. Topverkopers waren Anne Dolle-
kens, Milou Verstappen en Fenne Snoeks. 
Daarnaast zijn Linda Baggen-van Beek en 
Monique Verschuren gehuldigd voor hun 
25-jarig lidmaatschap, is Mylene Donkers 
gehuldigd als vrijwilliger van het jaar en 
Anneke Leenders kreeg de vrijwilligerspen-
ning namens wethouder Hr. van Dijk van 
de gemeente Helmond uitgereikt. 

De meerkampresultaten kunt u 
hieronder vinden:
Jong-talent (2012) en Pre-instap (2011):
1) Lieve v.d. Berkmortel (53,650) / 2) Roos 
Keuning (51,200) / 3) Anna van Falier 
(50,925)

Instap/Pupil-1 N2-N3:
1) Yara Timmers (50,250) / 2) Evanne Ak-
kermans (50,125) / 3) Susan Abdullah 
(48,350)

Pupil-2/Jeugd N2-N3-N4:
1) Sophie Steuten (53,125) / 2) Jet v.d. Velden 
(51,925) / 3) Cleo Creutzburg (51,875)

Instap/P1/P2/Jeugd D1: 
1) Zoë Kwee (52,350 ) / 2) Loïs Fransen 
(51,250) / 3) Julia v.d. Boogaard (50,875)

Jeugd-1 D2-D3:
1) Maud Zeegers (53,950) / 2) Esmee Prin-
cen (50,100) / 3) Tessa Swinkels  (49,850)

Div. 5-6 Jeugd/Junior (G-H):
1) Aleid Kuijper (42,750) / 2) Lisan van Veen 
(42,200) / 3) Isabel van der Poel (40,650)

Div. 5 Junior/Senior (E-F): 
1) Malon Rovers (43,450) / 2) Esmee Franse 
(42,150) / 3) Sanne Verbakel (42,100)

Instap/P1/P2 D2:
1) Sasja van Delft (51,800) / 2) Fenne Snoeks 

(51,675) / 3) Lynn Sonneveld (51,425)

P1/P2 D3:
1) Helena van Lierop (49,050) / 2) Nina Ver-
wer (48,650) / 3) Isa Dankers(47,850)

Jongen onderbouw: 
1) Teun Heinemans (107,500) / 2) Hugo 
Boersma (105,400) / 3) Yme Fabrie (99,800)

Heren bovenbouw:
1) Guus Hegeman (63,100) / 2) Koen Jansen 
(62,500) / 3) Imre Remmerswaal (61,700)

Div. 2-3 Jeugd-2/Junior (D):
1) Romy Hulsers (45,550) / 2) Vieve Snoeks 
(44,500) / 3) Dyshanti Adriana (44,400)

Div. 4 Senior (D): 
1) Fabienne Wachters (45,450) / 2) Laura 
Hobeijn (42,850) / 3) Emma Baggermans 
(42,250)

Div. 2-3 Junior/Senior (C): 
1) Anouk van Aerle (44,600) / 2) Ilse Trieling 
(41,900) / 3) Denise van Oorschot (41,750)

Div. 1-2 Junior/Senior (A-B):
1) Kirsten Bevers (47,900) / 2) Fenna Vest-
jens (46,300) / 3) Sara Kloor (46,100) 
Kirsten ontvangt hiermee de Paul Zijder-
veld-wisseltrofee voor de hoogste meer-
kampscore. s

Clubkampioenschappen HT’35 
zeer succesvol 

De jong-talenten van HT’35 
(bron foto; HT’35 Helmond).

Culturendag bij voor het goede doel 

Op vrijdag 23 november kun je van 14.30 
tot 18.30 uur bij Jan Linders allerlei lek-
kers kopen voor een prikkie. De op-
brengst komt geheel ten goede aan de 
buurtkamer van Savant Alphonsus.

Degene die iets lekkers wil kopen, kan dit 
mooi verpakt mee naar huis nemen en 

thuis lekker warm maken. Voor een paar 
euro  heb je een lekkere maaltijd. Zoals 
je op de poster kunt zien, maar we heb-
ben nog meer lekkere dingen die er niet 
op staan. Loop gerust even bij Jan Linders 
binnen om te kijken of er iets voor u bij is.

Graag zien wij u op vrijdag 23 november 
tussen 14.30 - 18.30 uur voor een heer-
lijke maaltijd zodat u die avond niet hoeft  
te koken. s

Mierlo-Hout

www.helmondnu.nl
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Nieuws uit Mierlo-Hout

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

STOFFEN SCHERP GEPRIJSD

ONGEKENDE SERVICE, 
SNELLE LEVERTIJD EN DIT 
TEGEN SCHERPE PRIJZEN

RAAM- EN VLOERBEKLEDING

WIJ MAKEN VAN UW HUIS EEN THUIS

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

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

of Tapijt

ENORM AANBOD 
FOURNITUREN!

Advies op maat GRATIS meet service Monteer service Showroom

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

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

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

Nieuw infobord historische route: 
Gheynspark

De commissie Historisch Bewustzijn 
van de wijkraad Mierlo-Hout heeft en-
kele jaren geleden het initiatief geno-
men om te komen tot een historische 
route door Mierlo-Hout. 

Enkele borden werden eerder al onthuld: 
in de wijk Ashorst bij de Schaar, in de 
Apostelwijk bij de Apostelhoeve en de 
waterput, bij het Herdenkingsmonument 
voor oorlogsslachtoffers op de hoek 
Houtse Parallelweg en Hoofdstraat, het 
bord bij de St. Luciakerk, op de plek van 
de tijdelijke graven van de Britse militai-
ren in de Slegersstraat en tegenover het 
Alphonsus, waar vroeger het liefdege-
sticht van de zusters heeft gestaan. Op 
zaterdag 15 december wordt het nieuwe 
bord onthuld in het Gheynspark. Iedere 
belangstellende is welkom om de onthul-
ling bij te wonen.

Het bord is gemaakt ter ere van de viering 
van het 25-jarig bestaan van de buurt-
vereniging Gheynspark. Leden van de 
buurtvereniging krijgen een uitnodiging 
om samen te genieten van een feestelijke 
buurtlunch en om 14.00 uur volgt dan in 
aanwezigheid van vele genodigden en 
belangstellenden de officiële onthulling. 
Het bord vertelt een stukje geschiede-
nis over het onderwijs in Mierlo-Hout. 
Daarbij wordt de inmiddels afgebroken 
LHNO Regina Pacis speciaal genoemd 
mede vanwege de oude mozaïekkunst 
vervaardigd door de Mierlose kunstenaar 
Hein van den Boomen. 
Het informatiebord wordt onderdeel van 
de historische route door Mierlo-Hout 
en is financieel mede mogelijk gemaakt 
door de wijkraad Mierlo-Hout, gemeente 
Helmond, de Rabobank Helmond en de 

Heemkundekring Myerle. De commissie 
heeft nog plannen voor enkele nieuwe 
borden in de wijk.

Als er lezers zijn die nog bijzondere mooie 
foto’s uit de tijd van het pand van Regina 
Pacis hebben, zou het fijn zijn indien ze 
deze met de commissie zouden willen 
delen. U kunt reageren via historischbe-
wustzijn@wijkraadmierlohout.nl s

Mierlo-Hout

(Bron foto; Twan Spierings).

Mierlo-Hout

Algemene Ledenvergadering RKSV Mierlo-Hout 

Afgelopen maandag 19 november 2018 
werd bij RKSV Mierlo-Hout de jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering gehouden. 
Tijdens deze vergadering werden onder-
meer diverse, voor de vereniging belang-
rijke items, besproken. 

Ook werd door erevoorzitter Pieter Ver-
voort een presentatie verzorgd van de 
te verwachten festiviteiten i.v.m. het 
100-jarig jubileum. Op 20-01-2019 start 
het feestjaar en tot en met 18-02-2020 
zal er regelmatig een activiteit plaats 
vinden. Daarnaast werden er, zoals al 
jarenlang een goed gebruik is op sport-
park de Beemd,  deze avond een aantal 

Danny van Hout, Han de Fockert, Roy van Ruth, Wim Meulendijks, Renee Klaassen, 
Albert Hendriks, Willie van Doren en Ton  Hendriks. (bron foto; Paul Lambrechts).

Sinterklaas bezoekt 
Mierlo-Hout 2018 jubilarissen voor hun langdurig lidmaat-

schap gehuldigd. Dit jaar betrof het de 
onderstaande personen:

25 jarig lidmaatschap
• Danny van Hout  
• Han de Fockert
• Roy van Ruth
• Wim Meulendijks 
40 jarig lidmaatschap
• Albert Hendriks 
• Willie van Doren
50 jarig lidmaatschap
• Renee Klaassen
• Ton Hendriks  

Zoals te doen gebruikelijk werd elke ju-
bilaris door voorzitter Paul Lambrechts 
persoonlijk toegesproken en werd hen 
vervolgens, onder een welverdiend ap-
plaus van de overige aanwezige leden, het 
bijbehorende speldje opgespeld, alsmede 
een cadeaubon overhandigd. 

Dat Mierlo-Hout een vereniging is waar 
het kennelijk goed toeven is, moge blijken 
uit het feit dat het aantal jubilarissen jaar-
lijks alleen maar toeneemt. 
Vandaar ook de slogan: ‘Lid van Mierlo-
Hout ben je niet voor even, maar voor 
het leven’. s
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OPLEIDINGEN BOUW|INFRA

MIERLO

een echt vak leren

met garantie op werk

open dag Bouw-, Infra- en 
Schilderopleidingen

25 novemBer 
2018

11:00 tot 16:00 uur

OPLEIDINGEN BOUW|INFRA

MIERLO

- Timmeren
- Metselen
- Schilderen
- Tegelzetten
- Straatmaker
- Vakman GWW
- Middenkaderfunctionaris Bouw
  niveau 4
   
  niveau 4
   

Tel. 0492 - 66 55 05  •  Goorsedijk 6 te Mierlo

WERKT IN OPLEIDINGEN 
SAMEN MET:

WERKT IN OPLEIDINGEN 
SAMEN MET:

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

www.helmondnu.nl

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

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

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

Scheve mond?

Verwarde spraak?

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

HELMONDNU.NL

Avondwielervierdaagse Stiphout met de Sprintkeizer 
van 2018 Sjoerd Ceelen (Video; Wim Klaasen).

(Bron foto; Werkgroep Lange 
omleiding Bakel NEE).

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 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;  

Zondag 25 november:
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoogmis m.m.v. het 
kerkkoor;
Jan en Lien Verrijt-van Mierlo en hun zoon Johan; Resi Oud-
Vennik;

Donderdag 29 november:
19.00 uur Alphonsuskapel;

Zaterdag 1 december:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint 
Anna; volkszang;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;
Koos Dirks; Ben van de Westerlo;

www.damiaanhelmond.nl

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

Zondag 25 november 
10.30 uur Maria koor
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.
                                                      
Zondag 2 december
10.30 uur Trudo koor
Miel Steijns, Sjef Verdegen, Elly van Hoek-van der Velden, 
Marietje Adriaans-van Berkel, Jac en Trees Jansen-
Wijnheimer, Antoinetta Kenter, Wilhelmus Habraken, Netje 
van Roozendaal, Fien Boudewijns-
Rompen, Albert Nooijen, Pastor Hans 
van den Heuvel, Zus Verstappen-van 
Oorschot, Trudo van Dijk, Arnold van 
de Laar.

www.damiaanhelmond.nl

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE 
H.LAMBERTUS

1e Editie Kl’ik Brabant; 
b2b event over Toekomstbestendig 

Ondernemen, succesvol

De grote TNO hal op de Auto-
motive Campus was het decor 
voor het 1e Kl’ik Brabant. Een 
b2b event over Toekomstbe-
stendig Ondernemen. Een klik 
die gebaseerd was op kennis 
maken, kennis delen, kennisne-
men, inspireren, verbinden en 
krachten bundelen.

Op donderdag 15 en vrijdag 16 
november j.l. vond het evene-
ment plaats. De thema ‘s ‘Toe-
komstbestendig Ondernemen’, 
wat is dat nu eigenlijk? Work-
shops, keynotes, speeddates, 
matchmaking en discussiefora 
vonden plaats. 
En vragen als hoe ziet de on-
derneming van de toekomst 
eruit als het gaat om duur-
zaamheid, automatisering, di-
gitalisering, personeel, werden 
gesteld en behandeld. En hoe 
gaan wij hier als menselijke
ondernemers mee om?

Er was voldoende stof om samen 
over door te praten en elkaar op 
een andere manier te leren ken-
nen. Men werd geinspireerd door 
het programma en bijzondere 
ontmoetingen met andere be-
drijven vonden plaats. 

Op vrijdag organiseerde Senzer 
De Dag van de Ondernemer op 
de locatie. Kortom na het be-
zoek aan Kl’ik Brabant ging men 
naar huis met een hoofd vol in-
spiratie, nieuwe inzichten, blij-
vende contacten en een frisse, Brabant

Helmond

toekomstbestendige blik op de 
toekomst. Goed georganiseerd, 
mooi programma, mooie loca-
tie. En volgend jaar wat meer 
bezoek, dan komt het goed. 
www.klikbrabant.nl s

(Bron foto’s; Ad Klaasen www.helmondnu.nl)
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save the dateNOVEMBER
EVENEMENTEN WOENSDAG

28 NOVEMBER
Christel de Laat
Geen wereld-
problemen, maar 
alledaagse zaken 
die vragen bij 
Christel 
opwerpen. 
Ongedwongen een 
avondje ontspan-
nen lachen over 
alledaagse 
dingen. Zijn daar 
soms nog vragen 
over? Het 
Speelhuis. 
20:15 uur.

Werking van de 
lokale democratie? 
Elly Blanksma 
vertelt!
De gemeente 
Helmond: voor 
sommigen een 
organisatie die 
ver-van-het-bed 
is. Voor anderen 
een instituut dat 
daadwerkelijk 
het verschil kan 
maken voor zijn 
inwoners.
Bibliotheek 
Helmond. 
20:00 - 22:00 uur.

DONDERDAG
29 NOVEMBER

 

ICK Amsterdam & 
Amsterdams 
Andalusisch Orkest
Twee uiteen
lopende discipli-
nes gaan de 
confrontatie aan: 
muziek uit Al-An-
dalus en 
hedendaagse dans 
botsen, schuren, 
zoeken en vinden 
elkaar. Het 
Speelhuis. 
20:15 uur.

MEET-IN
Quo Vadis 
Euritmie I
mpresariaat 
Nederland nodigt 
u uit voor een bij-
zonder event.
Annatheater 
Helmond.
20:00 - 22:00 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. 13:00 - 17:00 uur.

VRIJDAG 23 NOVEMBER
Biologische markt Brandevoort
Elke vrijdag is er een biologische markt 
onder de Markthal van Winkelcentrum 
Brandevoort in Helmond. 
14:00 - 18:00 uur.

Kras
Elke nacht haalt een insluiper de 
woning van Ina, een vrouw van tegen 
de 70, overhoop. Haar kinderen maken 
zich over haar geen zorgen, want ze 
hebben het druk met hun eigen 
problemen. Het Speelhuis. 20:15 uur.

ZATERDAG 24 NOVEMBER
40Up - Let’s Dance Again
Je kunt weer dansen. Een hele avond 
lang. Op de klanken van de beste DJ’s 
van ons land. De 40 gepasseerd, nou 
en. Er mag gedanst worden tijdens deze 
dansavond. De Cacaofabriek. 21:00 uur.

De Alex Klaasen Revue - Showponies 
Bont energiek en meerstemmig 
zelfportret: De Alex Klaasen Revue.
Het Speelhuis. 20:15 - 22:30 uur.

HoutQuiz 2018
Quizavond van deze spannende 
enerverende en uitdagende dorpsquiz. 
Wie wordt dit jaar het slimste team van 
Mierlo-Hout Startpunt vanuit De 
Geseldonk. Wijkhuis De Geseldonk
18:30 - 23:30 uur.

LIVE: David Bowie, tribute by 
Spiders from Mars
Spiders from Mars is een unieke tribute 
to David Bowie. Muziekcafe Helmond
22:00 - 01:00 uur.

ZONDAG 25 NOVEMBER
Concert Symfonieorkest Helmond -
Venray Rondom de Noordzee
SOHV o.l.v. Sander Vredenborg brengt 
werk van Rontgen en Danzi. Jeanine 
Melis is vioolsoliste in The Lark 
Ascending (Vaughn Williams) en tot slot 
is te horen de Londense Symfonie nr. 
104 van Haydn. De Fonkel Helmond
15:00 - 17:00 uur.

Demonstratie keramiek glazuren
Sabine van Bien Creative zal bij ons 
tijdens deze koopzondag in de winkel 
een demonstratie geven van het 
glazuren van biscuit keramiek.
Tiendas Diferentes. 12:00 - 17:00 uur.

Le Voci delle Grazie
Le Voci delle Grazie werd opgericht in 
2015. Hun doel was de verloren kunst 
van musica secreta een 
uitvoeringspraktijk van intense 
muzikale expressie aan de hoven van 
Italie te doen herleven. Auditorium 
Elkerliek Ziekenhuis. 15:00 - 16:00 uur.

Sandra & Jeroen van Veen
Ze spelen op diverse (ook digitale) 
piano’s om de geweldige gelaagdheid 
van de composities op het podium te 
brengen in een compilatie van Tubular 
Bells I, II en III. Het Speelhuis. 15:00 uur.

Sint en Piet Toby Feest
Mega Sinterklaas show met dans en 
muziek van Piet Toby. De show is 
inclusief Meet en Greet met Piet Toby 
en Sinterklaas. Monkey Town Helmond
15:00 - 16:45 uur.

Sinterklaasvoorstelling
Kom genieten van een heerlijke 
Sinterklaasvoorstelling door 
Theatergroep MoesMengelmoes in Bi-
bliotheek Helmond. 14:00 - 15:00 uur.

Slachtdag Jan Vissermuseum
De jaarlijkse slachtdag in het Jan Visser 
Museum. Traditioneel werd vroeger in 
de maand november het huisvarken 
geslacht. Dan ging de slager aan het 
werk. Jan Visser Museum.
12:00 - 17:00 uur.

DINSDAG 27 NOVEMBER
Sounds of Silence - 
Simon and Garfunkel Acoustic
Akoestisch eerbetoon aan het 
beroemde duo uit de jaren zestig.
Het Speelhuis. 20:15 - 22:30 uur.

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. 22 NOV. T/M WO. 28 NOV.

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

All You Need Is Love (DOV) Wo 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 
21:00 uur.
Bankier Van Het Verzet (DNL) Di 13:30 uur 
Bohemian Rhapsody (DOV) Wo 10:30, 16:20 uur / Vr, Zo 
10:45 uur / Ma 11:15, 13:45 uur / Do 12:15, 20:45 uur / Za 
12:30, 21:15 uur / Di 14:15 uur / Zo 15:00 uur / Do, Zo - Di 
17:15 uur / Vr, Za 18:15 uur / Zo - Di 20:15 uur / Vr 20:30 
uur
Brandweerman Sam - Klaar Voor Actie (DNL) Zo 10:00 uur / 
Za 10:30 uur / Di 10:45 uur
Coming to America - 30th Anniversary (DOV) 
Za 16:00 uur / Ma 20:30 uur 
Despicable Me (DNL) Wo 10:50 uur 
Despicable Me 2 (DNL) Za 12:45 uur 
Despicable Me 3 (DNL) Za 15:00 uur
Dirigent, De (DNL) Di 11:00 uur / Do, Za 13:00 uur / Vr 
14:00 uur / Ma 15:15 uur / Zo 15:30 uur 
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (DOV)
Zo 10:15 uur / Vr, Wo 10:30 uur / Za 11:00 uur / Do 
17:30 uur / Zo - Di 18:00 uur / Vr, Za 18:45 uur 
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (O3D)
Ma 10:45 uur / Do, Di 11:15 uur / Vr, Za 12:15, 15:15 
uur / Zo 14:00 uur / Do, Ma 14:15 uur / Di 15:00, 20:45 
uur / Wo 15:45 uur / Zo, Ma 19:45, 21:00 uur / Do 
20:15 uur / Za 20:30, 21:45 uur / Vr, Wo 21:15 uur
Halloween (2018) (DOV) Ma 16:30 uur / Di 16:40 uur / 
Do 17:00 uur / Vr, Za 17:30 uur 
Hunter Killer (DOV) Do 16:00 uur / Vr 17:00 uur 
Kensington Live at the Ziggo Dome 2017 (DOV)
Do 20:30 uur
Minions, The (DNL) Zo 10:30 uur 
Muslum (DOV) Di 12:15 uur / Za 16:30 uur / Vr 22:00 
uur
Nutcracker & The Four Realms, The (DOV) Do 12:45 uur 
Vr, Wo 13:00 uur / Ma 13:30 uur
Nutcracker & The Four Realms, The (O3D) Do 18:30 uur / 
Zo 19:00 uur / Di 19:15 uur / Vr, Za 19:30 uur 
Overlord (DOV) Wo 16:10 uur / Di 16:15 uur / Ma 17:30 
uur / Do, Zo, Di 21:45 uur / Vr, Za 22:45 uur
Planeta Singli 2 (DOV) Zo 16:00 uur / Di 16:30 uur 
Robin Hood (2018) (DOV) Do, Di 10:45 uur / Wo 11:15, 
18:40 uur / Vr, Ma 11:30 uur / Za 11:45 uur / Zo 12:45, 
17:00 uur / Ma 14:00, 19:00 uur / Vr, Za 17:45, 22:15 
uur / Do 18:00 uur / Di 18:15 uur / Do, Zo, Di 21:30 uur
Secret Life Of Pets, The (DNL) Zo 11:45 uur
Sing (DNL) Zo 16:15 uur 
Sinterklaas en de Vlucht door de Lucht (DNL)
Za, Zo 10:00 uur / Do, Vr, Ma - Wo 10:30 uur / Zo 
11:15, 13:15, 15:15 uur / Za, Wo 14:00 uur / Wo 14:15
uur / Di 14:30 uur / Za, Ma 15:45 uur / Vr, Wo 16:00 
uur / Do 16:15 uur 
Sisters Brothers, The (DOV) Ma 20:00 uur 
Smallfoot (DNL) Za 10:15 uur / Do 10:30 uur / Ma 11:00 
uur / Vr 13:45 uur 
Smallfoot (N3D) Zo 13:00 uur / Wo 13:30 uur / Do, Vr 
15:15 uur / Di 16:00 uur 
Sneak Preview 20181122 (DOV) Di 21:00 uur 
Speciale Voorpremiere (11/18) (N3D) Wo 14:00 uur 
Star Is Born, A (2018) (DOV) Ma 12:15, 16:45 uur / Do 
13:15 uur / Vr 13:30 uur / Wo 15:20 uur / Do, Zo, Di 
18:45 uur / Vr, Za 19:45 uur
Superjuffie (DNL) Za 10:45 uur / Do, Vr 11:00 uur / Zo 
11:30, 13:45 uur / Wo 13:20 uur / Di 14:00 uur / Vr 
14:45 uur / Do 15:00 uur / Za, Wo 15:30 uur / Ma 16:00 
Widows (DOV)
Za 10:15, 17:00, 22:00 uur / Ma 10:45, 13:15, 21:30 uur 
/ Do, Di, Wo 11:00 uur / Vr 11:45, 16:45 uur / Zo 13:30, 
20:45 uur / Di 13:50, 21:15 uur / Do 15:45, 21:00 uur / 
Vr, Wo 21:45 uHELMONDNU.NL
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Aarle-Rixtel Bakkerij van Brug, Dorpsstraat 19 
Brouwhuis Gemeenschapshuis De Loop, Peeleik 7 | 
Dierdonk AH Dierdonk, Dierdonkpark 10
Helmond-Centrum In krantenrek bij de lift in de Elzas Passage 
Stadswinkel (Frans Joseph van Thielpark) | 
Bibliotheek Helmond-Peel, Watermolenwal 11
Helmond-Lungendonk Fruitteeltbedrijf Jurrius, Goorsebaan 16
Helmond-Noord Primera, winkelcentrum De Bus
Helmond-West Westwijzer Cortenbachstraat 70
The Readshop/postkantoor Mierloseweg 10
Esso Relou Europaweg Noord + Zuid
Mierlo-Hout  Jan Linders Janssen & Fritsenplein | Shell 
tankstation Verbakel, Mierloseweg 206 | Bakkerij Dirks Houtse 
Parallelweg 131 | Jumbo Hoofdstraat 168 | Wijkhuis Geseldonk, 
Cederhoutstraat 44
Oranjebuurt/Zwanenbeemd Bezoekershal Elkerliek
Rijpelberg Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1
Stiphout Uitgeverij Adcommunicatie Steenovenweg 20 | 
Jumbo Gijsbers, Dorpsstraat 58D

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

is ook verkrijgbaar op 
de volgende adressen

helmondloopjes
de loop weekkrant

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

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

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

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

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

DIVERSEN

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)
















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

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

save the dateNOVEMBER
EVENEMENTEN WOENSDAG

28 NOVEMBER
Christel de Laat
Geen wereld-
problemen, maar 
alledaagse zaken 
die vragen bij 
Christel 
opwerpen. 
Ongedwongen een 
avondje ontspan-
nen lachen over 
alledaagse 
dingen. Zijn daar 
soms nog vragen 
over? Het 
Speelhuis. 
20:15 uur.

Werking van de 
lokale democratie? 
Elly Blanksma 
vertelt!
De gemeente 
Helmond: voor 
sommigen een 
organisatie die 
ver-van-het-bed 
is. Voor anderen 
een instituut dat 
daadwerkelijk 
het verschil kan 
maken voor zijn 
inwoners.
Bibliotheek 
Helmond. 
20:00 - 22:00 uur.

DONDERDAG
29 NOVEMBER

 

ICK Amsterdam & 
Amsterdams 
Andalusisch Orkest
Twee uiteen
lopende discipli-
nes gaan de 
confrontatie aan: 
muziek uit Al-An-
dalus en 
hedendaagse dans 
botsen, schuren, 
zoeken en vinden 
elkaar. Het 
Speelhuis. 
20:15 uur.

MEET-IN
Quo Vadis 
Euritmie I
mpresariaat 
Nederland nodigt 
u uit voor een bij-
zonder event.
Annatheater 
Helmond.
20:00 - 22:00 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. 13:00 - 17:00 uur.

VRIJDAG 23 NOVEMBER
Biologische markt Brandevoort
Elke vrijdag is er een biologische markt 
onder de Markthal van Winkelcentrum 
Brandevoort in Helmond. 
14:00 - 18:00 uur.

Kras
Elke nacht haalt een insluiper de 
woning van Ina, een vrouw van tegen 
de 70, overhoop. Haar kinderen maken 
zich over haar geen zorgen, want ze 
hebben het druk met hun eigen 
problemen. Het Speelhuis. 20:15 uur.

ZATERDAG 24 NOVEMBER
40Up - Let’s Dance Again
Je kunt weer dansen. Een hele avond 
lang. Op de klanken van de beste DJ’s 
van ons land. De 40 gepasseerd, nou 
en. Er mag gedanst worden tijdens deze 
dansavond. De Cacaofabriek. 21:00 uur.

De Alex Klaasen Revue - Showponies 
Bont energiek en meerstemmig 
zelfportret: De Alex Klaasen Revue.
Het Speelhuis. 20:15 - 22:30 uur.

HoutQuiz 2018
Quizavond van deze spannende 
enerverende en uitdagende dorpsquiz. 
Wie wordt dit jaar het slimste team van 
Mierlo-Hout Startpunt vanuit De 
Geseldonk. Wijkhuis De Geseldonk
18:30 - 23:30 uur.

LIVE: David Bowie, tribute by 
Spiders from Mars
Spiders from Mars is een unieke tribute 
to David Bowie. Muziekcafe Helmond
22:00 - 01:00 uur.

ZONDAG 25 NOVEMBER
Concert Symfonieorkest Helmond -
Venray Rondom de Noordzee
SOHV o.l.v. Sander Vredenborg brengt 
werk van Rontgen en Danzi. Jeanine 
Melis is vioolsoliste in The Lark 
Ascending (Vaughn Williams) en tot slot 
is te horen de Londense Symfonie nr. 
104 van Haydn. De Fonkel Helmond
15:00 - 17:00 uur.

Demonstratie keramiek glazuren
Sabine van Bien Creative zal bij ons 
tijdens deze koopzondag in de winkel 
een demonstratie geven van het 
glazuren van biscuit keramiek.
Tiendas Diferentes. 12:00 - 17:00 uur.

Le Voci delle Grazie
Le Voci delle Grazie werd opgericht in 
2015. Hun doel was de verloren kunst 
van musica secreta een 
uitvoeringspraktijk van intense 
muzikale expressie aan de hoven van 
Italie te doen herleven. Auditorium 
Elkerliek Ziekenhuis. 15:00 - 16:00 uur.

Sandra & Jeroen van Veen
Ze spelen op diverse (ook digitale) 
piano’s om de geweldige gelaagdheid 
van de composities op het podium te 
brengen in een compilatie van Tubular 
Bells I, II en III. Het Speelhuis. 15:00 uur.

Sint en Piet Toby Feest
Mega Sinterklaas show met dans en 
muziek van Piet Toby. De show is 
inclusief Meet en Greet met Piet Toby 
en Sinterklaas. Monkey Town Helmond
15:00 - 16:45 uur.

Sinterklaasvoorstelling
Kom genieten van een heerlijke 
Sinterklaasvoorstelling door 
Theatergroep MoesMengelmoes in Bi-
bliotheek Helmond. 14:00 - 15:00 uur.

Slachtdag Jan Vissermuseum
De jaarlijkse slachtdag in het Jan Visser 
Museum. Traditioneel werd vroeger in 
de maand november het huisvarken 
geslacht. Dan ging de slager aan het 
werk. Jan Visser Museum.
12:00 - 17:00 uur.

DINSDAG 27 NOVEMBER
Sounds of Silence - 
Simon and Garfunkel Acoustic
Akoestisch eerbetoon aan het 
beroemde duo uit de jaren zestig.
Het Speelhuis. 20:15 - 22:30 uur.

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. 22 NOV. T/M WO. 28 NOV.

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

All You Need Is Love (DOV) Wo 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 
21:00 uur.
Bankier Van Het Verzet (DNL) Di 13:30 uur 
Bohemian Rhapsody (DOV) Wo 10:30, 16:20 uur / Vr, Zo 
10:45 uur / Ma 11:15, 13:45 uur / Do 12:15, 20:45 uur / Za 
12:30, 21:15 uur / Di 14:15 uur / Zo 15:00 uur / Do, Zo - Di 
17:15 uur / Vr, Za 18:15 uur / Zo - Di 20:15 uur / Vr 20:30 
uur
Brandweerman Sam - Klaar Voor Actie (DNL) Zo 10:00 uur / 
Za 10:30 uur / Di 10:45 uur
Coming to America - 30th Anniversary (DOV) 
Za 16:00 uur / Ma 20:30 uur 
Despicable Me (DNL) Wo 10:50 uur 
Despicable Me 2 (DNL) Za 12:45 uur 
Despicable Me 3 (DNL) Za 15:00 uur
Dirigent, De (DNL) Di 11:00 uur / Do, Za 13:00 uur / Vr 
14:00 uur / Ma 15:15 uur / Zo 15:30 uur 
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (DOV)
Zo 10:15 uur / Vr, Wo 10:30 uur / Za 11:00 uur / Do 
17:30 uur / Zo - Di 18:00 uur / Vr, Za 18:45 uur 
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (O3D)
Ma 10:45 uur / Do, Di 11:15 uur / Vr, Za 12:15, 15:15 
uur / Zo 14:00 uur / Do, Ma 14:15 uur / Di 15:00, 20:45 
uur / Wo 15:45 uur / Zo, Ma 19:45, 21:00 uur / Do 
20:15 uur / Za 20:30, 21:45 uur / Vr, Wo 21:15 uur
Halloween (2018) (DOV) Ma 16:30 uur / Di 16:40 uur / 
Do 17:00 uur / Vr, Za 17:30 uur 
Hunter Killer (DOV) Do 16:00 uur / Vr 17:00 uur 
Kensington Live at the Ziggo Dome 2017 (DOV)
Do 20:30 uur
Minions, The (DNL) Zo 10:30 uur 
Muslum (DOV) Di 12:15 uur / Za 16:30 uur / Vr 22:00 
uur
Nutcracker & The Four Realms, The (DOV) Do 12:45 uur 
Vr, Wo 13:00 uur / Ma 13:30 uur
Nutcracker & The Four Realms, The (O3D) Do 18:30 uur / 
Zo 19:00 uur / Di 19:15 uur / Vr, Za 19:30 uur 
Overlord (DOV) Wo 16:10 uur / Di 16:15 uur / Ma 17:30 
uur / Do, Zo, Di 21:45 uur / Vr, Za 22:45 uur
Planeta Singli 2 (DOV) Zo 16:00 uur / Di 16:30 uur 
Robin Hood (2018) (DOV) Do, Di 10:45 uur / Wo 11:15, 
18:40 uur / Vr, Ma 11:30 uur / Za 11:45 uur / Zo 12:45, 
17:00 uur / Ma 14:00, 19:00 uur / Vr, Za 17:45, 22:15 
uur / Do 18:00 uur / Di 18:15 uur / Do, Zo, Di 21:30 uur
Secret Life Of Pets, The (DNL) Zo 11:45 uur
Sing (DNL) Zo 16:15 uur 
Sinterklaas en de Vlucht door de Lucht (DNL)
Za, Zo 10:00 uur / Do, Vr, Ma - Wo 10:30 uur / Zo 
11:15, 13:15, 15:15 uur / Za, Wo 14:00 uur / Wo 14:15
uur / Di 14:30 uur / Za, Ma 15:45 uur / Vr, Wo 16:00 
uur / Do 16:15 uur 
Sisters Brothers, The (DOV) Ma 20:00 uur 
Smallfoot (DNL) Za 10:15 uur / Do 10:30 uur / Ma 11:00 
uur / Vr 13:45 uur 
Smallfoot (N3D) Zo 13:00 uur / Wo 13:30 uur / Do, Vr 
15:15 uur / Di 16:00 uur 
Sneak Preview 20181122 (DOV) Di 21:00 uur 
Speciale Voorpremiere (11/18) (N3D) Wo 14:00 uur 
Star Is Born, A (2018) (DOV) Ma 12:15, 16:45 uur / Do 
13:15 uur / Vr 13:30 uur / Wo 15:20 uur / Do, Zo, Di 
18:45 uur / Vr, Za 19:45 uur
Superjuffie (DNL) Za 10:45 uur / Do, Vr 11:00 uur / Zo 
11:30, 13:45 uur / Wo 13:20 uur / Di 14:00 uur / Vr 
14:45 uur / Do 15:00 uur / Za, Wo 15:30 uur / Ma 16:00 
Widows (DOV)
Za 10:15, 17:00, 22:00 uur / Ma 10:45, 13:15, 21:30 uur 
/ Do, Di, Wo 11:00 uur / Vr 11:45, 16:45 uur / Zo 13:30, 
20:45 uur / Di 13:50, 21:15 uur / Do 15:45, 21:00 uur / 
Vr, Wo 21:45 uHELMONDNU.NL
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Haar knippen aan huis!
Dames, heren en kinderen

06-45720082

Maas Budget Witgoed
Witgoed met 2 maanden 

garantie.
Langskomen kan 7 dagen per 
week op afspraak in Helmond.

06-24623905

Laat je fotograferen met broer, 
zus of met het hele gezin. 

Anderhalf uur fotoshoot op lo-
katie en drie foto’s afgedrukt op 

A4 kwaliteits- foto-papier! 
€60,00 Info: Hetty Hurkmans

Beeldend kunstenaar – 
fotograaf

Tel. 06-294 890 49

Vlooienmarkt
25 november 

Sporthal Strijp
Rijstenweg 7  
Eindhoven

Entree 2 euro
09.00-16.00 uur

Kraamhuur 
06-20299824

TE KOOP GEVRAAGD

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

06-13208306

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

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

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

Helmond  06-52642652

65+ 
KLUSSER/

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

40 Jaar ervaring.
info: 06-11441257 

Kees

TE KOOP

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

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

-Ook reparatie van  tweewielers 
die elders  gekocht zijn!

-24/7 Online bestellen via onze 
webshop!

-Ruime keuze in gebruikte 
fietsen!

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

www.kuijpers tweewielers.nl

Lenie Klaasen  |  06-52716622
BUSINESS     OWNER

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

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

Owner Forever). Kijk voor meer informatie op: 
www.foreverhelmond.nl

Rolluiken, luifels, 
vloerbedekking, lamellen, 

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

Willie’s stoffering, 
Braaksestraat 10, Helmond, 

T: (0492) 535901

www.dedak
dekker.com

Ook voor 
particulieren 

T: 0492 - 
546007

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

Tel. 0492-510855 
www.ikgeefeenfeestje.nl

€ 50,00 + GRATIS  
BIOSCOOP 
KAARTJE?

BEZORGER 
WORDEN?
APP NAAR: 
0618938912

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:  0492 - 51 39 71

Dappere Dana zoekt een thuis
Dana is een teefje van 4 jaar. Ze kwam erg vermagerd bij ons binnen, 

maar dat is goed bijgetrokken. Ze is een gezellige, vriendelijke reuzin, die 
met volle teugen geniet van aandacht. Ze kan een paar uurtjes alleen zijn 
en loopt netjes mee aan de lijn. Ze kent wat basiscommando’s en wil best 

bijleren. Ze heeft moeite met andere honden en de katten in het asiel. 
Omdat ze een flink formaat heeft, zou ze het best passen in een gezin 

zonder kinderen of met kinderen vanaf 15 jaar.  

Ze heeft als jonge hond een operatie gehad aan de elleboog van haar 
voorpoot, er zit een pin in. Daar is artrose ontstaan, wat pijnlijk is als ze 
teveel stoeit of speelt. Daarom moet ze haar verdere leven pijnstilling. U 

kunt de medicatie bij ons tegen inkoopprijs verkrijgen; de kosten bedragen 
dan ongeveer 45 euro per maand. Dana is een scheet van een hond die een 

geweldig maatje zal zijn. Kunt u haar een geschikt thuis bieden? 
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