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Voor meer informatie:

Atrivé zoekt voor
Woningbouwvereniging Volksbelang

twee
commissarissen
www.volksbelanghelmond.nl 
hbvvolksbelang.jouwweb.nl of www.atrive.nl

Centrum W.C. Plaetse 
Zo. 8 september, van 12.00 tot 17.00uur
Tel. 0626352200 | Mail: info@eeri.nl

Braderie 
Brandevoort
Veel activiteiten

PATHÉ SELECTED
ELKE MAANDAG T/M 

DONDERDAG OM 14.00 UUR

SPECIAAL GESELECTEERDE 
FILMS INCL. HAPJE 

EN DRANKJE

Door: Mandy Meeuwsen 

Het is vooral de nostalgie waar-
voor ze meedoen. Vrienden Theo 
Goossens (60) , Rob van Bokho-
ven (60) en Willy Leenders (59) 
nemen komende week samen 
deel aan het EK atletiek in Ve-
netië. De sporttenues liggen al 
klaar, de caravan is gepoetst en 
de mannen zijn nog even fana-
tiek als altijd: “Toen ik voorstel-
de om deel te nemen aan het EK, 
waren we het er vrijwel gelijk 
over eens”, vertelt Theo.

Atletiek op topniveau
Eind jaren 70 beoefenden de drie 
atletiek op topniveau bij HAC: 
Willy behoorde tot een van de 
beste kogelslingeraars van Ne-
derland, Rob was Nederlands 
kampioen speerwerpen en ver-
beterde destijds op het NK het 
record bij de junioren en Theo 
was Nederlands kampioen dis-
cuswerpen bij de junioren. 

Het was hard werken voor de 
drie: “We trainden wel acht keer 
per week, weer of geen weer”, 
vertelt Willy. “En als we op stap 
gingen, dronken we alleen fris”, 
vult Rob aan. 

EK Masters
Tijdens het EK in Venetië, wat 
van 5 tot 15 september duurt,  
nemen Rob en Theo, beide 60, 
deel in de categorie 60-64. “We 
wilden alle drie in dezelfde cate-
gorie deelnemen”, vertelt Willy, 
“Omdat ik op 6 september 60 
wordt, namen we aan dat dit 
geen probleem zou zijn. Maar de 
eerste dag van het toernooi telt 
en dan ben ik nog 59, waardoor 
ik nog in de categorie 55- 59 val”.
In Venetië komt het drietal in ac-
tie bij het onderdeel discuswer-
pen, waarvoor Theo al een jaar 
aan het trainen is. Rob is de enige 
die, naast het discuswerpen, ook 
bij het onderdeel speerwerpen 
een gooi doet naar een medaille, 
alhoewel het ze daar niet om 
gaat. “Het gaat ons echt om de 
sfeer die er heerst, het stukje nos-

talgie en het spanning dat het 
met zich mee brengt”, vertellen 
Rob en Willy, “Voor Theo geldt 
hetzelfde, maar voor hem is het 
serieuzer. Hij kan hoog eindigen 
en het zou zomaar kunnen dat 
hij de finale haalt”. 

Passie voor atletiek
Dat er een grote passie voor de 
club was (en nog steeds is) , blijkt 
wel als er herinneringen worden 
opgehaald: “Ik herinner me nog 
dat we één keer op de club heb-
ben geslapen”, zegt Theo. “Er was 
toen nog een sintelbaan die Rob 
en ik helemaal in orde hadden ge-
maakt omdat er in de dagen erna 
een wedstrijd plaats vond. We 
wilden natuurlijk niet dat kwa-
jongens de mooi geharkte baan 
overhoop haalde, dus zijn we blij-
ven slapen in het materialenhok”. 

Bijzondere vriendschap
Dat ze alle drie meedoen aan het 
EK is geen toeval. De vriendschap 
die ze tot op de dag van vandaag 
hebben, begon ooit bij HAC. Ze 
trainden veel samen en ook toen 
de sport naar de achtergrond 
verdween en plaatsmaakte voor 
een carrière, is het contact nooit 
verwaterd. 
“Ik denk ook dat we, met het ver-
strijken van de jaren, intensiever 
contact hebben gekregen met 
elkaar”, vertelt Theo. 
Theo, Willy en Rob hebben er zin 
in en de uiteindelijke prestaties 
zijn niet van belang: “Zolang we 
maar lol hebben, dat is het aller-
belangrijkste”. s

V.l.n.r.: Theo Goossens, Rob van Bokhoven en Willy Leenders. (Bron foto; Mandy Meeuwsen).

Helmond

Jong geleerd, oud gedaan
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Gratis informatieavonden 
Energiehuis Helmond

Er zijn veel mogelijkheden om je woning of 
bedrijfspand energiezuiniger te maken. Het is 
gemakkelijk verdwalen in de wereld van alle 
mogelijkheden, installaties, aanbieders en kosten. 
Om je te informeren en helpen, organiseert het 
Energiehuis thema-avonden rondom specifieke 
onderwerpen. 

Het programma voor het najaar is als volgt:

12 september:  Leer je woning kennen
24 september:  Warmtepomp
30 september:  Zonnepanelen
9 oktober:  Avond voor VvE’s 
15 oktober:  Warmtepomp
17 oktober:  Energie Café: aanpak in Helmond
29 oktober: Leer je woning kennen
31 oktober: Energie voor MKB

Ga voor meer informatie en om je aan te melden naar: 
www.energiehuishelmond.nl/aanmelden

Informatiepagina september 2019

Nederland, en dus ook Helmond, stapt de komende 
decennia over op duurzame energie. Dat betekent nogal 
wat! Energiebronnen die nu nog heel gangbaar zijn, 
zoals gas, kolen en olie, worden stapsgewijs vervangen 
door duurzame bronnen zoals zon, wind, biomassa en 
aardwarmte. Om die zogenaamde energietransitie in 
goede banen te leiden, moeten we de komende periode 
belangrijke keuzes maken. De provincie verwacht van ons 
dat we eind dit jaar aangeven hoe we die omslag in de regio 
Zuidoost-Brabant gaan maken. 

Meer foto’s en een verslag van de energiesafari vindt u op 
www.allelichtenopgroen.nl/energiesafari

Subsidies voor duurzame initiatieven

Gemeente Helmond helpt je graag financieel op weg als je duurzame stappen wil zetten. Naast het duurzaamheidsfonds zijn 
er nog andere aantrekkelijke regelingen.

Groene daken subsidie
Je kunt subsidie krijgen voor de aanleg van daken die zijn voorzien van speciale beplanting, meestal in de vorm van zoden 
of kant-en-klare systemen die bestaan uit mossen, vetplanten (sedum), kruiden en grassen. Groene daken zijn goed voor 
het milieu, ze zorgen voor een betere opvang van regenwater én ze leveren kostenbesparingen op. De gemeente Helmond 
vergoedt 50% van de aanlegkosten, tot een maximum 
van €25,- per m2. 

Duurzaamheidslening
Met de Duurzaamheidslening financier je 
energiebesparende maatregelen in en aan jouw 
woning. Tegen een aantrekkelijke rentekorting kun 
je energiezuiniger wonen en draag je bij aan een 
beter milieu. De lening kan worden gebruikt voor 
zonnepanelen, een zonneboiler, warmtepomp, 
dakisolatie, vloer- of bodeminstallatie.

Kijk voor meer informatie op 
www.allelichtenopgroen.nl onder 
subsidiemogelijkheden.

Wist je dat...Wist je dat...

Meer duurzame energie, minder CO2 uitstoot 
en meer ruimte voor kwalitatief groen en water; 
dat zijn de ambities in Helmond waarvoor alle 
lichten op groen gaan! Blijf op de hoogte van 
wat er in de stad allemaal gebeurt, wat je zelf 
kunt doen én welke hulp je kunt krijgen. 

 www.allelichtenopgroen.nl 
 
 info@allelichtenopgroen.nl

 /allelichtenopgroen  
 
 @allelichtenopgroen

 Energiehuis Helmond, Torenstraat 3-5

De energietransitie kunnen we alleen samen realiseren! 
Samen met inwoners, wijkraden, woningcorporaties, 
bedrijfsleven en andere stakeholders. Daarom zijn we eind 
augustus met een bus vol betrokkenen op ‘energiesafari’ 
gegaan. We zijn op bezoek geweest bij diverse duurzame 
energiebronnen in de regio. Daarbij hebben we goed 
gekeken naar de impact die de verschillende mogelijkheden 
hebben en de manier waarop ze in de omgeving zijn 
ingepast. 

Ik vind het heel belangrijk om dit met z’n allen te doen. 
Waarom? Omdat draagvlak super belangrijk is! We kunnen 
de omslag naar duurzame energie alleen maken als we 
steun hebben. Steun van alle partners én van inwoners. 
We gaan het niet redden met energiebesparing alleen. 
Om aan de energiebehoefte te voldoen hebben we 
regionaal waarschijnlijk alle vormen van duurzame energie 
hard nodig. Ingrijpende keuzes zijn onvermijdelijk. Wat doen 
we waar en waarom? Die keuzes moeten we de komende 
maanden met elkaar gaan maken. Ik hou u op de hoogte!

Antoinette Maas
Wethouder duurzaamheid en energietransitie

Energiesafari: op weg naar belangrijke keuzes
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Omdat iedereen anders is...
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Ook als u verzekerd bent bij 
Ardanta, Amev, Dela, Monuta 
of Yarden bent u vrij om voor 
ons te kiezen!

Door: Mandy Meeuwsen

De poeders geven de juiste 
smaak, kleur en geur aan de pro-
ducten. Afgelopen zaterdag hield 
Huijbregts een open dag voor fa-
milie en vrienden van eigen me-
dewerkers en ook onze redactie 
mocht een kijkje komen nemen 
bij dit Helmondse familiebedrijf. 

De ontvangst start in het Huij-
bregts Innovation Centre. Van 
daaruit gaan we naar een enor-
me faciliteit waar het gehele 
productieproces plaatsvindt.  Ik 
word vriendelijk ontvangen door 
Nicole, die mij tijdens de open 
dag een rondleiding zal geven 
langs alle processen. Het haar-
netje gaat op, mijn witte jasje 
doe ik dicht en ook mijn schoe-
nen worden voorzien van een 
blauwe schoenhoes: ik ben er 
helemaal klaar voor. De roldeu-
ren gaan open en de rondleiding 
start. Nicole weet precies wat er 
binnen het bedrijf gaande is en 
vertelt gedurende de rondleiding 
tot in detail over de verschillende 
processen. Onderweg komen we 
diverse medewerkers tegen die 
met een mobieltje in hun handen 
lopen. “We hebben voor de open 
dag een app gebruikt genaamd 
toer te doe, vertelt Nicole, “Aan 
de hand van deze app kunnen 
onze werknemers hun gasten 
rondleiden door het bedrijf. Zo 
kunnen zij in eigen woorden 
vertellen aan vrienden en familie 
wat ze doen en hoe er binnen het 
bedrijf gewerkt wordt.”

Innovatie
Nicole loodst me langs de ver-
schillende onderdelen binnen het 
bedrijf waaronder de geuropslag 
die ruim 18 meter hoog is, een 

shuttlebaan geïnspireerd op een 
achtbaan en enorme mengers 
vol met poeder. “Die zijn geïnspi-
reerd op de droomvlucht”, ver-
telt Nicole als we onder een van 
de 1500 kilo wegende mengers 
staan. “We hebben voor deze 
mengers ook een eigen wasstraat 
ontwikkeld want hygiëne is ont-
zettend belangrijk.” Dat ontwik-
kelen is een woord wat ik vaak 
voorbij hoor komen. Veel proces-
sen binnen het bedrijf zoals de 
shuttlebaan, de mengers en de 
wasstraat zijn zelf ontwikkeld. 
“Innovatie is belangrijk. We moe-
ten blijven ontwikkelen. Daarom 
hebben we ook ons eigen Huijb-
regts Innovation Centre. ”

In geuren en kleuren
We zetten onze tocht voort naar 
de vloeistoffenproductie. Onder-
weg hier naar toe wordt me ver-
teld dat dit een klein en nieuwer 
deel is binnen het bedrijf. Nicole:  
“Er zijn een aantal klanten die 
graag iets anders of meer willen 
als alleen de poeders. We gaan 
dan kijken wat we kunnen be-
tekenen en hoe we dit kunnen 
realiseren.” Wat tijdens de gehele 
rondleiding niet onopgemerkt 
kan blijven, is de kruidenachtige 
geur die zich verspreidt door het 
productiegedeelte. Zodra we de 
zogenaamde productieomge-
ving binnen lopen, verandert de 
curry-achtige geur naar een zoe-
te en amandelachtige geur. Een 
geur die ikzelf wel kan waarde-
ren en ik ben niet de enige. Ach-
ter ons loopt een groep waarvan 
het jongste lid roept: “Oma, het 
ruikt hier naar appeltaart!”.
De laatste stop voor ons is het 
laboratorium. Hier zien we ver-
schillende voorbeelden van poe-
ders en vloeistoffen. In het lab 
vindt de eindcontrole plaats. Hier 
worden poeders getest, en zo no-
dig geproefd als er iets niet klopt. 

Proeven? Dat lijkt me best lastig. 
“Het belangrijkste is dat je geen 
verschil proeft. We vergelijken de 
vloeistoffen of poeders altijd met 
een vorige goedgekeurde partij.” 
Er wordt gewezen naar rijen met 
witte kasten “In die kasten zitten 
al onze monsters die we kunnen 
gebruiken voor vergelijking.” Na 
deze laatste stop zit de rondlei-
ding erop en bedank ik Nicole 
voor de gastvrijheid.

Een familiebedrijf 
Wegens de groei van het bedrijf, 
zal in 2020 een grote mengfa-
briek verrijzen in Spanje. “Bij 
Huijbregts leveren we geen pro-
duct, maar een we nemen onze 
klanten naast het mengen ook 
inkoop, opslag en administra-
tie uit handen. ” legt Nicole uit. 
“Op dit moment kunnen we le-
veren binnen een straal van 800 
kilometer. Daarbuiten worden 
de transportkosten onevenredig 
hoog. Door een fabriek te ope-
nen in Spanje kunnen we ons le-
vergebied uitbreiden.” Is hier dan 
niet meer personeel voor nodig? 
Nicole lacht: “Voor gemotiveerde 
mensen hebben we altijd plek!”. 
Huijbregts biedt werknemers 
kansen. Zo hebben zij een eigen 

bedrijfsschool waar werknemers 
terecht kunnen voor scholing 
of bijscholing. Daarnaast biedt 
het bedrijf groeimogelijkheden 
aan hun personeel, heerst er 
binnen het bedrijf een gemoe-
delijke sfeer en is de kans groot 
dat je nog lang blijft hangen 
bij Huijbregts. s

Heb jij vanochtend genoten van een lekkere kom yoghurt? Of eet jij weleens een vegetarische 
hamburger? De kans is groot dat hier een Helmonds tintje aan zit. Ruim 80% van de Nederlandse 

voedingsmiddelen bevatten geur-, kleur-, en smaakstoff en van Huijbregts Groep. Huijbregts Groep 
in Helmond mengt poeders voor de levensmiddelenindustrie. Poeders die nodig zijn voor het maken 

van frikadellen, vegetarische hamburgers, sauzen, frietjes, kroketten en nog veel meer. 

Huijbregts innoveert
Een kijkje in het Innovation Centre

Nieuwsgierig 
geworden? 

Huijbregts zoekt 
nog personeel! Kijk eens op 
www.werkenbijhuijbregts.nl 
en wie weet, staat er wel wat 

voor jou tussen!

Helmond

Tijdens de rondleiding werden verschillende productieprocessen getoont. (Bron foto’s; Huijbregts Groep).



4 week nummer 36 vrijdag 6 september 2019 de loop weekkrant HELMOND

Op de koffie bij de wethouder 

                                    september

Helmond Noord:  woensdag 11 september van 19.30 tot 
 20.30 uur in Wijkcentrum De Boerderij 
Brandevoort:  donderdag 12 september van 19.30 tot 
    20.30 uur in Wijkhuis ’t Brandpunt
Mierlo-Hout:  woensdag 18 september van 19.30 tot 
 20.30 uur in Wijkhuis De Geseldonk 
Brouwhuis:  donderdag 19 september van 19.00 tot 
 20.00 uur in het Tienerhuis 
Rijpelberg:  donderdag 19 september van 20.15 tot 
 21.15 uur in Wijkhuis De Brem 
Helmond Oost:  maandag 23 september van 19.00 tot 
 20.00 uur in Wijkhuis De Lier 

Woont u in een andere wijk? Ga dan naar 
www.helmond.nl/wijkspreekuren voor een 
overzicht van de wijkspreekuren in oktober. 

Raadsvergadering
10 september 2019

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 10 september 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 
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:
• Gemeentelijke deelname aan de Stichting Fieldlab De Peel i.o.;
• Toekomstgericht werken – Aantal en welke locaties in scope;
• Toetreden tot de rechtspersoon EIT Urban Mobility als volwaardig partner.

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.

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

Bekendmakingen

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

Binnen Parallelweg 2 20-08-2019 wijzigen gevels, verbouwen pand OLO 4607543

Venstraat 19 20-08-2019 vernieuwen kozijnen OLO 4608141

Julianalaan 45 21-08-2019 plaatsen zonnepanelen OLO 4610431

Geeneindseweg 12 22-08-2019 vervangen en vergroten overkapping OLO 4606705

Kloosterweide 35 22-08-2019 plaatsen tuinhuis OLO 4611605

Schutterslaan 23A 23-08-2019 wijzigen gevel 2019-X1007

Houtsestraat 20 26-08-2019 plaatsen dakkapel voorzijde  OLO 4615407

kadastraal T 7545 23-08-2019 oprichten bedijfspand OLO 4614153

  (aanpassing bouwhoogte)

Zuid Koninginnewal 15 26-08-2019 kantoor ombouwen OLO 4616697

  tot 15 appartementen

Geysendorfferstraat 1 27-08-2019 vervangen handelsreclame OLO 4618181

Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Tolpost 7-8 27-08-2019 transformatie pand OLO 4526249

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

Heibergweg 1 en 1A 20-06-2019 herbouw woonboerderij OLO 4490829

  en bedrijfsruimte

Vechtstraat 25 04-07-2019 kamerverhuur OLO 4520589

Dr. Dreeslaan 240 03-07-2019 oprichten woning OLO 4365375

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

De plannen liggen niet ter inzage. 

 

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

perceel B 535  23-08-2019 plaatsen reclamebord OLO 4534193

(hoek Vogelzang - Veedrift) 

Citroenvlinder 3 26-08-2019 oprichten woning OLO 4461273

Trambaan 2 26-08-2019 vergroten woning OLO 4519683

Bosselaan 6 27-08-2019 plaatsen overkapping 2019-X0900

Overloop 50 27-08-2019 vervangen handelsreclame OLO 4602579

Deltaweg 2B 28-08-2019 plaatsen reclame (canopy) OLO 4599919

Kruipheide 17 t/m 37  28-08-2019 oprichten 18 woningen OLO 4527571

oneven en Bezemheide 3 t/m 15 oneven (heiakker, fase 2e) 

Vergunningvrij verklaarde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Singravendreef 24 22-08-2019   plaatsen overkapping OLO 4603617

Vossenbeemd 117 -  23-08-2019  plaatsen slagboom OLO 4604489

sluis Varenschut 

Julianalaan 45 23-08-2019  plaatsen zonnepanelen OLO 4610431

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

Slegersstraat 2A aanvraag brandveilig gebruik dagopvang peuterwerk OLO 4512717

Slegersstraat 2A melding brandveilig gebruik  OLO 4513249

Straakvense Bosdijk 25 plaatsen dakkapellen OLO 4592791

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

Kanaaldijk N.O./ 20-08-2019     Intocht Sint Nicolaas Helmond 2019 2019-02495

Markt en optocht   (17-11-2019) 

Icarusstraat 35 25-08-2019     Team Holzken Kickboksgala  2019-02513

  (23 en 24 november 2019) 

Recreatieplas Berkendonk 26-08-2019     Berkendonkfestival 2020  2019-02514

   (19 t/m 21 juni 2020) 

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

ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist. 

Verleende evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.
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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

Verleende vergunningen openbare orde en veiligheid (2)
De volgende aanvragen zijn in de afgelopen  weken  verleend:

Aanvrager Horeca: Locatie: Omschrijving: Registratienr./

     Datum verzending

Casino Admiral  Steenweg 17 aanwezigheidsvergunning 34029256/

Holland B.V.  speelautomaten 29-07-2019

Fletcher Hotel  Scheepsboulevard 2  drank- en horecawetvergunning 34038533/

Exploitaties B.V.     26-08-2019

Collins Foods Netherlands  Deltaweg 2 exploitatievergunning 34090463/

Limited     26-08-2019

Roos & Snor VOF  Marktstraat 42 drank- en horecawetvergunning 34045687/

     26-08-2019

D’n Hap en d’n Tap Bernadettestraat 9 exploitatievergunning 34104618/

     21-08-2019

U kunt bij de afdeling Veiligheid en Naleving informatie krijgen over verleende vergunningen, 

via telefoonnummer (0492) 587627 of gemeente@helmond.nl 

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 39 lid 4 Wbb

Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend dat zij 

een melding van een wijziging van een bodemsaneringsplan heeft ontvangen.

Locatie: Mierloseweg 169 (vml. Raaymakers) (locatiecode AA079400642)

Melder: Adriaans-Moeskops

Datum ontvangst: 20 mei 2019

Wet bodembescherming (Wbb)
besluit ingevolge artikel 39c Wbb

Mourik Groot-Ammers BV heeft, namens Elis Nederland B.V., een verzoek ingediend 

tot het instemmen met het evaluatieverslag van de grondsanering die op de locatie 

Montgomerystraat 12 (Berendsen Textiel Services) te Helmond heeft plaatsgevonden 

(locatiecode: AA079402170).

Het College van B&W heeft besloten om in te stemmen met het ingediende evaluatieverslag 

van de grondsanering.

Inzage 

Het besluit is voorbereid via de procedure van titel 4.1 Awb. Het besluit en de daarop 

betrekking hebbende stukken zijn tot 10 oktober 2019 in te zien bij cluster Milieu gevestigd op 

het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Inzage is alleen mogelijk op afspraak; 

u kunt hiervoor bellen naar (0492) 58 76 30.

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit tot zes weken na bekendmaking ervan (dus tot 10 

oktober 2019). Dit doet u door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij: Burgemeester 

en Wethouders van Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Het bezwaarschrift kan ook 

digitaal ingediend worden via www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan een verzoek tot het 

treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA Den Haag.

Wet bodembescherming (Wbb)
concept besluit ingevolge artikel 39/40 Wbb

Afdeling IBOR van de gemeente Helmond heeft een verzoek ingediend tot het instemmen 

met het bodemsaneringsplan voor de locatie Mierloseweg 14 te Helmond (locatiecode: 

AA079403135).

Het College van B&W is voornemens te besluiten om in te stemmen met het ingediende 

saneringsplan.

Inzage 

Het besluit wordt voorbereid via de procedure van titel 4.1 Awb. Dit betekent dat het besluit 

pas genomen wordt nadat belanghebbenden een mening hebben kunnen geven over het 

concept van het besluit. Het concept besluit en de daarop betrekking hebbende stukken zijn 

vanaf 4 tot 18 september 2019 te zien bij cluster Milieu gevestigd op het Stadskantoor, 

Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Inzage is alleen mogelijk op afspraak. U kunt hiervoor 

bellen naar (0492) 58 76 30.

Zienswijze

Tot 18 september 2019 kunnen belanghebbenden hun zienswijze omtrent het ontwerp besluit 

schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Schriftelijke zienswijze dienen te worden gericht aan 

burgemeester en wethouders van Helmond, p/a cluster Milieu, Postbus 950, 5700 AZ Helmond 

of via gemeente@helmond.nl. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan op 

werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur worden gebeld naar telefoonnummer (0492) 58 76 30, 

om een afspraak te maken bij cluster Milieu.

Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders van Helmond geven ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit 

ruimtelijke ordening hierbij kennis van de voorbereiding van het volgende bestemmingsplan: 

Brouwhuis  – Elbeplantsoen (percelen 1656 – 1657).  Het betreft de bouw van 20 woningen;

Er bestaat momenteel geen gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Deze mogelijkheid wordt 

geboden op het moment dat het ontwerpbestemmingsplan hiervoor gereed is en ter inzage 

kan worden gelegd. Dit zal dan worden bekendgemaakt in de Staatscourant, weekblad Traverse 

en op www.helmond.nl. Er kan geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid worden gesteld 

advies uit te brengen over het voornemen om dit bestemmingsplan voor te bereiden.

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

Burgemeester en Wethouders van Helmond 4 september 2019

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.

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

Bekijk het programma: www.campusdebraak.nl/kickoffBekijk het programma: www.campusdebraak.nl/kickoff

KICK OFF!
ZONDAG 6 OKTOBER
10:00 UUR TOT 14:00 UUR

KOM EN BELEEF DE TOEKOMST 
VAN CAMPUS DE BRAAK

SPORT & SPEL, CLINICS, WORKSHOPS...
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Op Sportpark de Braak in het SolarUnie Stadion vindt om 
12.15 uur de wedstrijd Helmond Sport - FC Eindhoven plaats. 
Houd er rekening mee dat naast de vele bezoekers die deze 

wedstrijd trekt, er ook veel politie aanwezig zal zijn.

Veel sportaanbieders geven clinics op 
deze dag voor verschillende leeftijden. 
Zorg dat je jouw clinic niet mist en 
check www.jibbplus.nl voor het 
complete programma. Kun je niet op 
8 september of wil je een sport nog 
een keer uitproberen? Op 
www.sportencultuurhelmond.nl 
staan alle open trainingen/lessen 
die worden aangeboden!

#stapopdefiets

aakkeellsseeddiijjkk

Straakvense Bosdijk

Rijpelbaan
Rijpelbaan

Scan me

Scan met een
QR scanner en open 

de kaart digitaal! 

Geen QR scanner? 
https://bit.ly/2F3CSfi
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https://bit.ly/2F3CSfi

Start van het sportseizoen

Zondag 8 sept 2019 van 10 tot 14 uur
Helmondse sportaanbieders openen hun deuren!

Jibb+ laat iedereen, van jong tot oud, in 
Helmond kennis maken met beweging 
en gezonde voeding.  Doe jij ook mee?  

www.jibbplus.nl

Met het hele gezin sfeer gaan proeven bij 
vele sportaanbieders in Helmond!     

Op zondag 8 september zetten Helmondse clubs 
hun deuren open om jou te ontvangen. Overal 

gratis toegang en inschrijven is niet nodig. Doe je 
sportkleding aan, want op veel plaatsen worden 

clinics aangeboden!    
Ga jij jouw sport ontdekken?!

Op www.jibbplus.nl staat de lijst van
deelnemende clubs en vind je meer 

informatie over de start van het sportseizoen

  Heb jij nog geen 
fietsroutekaart? Haal ‘m 
   dan snel op bij 

De hele maand september zit bomvol met gave, mooie en uitdagende 
sportactiviteiten. Kijk op www.jibbplus.nl voor meer informatie.

September Sportmaand!

Wethouder Ebbenlaan 166 •  www.jibbplus.nl

Zo 8 sept Start van het Sportseizoen
Ma 9 sept Start inschrijving Sjors Sportief en Creatief
Za 14 sept Meet, Weet & Beweeg
Zo 15 sept Braverun
Di 17 sept Thema-avond Dementie en Bewegen
Za 21 sept Urban Matterz
Zo 22 sept Urban Matterz
Woe 25 sept 10@10 Challenge voor volwassenen
Za 28 sept 10-jarig jubileum Beweegtuin Leonardus
Zo 29 sept Triathlon Brabant (Berkendonk)
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Wij zoeken:
• Vakantie- en 

Weekendkrachten
• Parttimers 

(10-20 uur per week) 

• BBL LeerLingen/
stagiaires

Wij zoeken:
Weekendkrachten

• BBL 

W

• 

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

WiL je Werken in
een aVontuurLijke 

WinkeL?
soLLiciteer nu!

Stuur je CV en motivatiebrief naar: info@adventurestore.nl 
of bel 0492-523668 t.a.v. Theo van Houts
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Verkooptoppers gezocht!

Ben jij klantgericht, een echte 
teamplayer en heb je een zwak 
voor outdoor activiteiten?  Zoek 
niet verder, want Adventure 
Store heeft de perfecte baan 
voor jou! Wegens uitbreiding 
zijn wij op zoek naar parttime 
medewerkers (12 – 38 uur).

Werken bij Adventure Store be-
tekent werken in een dynami-
sche omgeving waar je nooit uit-
geleerd raakt en waar je de echte 
kneepjes van het verkoopvak 
leert. Naast werken binnen een 

energiek team, bieden wij jou 
een marktconform salaris en ho-
ge kortingen op het assortiment.
Dus, ben jij op zoek naar een ac-
tieve baan waarbij klantvriende-
lijkheid, expertise en flexibiliteit 
voorop staan? 

Mogen we jou flexibel in zetten, 
ook in de weekenden, en ben jij 
gemotiveerd om een echte out-
door adviseur te worden binnen 
het meest avontuurlijke team 
van Mierlo-Hout?
Solliciteer dan nu! Stuur je CV 
en motivatiebrief naar info@
adventurestore.nl of bel 0492-
523668 t.a.v. Theo van Houts. s

Helmond

Op bezoek bij burgemeester Elly Blanksma

Ons vertelt…

Het stond al heel lang op menne 
bucketlist: een interview met bur-
gemeester Elly Blanksma. Ik kom 
Elly vaak op evenementen tegen en 
vaak maken we een kort praatje. Ik 
vind haar een topper van een bur-
gemeester en na dit interview ben 
ik daar nog meer van overtuigd.

Ik heb geen moeilijke vragen ge-
steld, maar ik ben wel een kei 
naaiskierig vrouwke. Ik ga ervan 
uit dat, wat ik graag wil weten, jul-
lie ook graag willen weten. Ik moet 
wel nog even melden dat als Elly 
op haar praatstoel zit, het een ge-
not is om naar te luisteren. Ik kan 
goed vertellen, maar de burge-
meester kan er ook wat van.

Wie is Elly? Elly komt uit een warm 
gezin en als ze over haar vader en 
moeder vertelt, spat de liefde van 
haar gezicht. Ze is de derde van 
4 zusjes en was gewoon een lief 
meisje in haar jeugd. Geen op-
roerkraaier, maar ook geen bui-
tenstaander. Ze wilde vroeger bal-
lerina worden en heeft 12 jaar op 
ballet gezeten. Haar vader is een 
sturende kracht geweest in wat 
ze bereikt heeft, maar altijd zon-
der dwang. Wat zou hij apetrots 
zijn op hullie Elly. Maar dat was 
hij altijd al, haar hele leven lang. 
Hij is helaas overleden, maar haar 
moederke heeft ze nog steeds. Elly 
is dus een burgemeester waar haar 
roots ook echt in Helmond liggen.
Geboren in Helmond in het zieken-
huis. Haar uitgaansleven speelde 
zich dan ook af in Helmond op 

de steenweg. Pietje Damen en het 
Kelderke zijn plekjes waar Elly te 
vinden was en met een glimlach 
op haar gezicht vertelt ze hierover.

Ze heeft een fijne onbezorgde jeugd 
gehad en was met haar 26 jaar het 
jongste lid van de provinciale sta-
ten. Als ik vraag wat haar slechtste 
eigenschap is (want die hebben 
we allemaal) zegt ze meteen: in 
controle zijn.  Haar lievelingseten 
is Italiaans en het mooiste stukske 
Helmond vindt ze de Warande. Ik 
moest wel wat pushen voor een 
antwoord, want ze vindt heel veel 
mooi in Helmond. Vooral de men-
sen, die zijn heel benaderbaar. Ze 
is trots op haar prachtige stad met 
mooie inwoners. Als ik ooit de lotto 
win en Elly 1 miljoen euro geef, wat 
zou ze er dan mee doen voor Hel-
mond? Ze zou iets gaan doen om 
de 11 wijken, die Helmond heeft, 
nog meer te verbinden. Verbinding 
vindt ze heel belangrijk. Om dat 
samen te voegen met de Samen-
loop voor Hoop zou heel mooi zijn. 

Het leukste wat ze dit jaar heeft 
gedaan vindt ze de Helmondse 
Maestro, dat vond ze geweldig en 
ze had er ook heel veel voor geoe-
fend want Elly wil alles goed doen. 
Als ik haar vraag wat boven aan 
haar bucketlist staat, antwoordt 
ze niet specifiek iets. Als het iets zou 
zijn, zou het een prestatie moeten 
zijn die boven haarzelf uitstijgt. Ik 
vind altijd dat Elly er zo prachtig 
uitziet. Als ik van de modepolitie 
was, kreeg ze een 9,5. Ik geef haar 

de keus tussen een Ribkoff jurkje of 
de rode hoodie van “Heel Helmond 
Sport”. Zonder enige twijfel is het 
natuurlijk die rode hoodie die ze re-
gelmatig draagt. Als ze thuiskomt 
zit ze, net als ik, graag in comfor-
tabele kleding op de bank en dan 
kijkt ze graag Netflix series, die kan 
ze kijken wanneer ze tijd heeft. Tij-
dens werk drinkt ze graag koffie en 
op een feestje maak je haar blij met 
een heerlijke droge witte wijn. Ze 
luistert ook graag naar muziek en 
haar favoriete nummer allertijden 
is Radar Love van de Golden Ea-
ring. Haar favoriete geurtje is Cha-
nel Noir en haar lievelingskleur is 
rood. Ze wandelt graag met haar 
hond Sky (the sky is the limit zegt 
ze). Over haar favoriete weekblad 
moet ze even nadenken, maar dan 
zegt ze met een lach: “Mijn moeder 
heeft een abonnement op de privé 
en als ik daar zaterdags s’ morgens 
ben, lees ik die graag”. Ook bij de 
kapper zijn de roddelbladen in trek 
(herkenbaar Elly). Als ze dan ook 
nog vertelt dat ze elke morgen voor 
haar werk haar moederke belt 
om te vragen hoe het gaat, smelt 
ik.  Vooral als je er zelf geen meer 
hebt, betekent dit veel. Ze komt uit 
een warm nestje, ons Elly, dat heb 
ik in dit hele gesprek als een rode 
draad gevoeld met alles wat ze 
vertelt. Alleen dan kunde ook een 
burgemeester zijn die zo dicht bij 
haar inwoners staat, wat ze in mijn 
ogen zeker doet. Ze is trots op haar 
2 zonen en zonder haar man zou ze 
haar carrière nooit op deze manier 
kunnen doen. Natuurlijk mist haar 
gezin haar wel eens, maar toch 
probeert ze daarin te balanceren. 
Als laatste mag ze van mij een zin 
afmaken: “Vur welke club bende 
gaai?”. Gelijk kopt ze hem erin: 
“Natuurlijk vur Helmond Sport”. 
We sluiten af want de volgende af-
spraak komt eraan. We maken sa-
men nog een mooie foto voor bij dit 
column en een leuk filmke, wat te 
zien is op de Facebook van Week-
krant De Loop. Met een big smile en 
voldaan gevoel  lopen Mandy en ik 
naar buiten en zeggen we tegen 
elkaar: “Wat hebben we toch unne 
leuke en goeie burgemeester”.

Iedereen een fijn weekend,

Vorige week zijn we gestart met de 
onthulling van onze nieuwe Prins. 
11 puzzelstukjes passen uiteinde-
lijk in elkaar en slaan allemaal op 
onze nieuwe hoogheid. Sloeg tip 1 
volgens jou helemaal nergens op? 
Kon het nog alle kanten op? Ging 
er nog geen lampje branden? Mis-
schien heb je meer aan de tip van 
deze week: dit Houtse hoofd moét 
je bekend voorkomen. 

Iedere week op weg naar de 
prinsbekendmaking van 9 no-
vember onthult CV De Kluppels 
een nieuwe aanwijzing. Hoe 
dichter we de Prinsbekendma-
king naderen, des duidelijker de 

tips worden. En als je alle tips 
volgt, maak je kans op 4 toe-
gangskaarten voor de Show- & 
Zwetsavond op 8 februari 2020.  
Ga naar www.kluppels.nl en vul 
in wie volgens jou de nieuwe 

Prins van De Kluppels wordt tij-
dens carnavalsseizoen 2019-2020. 
Volg De Kluppels ook op Twitter 
en Instagram via @houtseklup-
pels of word vrienden op Face-
book: CV De Houtse Kluppels. s

Prinseroaje van de Houtse Kluppels tip 2
Mierlo-Hout

De tip van deze week. (Bron foto; CV de Kluppels).

Helmond Sport 
contracteert Senne Vits

Senne Vits tekent een contract 
voor één jaar bij Helmond Sport 
met een optie voor een extra 
jaar. De 23-jarige keeper uit 
België kwam afgelopen seizoen 
uit voor KSK Lierse Kempenzo-
nen. Daarvoor stond hij onder 
contract bij Standard Luik en 
was hij tevens jeugdinterna-
tional bij de Rode Duivels. Met 
Senne heeft Helmond Sport de 
gewenste versterking waardoor 
het keeperstrio compleet is.

Stan van Bladeren vertrekt 
niet naar Helmond Sport 
Op 26 augustus maakten Ajax en 
Helmond Sport bekend dat Stan 
van Bladeren de overstap maakt 
naar Helmond Sport. Uit de me-
dische keuring bleek echter dat 
de polsblessure van de doelman 
een langer herstel vergt dan aan-
vankelijk door Helmond Sport 
werd gedacht. 

Dit heeft ertoe geleid dat in geza-
menlijk overleg tussen de clubs 
en met Van Bladeren is besloten 
dat hij bij Ajax blijft. s

Helmond

Senne Vits. 
(Bron foto; Helmond Sport).
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Pastoor Elsenstraat 28, 5706 VP  Helmond | T: 0492-538204

BIJ EEN REPARATIE: 
1 LOT

BIJ AANKOOP TOT 1000 EURO: 
2 LOTEN

BIJ AANKOOP VAN 1000 TOT 2500 EURO: 
3 LOTEN

BIJ AANKOPEN BOVEN DE 2500 EURO: 
5 LOTEN

2 LOTEN

3 LOTEN

trekking 21 november

Pastoor Elsenstraat 28, 5706 VP  Helmond | T: 0492-538204Pastoor Elsenstraat 28, 5706 VP  Helmond | T: 0492-538204

jaar

JUBILEUM JUBILEUM JUBILEUM loterij

Het nieuwe concertseizoen 
staat voor de deur en Stichting 
Lambertus Concerten pakt als 
vanouds weer groot uit. Van-
zelfsprekend heeft de Stichting 
Lambertus Concerten (SLC) 
weer een prachtig divers muzi-
kaal programma samengesteld 
met heel wat hoogtepunten. 
Musici uit eigen stad en regio, 
nationaal en internationaal; een 
keur aan professionele ensem-
bles, vocaal en instrumentaal, 
passeert de revue; de artiesten 
doen er alles aan om uw kennis 
en enthousiasme voor klassieke 
muziek te vergroten en te ver-
breden. 

Kamermuziek (piano, fluit, cello, 
basso continuo) naast solistische 
optredens, koormuziek naast or-
kestmuziek; het is er allemaal dit 

seizoen. En het mooie is: u hoeft 
als luisteraar geen bemiddelde 
professional te zijn, muziek is 
er immers voor iedereen. Lam-
bertus Concerten staat midden 
in de Helmondse samenleving 
en vindt participeren en het de-
len van muzikale ervaringen van 
groot belang. Daarom houdt ze 
rekening met jong en oud, en is 
ze er ook voor mensen met een 
kleinere beurs. 
De muziek is toegankelijk en te-
gelijkertijd spannend, vernieu-
wend en verrassend. Wat dacht 
u van optredens van onze ‘eigen’ 
ensembles. Wat een kwaliteit en 
bevlogenheid van onze stadsge-
noten. Kom vooral eens luisteren 
naar het najaarsconcert van Het 
Helmonds Muziek Corps met 
PABO-koor; het kerstconcert van 
Accordeana; de sfeervolle con-
certen van Het Helmonds Vocaal 
Ensemble en de kindvriendelijke 
concerten van de Young Musi-

cians Academy Fontys en van 
de Talentstroom van het Kunst-
kwartier. 

Of begin de herfst met het pro-
gramma van VE Marcando en 
verzeker u van toegangskaarten 
voor het participatieproject met 
De Johannes Passie van J.S. Bach, 
gezongen door mensen met de-
mentie samen met projectzan-
gers. En dat is nog niet alles: een 
absolute topper is het befaamde 
Spaanse Capella Sancta Maria, 
gespecialiseerd in de polyfonie 
van de Spaanse renaissance , 
dat bijv. al eerder optrad bij het 
Festival Oude Muziek Utrecht, 
maar ook de Telemann-avond 
met top-orkest Holland Baroque 
en de jonge Canadese violiste 
Aisslinn Nosky. 
En natuurlijk vergeet u niet het 
jaarlijkse Herdenkingsconcert 
van Nuove Musiche met deze 
keer het Requiem van Michael 
Haydn, een eigen productie van 
Lambertus Concerten. En er is 
nog veel meer, allemaal parels 
aan de ketting van prachtige mu-
zikale evenementen van Lam-
bertus Concerten in dit nieuwe 
seizoen. 
Als Vriend en Gold Member 
krijgt u, op vertoon van uw spe-
ciale Gold Member Card gra-
tis toegang voor één persoon 
op alle concerten. Komt u sa-
men met ons genieten? U bent 
van harte welkom! Het vol-
ledige programma vindt u op:  
www.lambertusconcerten.nl s

Toppers bij Lambertus Concerten 

Helmond

Duo Serenissima (Lambertusconcerten Helmond).

Dubbele Houtsnippers en gratis 
loterij bij De Houtse Kluppels

De R.. zit weer in de maand en 
daarom kunnen we gaan Rui-
men, gedurende de maanden 
september en oktober krijgt 
u bij de Kluppelhal voor elke 
volle zak kleding een gratis lot 
en dubbele houtsnippers. Deze 
actie loopt van zaterdag 7 sep-
tember t/m zaterdag 26 oktober 
2019. Gun uw oude kleren een 
tweede leven

Breng uw oude kleren, schoeisel, 
textiel e.d. naar De Kluppelhal, 
Koeveldsestraat 16 in Mierlo-
Hout. Voor iedere volle zak krijgt 
u één gratis lot cadeau.  Bijvoor-
beeld vijf zakken kleren betekent 
vijf loten plus dubbele houtsnip-
pers voor het aantal kilo's dat u 
inlevert.
Op zaterdag 26 oktober 2019 
rond de klok van 12.00 uur zal 
de trekking plaatsvinden van de 
gun uw oude kleren een tweede 
leven loterij. We verloten zes su-
permooie prijzen, dus breng uw 
oude kleren, schoeisel, textiel 
e.d. naar de Kluppelhal en speel 

gratis mee met de loterij en ge-
niet van dubbele houtsnippers. 
En vergeet vooral niet: de nieuwe 
drager van uw kleding is u eeu-
wig dankbaar. 

De loterij eindigt op 26 oktober 
2019, de winnende nummers 
worden bij de Kluppelhal en via 
De Loop bekendgemaakt. Wat 
we doen, doen we me z’n allen. 
Graag tot ziens en alvast bedankt 
voor jullie medewerking

De Commissie OPK 
(oud papier, kleding 
en schoeisel) s

Mierlo-Hout

www.helmondnu.nl
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In de maand september beste-
den we in vier edities van Week-
krant de Loop aandacht aan dit 
gezellige festijn, dat op zondag 
29 september van 12.00 uur tot 
18.00 uur plaats vindt. 

Een veertigtal blaaskapellen bla-
zen hun vrolijke klanken en ge-
ven hun performance ten beste, 
verdeeld over twaalf podia, in ons 
gezellige centrum. 
Op deze traditionele koopzondag 
is ook volop vermaak voor kinde-
ren aanwezig. Wij delen met alle 
lezers de meest “verse” weetjes!

Wist u dat:
• Wij de veertiende editie van 
 dit festijn organiseren?
• Er inmiddels 37 kapellen 
 hebben toegezegd voor 
 deze zondag?
• Dit ruim 650 deelnemende
 muzikanten zijn?
• Wij op campings en hotels
 onze flyers hebben verdeeld?
• De organisatie op deze 
 manier (nog) meer bezoekers
 naar het Helmondse 
 Centrum willen halen?
• Flyers op aanvraag bij u 
 worden bezorgd?
• Momenteel de laatste hand
 wordt gelegd aan verassend
 kindervermaak?

• Horeca-ondernemers en
 sponsoren ons wederom
 enorm steunen met hun 
 enthousiasme?
• Onze eigen grafisch ontwer-
 per druk bezig is met de voor-
 bereiding van al het drukwerk?
• Wij nog een aantal vrijwil-
 ligers kunnen gebruiken, 
 voor o.a. begeleiding kapellen
 en op- en afbouw podia?

Wijkmanagement Helmond start samen met stagiaire
Rujeandy Wedervoort, leerling van ’t Gilde in Venray,

met een reeks artikelen waarin elke maand een 
Helmondse wijk in de spotlights wordt gezet.

Deze maand is de wijk Mierlo-Hout aan de beurt.
We nemen u doormiddel van foto en korte 

samenvatting, mee langs de bedrijvigheid in 
Mierlo-Hout. Wist u dat er maar liefst 104 bedrijven uit 

diverse sectoren gevestigd zijn?
We vragen uw aandacht voor bedrijven uit de sectoren:

 Zorg, onderwijs, detailhandel, 
commercie, agrariërs en cultuur.

Zo krijgt u een beter beeld van wat er allemaal in 
Mierlo- Hout bevindt.

Elke werkdag kunt u van ons een artikel verwachten, 
waarin één of meerdere bedrijven worden gepubliceerd 

op onze facebookpagina. 
Daarnaast hebben we nog een verrassing voor u,

maar wat dat is vertellen we nog niet.
 

Volg ons op 
www.facebook.com/WMHHelmond

Namens Wijkmanagement Helmond, 
Hennie de Gooijer Wijkmanager Helmond

WIJKMANAGEMENT HELMOND
is actief in de wijken:

Dierdonk
Stiphout

Mierlo-Hout
Helmond-Noord

Brouwhuis
Binnenstad Oost
Helmond-West
Helmond-Oost

Oranjebuurt/Warande
Brandevoort

Rijpelberg
Suytkade

Wijkmanagement Helmond 
is onderdeel van:

www.wijkmanagementhelmond.nl

 

 

Kwart over twaalf: 
Derbytime! 

Op het ongebruikelijke tijdstip 
van kwart over twaalf gaat Hel-
mond Sport op zondag 8 sep-
tember in het SolarUnie Stadion 
de strijd aan met FC Eindhoven. 
Vorig seizoen werd de derby van 
Zuidoost Brabant in Helmonds 
voordeel beslecht. Bram Zwa-
nen en de inmiddels naar Tel-
star vertrokken Richelor Spran-
gers brachten Helmond Sport 
op een 2-0 voorsprong, waarna 
Branco van den Boomen vanaf 
de strafschopstip de eindstand 
op 2-1 bepaalde. 

De verwachting was dat de 
aanvoerder van FC Eindhoven 
in de afgelopen zomerstop een 
transfer zou maken. Wie wel ver-
trok was Rochdi Achenteh, de 
linksback speelt nu voor Ararat 
in Armenië. Rechtsback Rod-
ney Klooster koos voor Botev 
Plovdiv, en ook spits Elisha Sam 
speelt nu in de Bulgaarse com-
petitie. Centrale verdediger Au-

gustine Loof is nu op het eiland 
Malta te bewonderen bij Balzan 
FC, linksbuiten Elton Kabangu is 
na een huurperiode terug bij zijn 
Belgische club AA Gent. Meest 
spectaculaire aanwinst bij de 
blauwwitten is Joey Sleegers. 

De nu 25-jarige Helmonder be-
gon bij de jeugd van HVV Hel-
mond, om vervolgens via RKC 
Waalwijk bij Feijenoord terecht te 
komen. Daar zou hij echter nooit 
in het eerste elftal spelen. Via een 
verhuurperiode bij FC Eindho-
ven, RKC Waalwijk en VVV Venlo 
kwam de linksbuiten afgelopen 
seizoen terecht bij het Tsjechi-
sche AS Trencin. Met Maarten 
Peijnenburg (FC Dordrecht) en 
Bart Biemans (Knokke) werden 
twee centrale verdedigers ge-
haald, een voormalige centrale 
verdediger is nu de trainer. Ernie 
Brandts kwam tot 28 wedstrijden 
in Oranje, waaronder de verloren 
WK-finale van 1978 tegen Argen-
tinië. Vorig seizoen was hij nog 
de assistent van de inmiddels 
vertrokken David Nascimento. s

Helmond

Komende zondag speelt Helmond Sport tegen FC Eindhoven. 
(Bron foto; Wim van den Broek).

Blaasfestijn Helmond:
elk jaar een feest 

Blaasfestijn Helond vindt dit jaar weer voor de 14e keer plaats. (Bron foto; René Paulus) 

Centrum

Meld je aan bij ons of 
informeer naar de 
mogelijkheden, 
www.blaasfestijn.nl
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Krijg de regie over je
figuur en gewicht terug!

in slechts 10 weken

Verrassend anders!

Profiteer van najaarsvoordeel!

Ladyline Helmond
Stationsplein 2-4

T: 040 -737 02 54

Ervaar jij al een tijdje dat je de regie over je figuur 
en jouw gewicht kwijt bent? Zou je dit graag willen 
veranderen, maar hebben alle pogingen tot nu toe 
niet mogen baten? 

Nu is hét moment om tijd voor jezelf te maken. 
Genieten van het leven. Minder stress. Balans 
tussen werk en privé. En een figuur en gewicht 
waar jij je prettig bij voelt.

Bij Ladyline vind je een methode die verrassend 
anders is.  Daar willen we jou graag kennis mee 
laten maken, door jou onze aanpak binnen een 10 
weken kuur te laten ervaren. Zonder verdere 
verplichting. Maar, we weten zeker dat je verder 
wilt na die periode. 

Omdat je weer energiek, slank, trots en stralend 
wordt en dat gevoel wilt vasthouden. Dat gun je 
jezelf. 

Bel ons op en plan een kennismakingsafspraak: 0492 -  523 763

MAGAZIJN 
MEDEWERKERS 

FITTINGEN (1 FTE)

Voor het verder ontwikkelen van de afdeling 
magazijn Helmond wordt gezocht naar energieke:

Gevraagd wordt een proactieve persoonlijkheid. 

Jouw profiel:
• Zelfstandig kunnen werken
• In bezit van een heftruck certificaat is een pre
• Engels in woord (en geschrift) is een pre 

Dacapo biedt de kans om te 
werken bij een internationale 
organisatie. De bedrijfscultuur 
is eerlijk en informeel. 
De medewerkers zijn zeer 
betrokken. 

Geïnteresseerd? 
Reageer! 
Dit kan aan 
Tonny Jansen via: 
tja@dacapo.com 
of 06-13140965.

www.dacapo.com

Volgende maand is het feest 
op de Automotive Campus. De 
Automotive Campus bestaat 10 
jaar en de auto viert haar 250e 
verjaardag. Nicolas Cugnot 
reed in 1769 met zijn stoom-
auto rond in de omgeving van 
Parijs. Helaas reed hij 2 jaar la-
ter door een muurtje met als 
gevolg dat de investeringen in 
zijn toch wat vreemde project 
werden stop gezet. Wellicht 
nog belangrijker dan de twee 
hierboven aangegeven jubilea 
is het feit dat er een mijlpaal is 
bereikt in Helmond, nl. 100 jaar 
autoproductie. 

Een dikke honderd jaar na Cug-
not begon de auto een serieuze 
concurrent te worden van de 
paardenkoets, tram en trein. Ech-
ter was nog niet bepaald welke 
aandrijfvorm de toekomst zou 
bepalen; er waren stoom-, ben-
zine en elektrische auto’s, maar 
in 1899 ook al hybride wagens. 
Deze zeer interessante tijd her-
haalt zich op dit moment; er is 
een groot aanbod van verschil-
lende aandrijflijnen, zoals net als 
in 1900, verbrandingsmotoren, 
hybrides en elektrische auto’s, 
maar ook nog waterstof. Elektri-
sche auto’s worden steeds mee 
concurrerend en uit onderzoek 
blijkt dat de laatste diesels in ver-
vuilde lucht, minder fijnstof uit 

de uitlaat uitstoot, dan er in gaat 
via het luchtfilter. Concurrentie is 
dus goed. De verwachting is dat 
de elektrische auto steeds meer 
terrein wint, maar dat de concur-
rentiestrijd met de verbrandings-
motor de komende jaren nog 
blijft bestaan, zeker als we ook 
nog kijken naar vrachtauto’s.

Op 5 oktober wordt er flink uit-
gepakt. Er komt een groot pavil-
joen met bijzondere klassiekers. 
Daarnaast geven studenten-
teams acte de présence door hun 
(race-) wagens te etaleren. Er 
komt ook een award van het Ko-
ninklijk Instituut van Ingenieurs 
voor de best presterende teams. 
Daarnaast zijn er presentaties 

van o.a. de DAF club Nederland 
over de Variomatic en van de 
Chrysler Classic Cars Club over 
het leven van voormalig Chrysler 
topman Lee Iacocca. Op het ho-
recaplein staat ook nog het café 
met de zachte G met interviews, 
optredens en entertainment.  Te-
vens staan de deuren bij Fontys 
Automotive en Summa college 
open, zodat een kijkje kan wor-
den genomen in wat deze oplei-
dingen allemaal te bieden heb-
ben voor een mooie carrière in 
de veelzijdige Automotive sector   

Voorafgaand aan het feest ont-
hult Wethouder Maas op vrij-
dagmiddag 4 oktober, om 15.30 
uur, ter plaatse bij Kasteel / 
Smalle Haven, de expo “Hel-
mond: een eeuw auto-industrie”. 
Ook is er die vrijdag een inhou-
delijk mobiliteitsdebat over de 
realistische weg naar de Parijs 
doelstellingen op de Automotive 
Campus. Dit in het kader van 10 
jaar Automotive Campus, en hoe 
we verder gaan in aanloop naar 
de mobiliteit van de toekomst.

Oproep
Heeft u een mooie klassieke auto, 
dan kunt u zich nog aanmelden 
om deze te etaleren op het spe-
ciale klassieker paviljoen tussen 
alle andere pronkstukken. Indien 
u dat wenst, kunt u zich opgeven 
bij margaretha@ncad.nl, zolang 
het paviljoen nog niet vol staat 
uiteraard, dus geef u snel op!

Automotive Quiz
Voor diegenen die een auto 
plaatsen op het klassiekerpavil-
joen wordt exclusief een presen-
tatie gegeven over de toekomst 
van mobiliteit, over waterstof, 
elektrisch rijden en ontwikke-
ling van verbrandingsmotoren, 
maar ook over de vraag wanneer 
die robotauto nu eens komt. Dit 
allemaal uiteraard met een hele 
vette knipoog naar het verle-
den, want zonder verleden geen 
toekomst! Aansluitend is er ook 
nog een Automotive Quiz met 
mooie prijzen.

De toegang tot dit bijzondere 
feest is gratis! s

Dutch  Festival
Helmond

Citroën Ami 6 uit 1961. 
(Bron foto; Jan Wouters).

Opel Kapitan -1971 
(Bron foto; Jan Wouters, ncad).
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Nagenieten

Plant ze nu!
Alle maten & soorten

Vrijdagkoopavond
tot 20.00 uur geopend

IEDERE ZONDAG OPEN
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

www.tuincentrumdebiezen.nl

D
e

ze
 a

a
n

b
ie

d
in

g
e

n
 z

ij
n

 g
e

ld
ig

 v
a

n
 4

 t
/m

 1
0 

S
e

p
te

m
b

e
r 

 2
01

9

Bodembedekkers

Vaste planten

Keuze uit Vinca, Ajuga, 
Pachysandra & meer.
Tray á 6 stuks
€9,99

Herfstmix
In 12-cm pot
€1,99

BloembollenHortensia Paniculate

Koffie boeketje

“Pluim hortensia”
80-cm hoog
in 23-cm pot
€14,99

Voordelig op de koffie 
of gewoon mooi 
zelf in de vaas

1 + 1 
GRATIS

Div. kleuren
15-cm hoog 
in 11-cm pot
€1,49

Cuphea Theeplantje

20%
Korting

nu
€6,99

nu
€4,99

nu
€9,99

1 + 1 
GRATIS

Deze nazomer maken wij het u 
wel heel gemakkelijk terwijl u 
lekker in uw luie stoel ligt maakt 
PLAMECO Vakbedrijf van Osch 
uw huis helemaal als nieuw met 
een nieuw plafond doorgaans in 
één dag.

Het PLAMECO plafond wordt 
speciaal voor u op maat gemaakt. 

Het kan akoestisch, antistatisch 
en onderhoudsvriendelijk. Daar-
naast is het schimmel-, algen- en 
bacterie werend. Het installeren 
van het plafond kan in één dag: 
‘s ochtends beginnen en dezelfde 
dag is het klaar. Deze service kan 
PLAMECO bieden, omdat vooraf 
Mark van Osch bij u ter plaatse 
komt kijken en de situatie beoor-
deelt. Hij maakt samen met u een 
ontwerp, waarin uw wensen wor-
den verwerkt. De voorbereidin-

gen voor de montage gebeuren 
in de eigen werkplaats, zodat bij 
u direct kan worden gestart met 
het plaatsen van het plafond. Het 
montageteam monteert en spant 
het plafond doorgaans in één 
dag, terwijl de grote meubelen 
gewoon in de betreffende ruimte 
kunnen blijven staan. De monta-
ge gebeurt zonder hak- en breek-
werk. U kunt dezelfde dag weer 
over de ruimte beschikken, wat 
u veel ongemak en tijd bespaart.

Alleen de huiskamer?
Denkt u aan een nieuw pla-
fond voor uw huiskamer? Ook 
uw badkamer, keuken en uw 
toilet kan PLAMECO voorzien 
van een nieuw plafond. Speelse 
vormen en fraaie kleuren geven 
uw badkamer, keuken of toilet 
een prachtig nieuw aanzien. In 
uw bedrijfsruimte kan een PLA-
MECO plafond  zelfs bijdragen 
aan de uitstraling. O.a. vergader-
ruimte, showroom of uw eigen 
kantoor.

Totaaloplossing
PLAMECO biedt u ook een to-
taaloplossing voor de verlichting 
in uw plafond. Zonder goede 
verlichting is een ruimte niet 
compleet? Wij kunnen dit piek-
fijn voor u verzorgen. U kunt 
kiezen voor het integreren van 
uw bestaande verlichting in het 
nieuwe plafond, of voor geheel 
nieuwe verlichting. Ook de rand-
afwerking is bepalend voor uw 
interieurstijl. Daarvoor heeft u 
een ruime keus aan sierlijsten.

Hoogwaardige materialen
“Je moet het product zelf zien”, 
aldus PLAMECO Vakbedrijf Van 
Osch. Diverse stijlen zijn te zien 
in de showroom. In de show-

room kunt u zelf zien hoe mooi 
en praktisch zo’n plafond is. Wij 
kunnen voor elk interieur een 
nieuw plafond verzorgen geheel 
naar uw wensen: klassiek of mo-
dern, met een extra ornament, 
verlaagd of net onder het oude 
plafond, hoogglans of mat. 

Dit alles wordt vervaardigd van 
hoogwaardige materialen, die 
onder andere ook in de ruimte-
vaarttechniek worden gebruikt. 
PLAMECO Vakbedrijf Van Osch 
is onderdeel van een grote, inter-
nationale organisatie. Zij staat 
borg voor een uitstekend pro-
duct, gemonteerd door vakkun-
dige monteurs.

Kom langs en overtuig uzelf 
PLAMECO Vakbedrijf van Osch 
organiseert op 12,13, 14 en zondag 
15 september kijkdagen, zodat u 
onder het genot van een Kopje 
koffie u kunt laten informeren 
en inspireren. U vindt PLAMECO 
Vakbedrijf van Osch in Gemert 
aan het Kruiseind 16C en in de 
regio Tilburg aan de Spoorweide 
1 in Riel. Natuurlijk kunt u ook al-
vast ideeën opdoen op onze web-
site www.vakbedrijfvanosch.
nl of op  facebook Vakbedrijf 
van Osch. s

Plafonds om 
naar op te kijken

Regio

Musicalfans opgelet! Theater-
koor Nutsz brengt op 4, 5 en 
6 oktober 2019 wederom een 
wervelende theatershow vol 
zang, dans en spel. Zij nodigen 
u hiervoor van harte uit in The-
ater het Speelhuis. Geniet van 
nummers uit o.a. Annie, The 
Greatest Showman, Lion King, 
Aida, Fame, Footloose, West 
Side Story, Cabaret, Otje, en Les 
Miserables.

Theaterkoor Nutsz is sinds 2008 
een gezelschap dat in sneltrein-
vaart aan de weg getimmerd 
heeft en inmiddels een begrip is 
in Helmond. Het koor is sinds 
2013 uitgebreid met een educa-
tietak voor kinderen en tieners 
die blijft groeien. Nutsz beperkt 
zich niet tot wekelijks repeteren. 
Mee doen vraagt veel van de le-
den. Behalve goede lessen en 
gezelligheid moeten ze allemaal 
thuis aan de bak. Naast zingen 

komt toneel en dans aan bod. 
Nutsz laat zien dat een koor al-
lesbehalve saai is. De artistiek 
leider werkt intensief samen met 
de regisseur, docent educatie, en 
choreograaf. Dit brengt hen naar 
het maximale: Een prachtige 
voorstelling!

‘Nutsz draait om ons allemaal. 
Samen zijn we Nutsz. Niet al-
leen de mensen op het toneel. 
We hebben enorm veel mensen 
achter de schermen die Nutsz 
een warm hart toe dragen. Alle-
maal lieve vrijwilligers die Nutsz 
helpen met ieder hun eigen ex-
pertise. 

We zijn een veilige groep met een 
grote diversiteit aan individuen 
die op het toneel en achter de 
schermen toch één groep is. Een 
enthousiaste, gezellige groep die 
keihard samenwerkt om de voor-
stelling iedere keer naar een ho-
ger plan te tillen” geeft artistiek 
leider Danny Mikesz aan. ‘We 
hebben een goed artistiek team 

welke allemaal ervaring heeft in 
het professionele uitvoerende 
theatervak. Dat is de voorwaarde 
die we stellen aan onze vakdo-
centen om onze leden een gede-
gen aanbod te doen waardoor zij 
als koor èn als individu groeien. 
Daarom is het een must dat de 
koorleden leergierig zijn en hun 
grenzen durven op te zoeken. 
Het is een genot om de passie 
als artistiek team over te mogen 
dragen aan de Nutszers. Het is 
een feestje als je deze passie te-
rugziet bij de leden als ze op het 
podium staan. In de 12 jaar dat 
we nu bestaan, gaan we steeds 
voor meer, niet voor minder’. 

Theaterkoor Nutsz was eerder 
al te zien in het Parktheater en 
Theater het Speelhuis. Zij werkte 
samen met o.a.: Wende Snij-
ders, Kunstenfestival Artimond, 
Danny de Munk, Henk Poort, 
Keiebijters, Rimboband en Hel-
monds Muziek Corps. Bestel uw 
kaarten voor theatershow “Thisz 
is me!” via:

Helmond

Nutsz met theatershow ‘Thisz is me!’ in het Speelhuis  
www.theaterspeelhuis.nl 
of kijk voor meer info op:
www.theaterkoornutsz.nl.
Regisseur: Vivian Liebregts
Choreograaf: 
Marscha de Haan
Kinderdocent: 
Marijke Castelijns
Artistiek leider: 
Danny Mikesz
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Komende zondag 8 september gaat 
Tourclub Mierlo-Hout de Rit door 
de Kempentocht fi etsen. De rit gaat 
vanuit Mierlo-Hout via Nuenen, Eind-
hoven, Wintelre, Oostelbeers naar 
Haghorst. Haghorst het ontginnings-
dorpje dat behoort bij de gemeente 
Hilvarenbeek, gelegen aan het Wilhel-
minakanaal. 

In Haghorst wordt de pauze gehouden 
in Café Den Horst. Een modern sport-
café met een mooie eetkaart en bier-
kaart met wel 50 verschillende soorten 
bier. Probeert u eens het High Beer con-
cept. Na de pauze zonder alcohol wordt 
de rit vervolgd via Lennisheuvel, Beste, 
Son en Breugel, Gerwen, Stiphout  naar 
Mierlo-Hout. 

Deze mooie tocht wordt voorgereden 
door één van de hoofdsponsors van de 
club, te weten Johan Sterken. De man 
die een wijdbeense fietsstijl heeft en 
de club een trouwe dienst bewijst met 
vernieuwing en inzet. Hij wordt ook 
wel “De Swiffer” genoemd. De volg-
auto wordt zoals het hele seizoen al 
gebruikelijk door chauffeur Frans van 

Dorst gereden. Het vertrek is om 08:00 
uur vanuit de scoutingboerderij “De 
Houtduif” aan de Koeveldsestraat 4 in 
Mierlo-Hout.

Voor clubinformatie kunnen wij u ver-
wijzen naar onze website www.tour-
club-mierlohout.nl. Of neem een kijkje 
op onze Facebook pagina. 
Indien je als gastrijder twijfelt of je de 
afstand wel aan kunt of twijfelt over het 
te presteren nivo, we hebben een volg-
auto met aanhanger om deelnemers 
die het toch te zwaar vinden te onder-
steunen. Een tourclub is geen raceclub 
of wedstrijdteam. Het gaat om het ge-
nieten op de fiets in de buitenlucht in 
een gezellig gezelschap. Hopende op 
een goede opkomst, tot zondag. s

Toerclub Mierlo-Hout: 
Rit door de Kempentocht

Mierlo-Hout

“Steeds meer ouders kiezen voor de 
vrije school”,  zo luidt het in de media. 
Maar wat is er zo aantrekkelijk aan vrije-
schoolonderwijs? Een van de dingen is 
de aandacht voor de brede ontwikkeling 
van kinderen, zo dat zij hun talenten le-
ren ontdekken en ontplooien. Het brede 
aanbod beslaat meer dan rekenen, taal 
en gymnastiek en is doorspekt met veel 
verschillende creatieve, ambachtelijke 
en kunstzinnige vakken. Denk bijvoor-
beeld aan wekelijks lessen handwerken, 
schilderen, fl uiten, koorzang, houtbe-
werken, broodbakken, tuinbouw. Uiter-
aard op een manier aangeboden die past 
bij de leeftijdsfase van de kinderen.

Spel en beweging
Voor de jongste kinderen wordt dat vorm-
gegeven in een rustige sfeervolle omge-
ving, waarin zij naar hartenlust kunnen 
spelen en groeien. 
In de groepen 1/2, neemt de leerkracht de 
kleuters mee in de wereld van de fantasie, 
via spel en beweging, maar ook via het 
vertellen van verhalen die de fantasie tot 
leven brengen. In de dagelijkse speeltijd 
begeleidt de leerkracht de kinderen zo dat 
zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en 
al spelend de wereld en hun eigen moge-
lijkheden ontdekken. 

Leren is een avontuur
Vanaf groep 3 gaat de leerkracht  met de 
klas op avontuur, zowel buiten als ín de 

klas. De eerste uren van de dag geeft de 
leerkracht een paar weken lang hetzelfde 
vak of thema, zodat de klas er diep in 
kan duiken. Ze onderzoeken bijvoorbeeld 
de wereld van de breuken, bouwen een 
speelhuisje voor kleuters, studeren met 
heel de klas een muziekstuk in op hun 
zelfgemaakte fluit, doen met elkaar bewe-
gingsopdrachten om het rekenen onder 
de knie te krijgen, oefenen mondelinge 
taalvaardigheid in een toneelstuk en ver-
werken hun ervaringen schriftelijk in hun 
eigen ‘leerboek’. 

Voortgezet onderwijs
Na 8 jaar leren, nieuwsgierig zijn, sterk 
worden en genieten zijn de kinderen klaar 
voor het voortgezet onderwijs. De vrije 
school geeft een goede aansluiting daar-
op: het onderwijs voldoet aan alle kern-
doelen en biedt daarnaast vele extra’s. De 
kinderen vliegen uit met een goed gevulde 
rugzak!

Kom eens langs…  
Hoe ziet vrijeschoolonderwijs er dan 
uit in de praktijk? Dat laten we je graag 
zien op onze inloopochtend, donderdag 
12 september van 9.00 tot 11.00 uur. Kom 
gewoon eens langs en laat je positief 
verrassen! Vrije School Peelland werkt 
samen met Kindercentrum de Kinder-
tuin, die naast buitenschoolse opvang 
ook opvang biedt aan baby’s en peu-
ters van 0-4 jaar. Wij bieden een door-
gaande lijn voor kinderen van 0 – 12 jaar 
onder één dak. Vrije School Peelland 
(Helmondselaan 71, Helmond). s

Steeds meer ouders 
kiezenvoor de vrije school 

Helmond

Formulierenspreekuur  LEVgroep 
De ervaring leert dat er veel mensen zijn die moeite 

hebben met het invullen van formulieren voor  
bijvoorbeeld het aanvragen van een uitkering,  

toeslagen en voorzieningen. Ook het invullen van  
digitale formulieren kan moeite kosten en vaak weet 

men ook niet voor welke voorzieningen men in  
aanmerking kan komen.  

Op woensdagochtend zitten vrijwilligers klaar om u 
daarbij te ondersteunen.  

Er zijn 2 afspraakmogelijkheden waarvoor u kunt  
bellen met de receptie van de LEVgroep, 0492 598989, 
of u kunt binnen lopen tussen 10.30-11.30 uur. Locatie 

is het Ontmoetingscentrum aan de Otterweg 27 in 
Beek en Donk. 

Om u zo snel mogelijk te kunnen helpen wordt  
geadviseerd uw DigiD en uw overige financiële  

gegevens mee te nemen. 

Formulierenspreekuur  LEVgroep 
De ervaring leert dat er veel mensen zijn die moeite 

hebben met het invullen van formulieren voor  
bijvoorbeeld het aanvragen van een uitkering,  

toeslagen en voorzieningen. Ook het invullen van  
digitale formulieren kan moeite kosten en vaak weet 

men ook niet voor welke voorzieningen men in  
aanmerking kan komen.  

Op woensdagochtend zitten vrijwilligers klaar om u 
daarbij te ondersteunen.  

Er zijn 2 afspraakmogelijkheden waarvoor u kunt  
bellen met de receptie van de LEVgroep, 0492 598989, 
of u kunt binnen lopen tussen 10.30-11.30 uur. Locatie 

is het Ontmoetingscentrum aan de Otterweg 27 in 
Beek en Donk. 

Om u zo snel mogelijk te kunnen helpen wordt  
geadviseerd uw DigiD en uw overige financiële  

gegevens mee te nemen. 

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 Voorleesxpress & taalcoaches en taaltrainers voor 

volwassenen in het project Taal.

Wij bieden:
Deskundigheidsbevordering. Open en collegiale sfeer.

Ondersteuning vanuit LEVgroep. 

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

taalvrijwilligers@levgroep.nl

VACATURE VACATURE VACATURE 
CHAUFFEUR CHAUFFEUR CHAUFFEUR 

BEDRIJFSFRUITBEDRIJFSFRUITBEDRIJFSFRUIT
• Bezit van B-rijbewijs.
• 1 of 2 dagen beschikbaar 

(waarvan elke maandag).
• Zelfstandig en klantvriendelijk Zelfstandig en klantvriendelijk Zelfstandig en klantvriendelijk 

kunnen werken.

Geïnteresseerd? Reageer aan:Geïnteresseerd? Reageer aan:
info@weijtsfruit.nl
06-23429416

www.helmondnu.nl

(Bron foto; Vrije School Peelland).
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Angel Has Fallen (DOV)
Do, Ma, Di 11:15 uur / Za 11:45 uur / Vr 12:15, 
14:00 uur / Zo 13:00, 19:00 uur / Di 13:15, 18:15, 
21:50 uur / Do 13:20, 18:45 uur / Ma 16:15, 
18:30 uur / Wo 16:30 uur / Vr, Za 19:30, 22:15 
uur / Do, Zo, Ma, Wo 21:45 uur
Angry Birds 2 (DNL)
Za 10:15 uur / Vr, Di 10:30 uur / Do, Zo 10:45 
uur / Ma 11:00 uur / Wo 11:15 uur / Zo 16:15 uur 
Angry Birds 2 (N3D) Ma 13:00 uur / Zo 14:00 
uur / Za 15:30 uur / Do, Vr, Di, Wo 16:00 uur 
Anna (DOV) Zo 22:00 uur / Vr, Za 22:45 uur 
Au Bout Des Doigts (DOV) Ma 20:00 uur 
Dora and the Lost City of Gold (DOV)
Do, Za, Ma - Wo 17:45 uur / Vr 18:15 uur 
Downton Abbey (DOV) Wo 15:50, 18:40 uur 
Fast & Furious: Hobbs & Shaw (DOV)
Ma 12:45 uur / Di 12:50 uur / Do 13:00 uur / Vr, 
Za 16:45 uur / Zo 17:30 uur 
Fast & Furious: Hobbs & Shaw (O3D)
Do, Ma - Wo 21:30 uur 
Good Boys (DOV)
Di 10:30, 16:45 uur / Vr, Wo 10:40 uur / Ma 
10:45, 16:30 uur / Do, Za 11:00 uur / Zo 11:45 
uur / Wo 12:30 uur / Vr 13:00 uur / Za 13:15 uur 
/ Do 16:40 uur / Vr, Za 17:15, 19:45 uur / Do, Ma, 
Di 19:00 uur / Zo, Wo 19:15 uur
Grand Bain, Le (DOV) Do, Di 14:00 uur 
Hummingbird Project, The (DOV)
Ma, Wo 14:00 uur 
Hustlers (DOV) Wo 20:00 uur 
IT Chapter Two (DOV)
Zo 10:00, 13:30, 15:40, 18:30 uur / Do, Za, Ma, 
Wo 10:30 uur / Di 11:00, 14:30 uur / Vr 11:15, 
14:45 uur / Wo 12:15 uur / Za 12:20, 15:15 uur 
/ Do, Ma 14:15 uur / Vr, Za 17:30, 19:00, 21:00 
uur / Do, Ma - Wo 18:00 uur / Do, Zo - Wo 
20:30 uur
Juf Roos (DNL)
Zo 10:15 uur / Do, Vr, Ma, Di 10:30 uur / Wo 
10:45 uur / Za 15:45 uur 
Lion King, The (2019) (DNL) Zo 10:30 uur / Vr, 
Za 13:30 uur / Do, Ma - Wo 14:45 uur 
Lion King, The (2019) (DOV)
Wo 11:00 uur / Ma, Di 12:00 uur / Zo 18:15 uur / 
Do 18:20 uur / Vr, Za 18:45 uur 
Lion King, The (2019) (O3D)
Vr, Za 10:45, 16:15, 21:30 uur / Do 12:00 uur / 
Zo 13:15 uur / Wo 18:15 uur / Ma 18:45 uur / Di 
19:15 uur / Do, Zo 21:00 uur 
Matrix (20th Anniversary), The (DOV)
Vr 11:00, 22:00 uur / Di 12:40 uur / Do 12:45 
uur / Ma 13:15 uur / Za 14:15 uur / Do, Ma - Wo 
17:30, 21:15 uur / Zo 21:30 uur
Once Upon a Time.... in Hollywood (DOV)
Za 12:00, 20:15 uur / Vr, Wo 12:45 uur / Zo 
14:45 uur / Ma 15:15 uur / Do, Di 15:45 uur / 
Do, Zo, Di 20:00 uur / Vr 20:30 uur / Ma, Wo 
21:00 uur
Playmobil De Film (DNL) Zo 10:15 uur 
Polityka (DOV) Zo 16:00, 17:00 uur 
Secret Life Of Pets 2 (DNL)
Do, Ma 10:45 uur / Di 11:15 uur / Zo 11:45 uur / 
Zo, Wo 13:45 uur 
Secret Life Of Pets 2 (N3D)
Za 10:00 uur / Vr 15:15 uur / Do, Di 15:30 uur / 
Wo 15:40 uur / Ma 15:45 uur 
Sneak Preview (DOV) Di 21:00 uur 
Thomas de Stoomlocomotief, Opgraven & 
Ontdekken (DNL) Za, Zo 10:00 uur / Wo 10:30, 
16:10 uur / Zo 15:45 uur 
Toy Story 4 (DNL) Zo 12:30 uur / Wo 13:30 uur 
/ Za 14:30 uur / Vr 15:00 uur

PATHÉ HELMOND
DO. 5 SEP. T/M WO. 11 SEP.

Onze openingstijden 
maandag t/m vrijdag 10.15 uur 

zaterdag en zondag 9.45 uur

Binnenstad

Helmond-Noord

Helmond-Noord

Regio

Regio

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Annawijk/Suytkade

Centrum

Iedere maandag organiseert het 
HMC een Superkien in het TOV, 
Azalealaan te Helmond. Een 
totale geldprijzenpot van EUR 
1500,- waarvan een hoofdprijs 
van:  €400, Tevens een loterij 
voor het winnen van 2 grote ge-
vulde levensmiddelenmanden 
en gratis kienkaarten. Ook vindt 
er regelmatig een grote gratis lo-
terij plaats. Aanvang  20.00 UUR. 
Zaal open vanaf 18.45 uur.

Helmond-Oost

Helmond-Oost

Helmond-Oost

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

In buurthuis St. Anna aan de 
Hoogeindsestraat 24 kun je ie-
dere maandagavond vanaf half 
8 prijskaarten. Je kunt er terecht 
voor jokeren en rikken. De orga-
nisatie ligt in handen van senio-
renvereniging St. Anna.

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

Kansrijk Mierlo-Hout organiseert 
elke maandagochtend van 9.30 
uur tot 11.30 uur een samenloop. 
Een ontmoetingsmoment voor 
iedereen, voor wat gezelligheid 
en een praatje. Ben je minder 
mobiel of zoek je een maatje die 
langskomt? Neem contact met 
ons op. Wil je je aanmelden als 
vrijwilliger bij Kansrijk Mierlo-
Hout, dat kan ook!  Iedereen is 
welkom voor een heerlijk bakje 
koffie of thee. We zien je graag op 
maandagochtend in wijkhuis de 
Geseldonk (Cederhoutstraat 44).

Tussen 1 mei en 1 oktober is de 
Lambertuskerk in Helmond  
weer open voor bezoek. Op 

Willie en zijn orkest The Old Ti-
mers zijn op zoek naar bugel of 
trompetblazers, klarinetten en 
euphonium spelers. We repete-
ren donderdag middag van 14:00 
tot 16:00 uur in gebouw LONU, 
Wettenseind 28 te Nuenen. Kom 
gerust eens luisteren naar onze 
repetitie waar u ons repertoire 
kunt bekijken. We hebben regel-
matig optredens overdag en af 
en toe ’s avonds, vooral in zorgin-
stellingen, de Warande en soms 
ook in het buitenland. 
Zie ook onze website www.
the-old-timers.nl. Voor meer 
informatie kunt U contact op-
nemen met Willie van Bakel, tel. 
0615414964 of 0402832408

woensdag tussen 14 en 16 uur, 
en op zaterdag  van 12 tot 16 uur.  
Ook op koopzondagen  van 14 
tot 16 uur. Iedereen is welkom in 
dit bijzondere gebouw. 

Op 11 september 2019 organi-
seert de senioren vereniging “De 
Schaapskooi “ in samenwerking 
met De Boerderij een kien mid-
dag  aanvang 14.00 uur de zaal is 
open vanaf 13.00 uur. De prijzen 
bestaan uit cadeau  bonnen, toe-
gang is ook voor niet leden. In de 
pauze is er een loterij voor het 
winnen van 3 levensmiddelen 
tassen.

De bewoners van buurtschap "de 
Heidert" (Heindertweg, School-
straat, Termeerstraat, Haffmans-
straat , Phaffstraat, Donkers-
straat, Goossensstraat) in Aarle-
Rixtel, houden op zondag 8 sep-
tember van 9.00 uur tot en met 
15.00 uur een garage(voordeur)
verkoop. 
Er doen ongeveer vijftig bewo-
ners mee. Het is inmiddels tradi-
tie dat wij dit organiseren en er is 
steeds meer animo.

Speeltuin Leonardus presen-
teert zaterdag 7 september Co-
verband Bgenda. Bgenda is een 
band met 5 enthousiaste gepas-
sioneerde muzikanten. Zij spelen 
bekende hits uit de jaren 60-70-
80 & meer met een mooie eigen 
interpretatie. Tijd:19.30 uur tot 
23.30 uur. Abonnementhouders 
gratis entree. 

Niet-leden € 1,50 per volwas-
sene inclusief een kopje koffie/
thee. Adres, Mgr. Swinkels-
straat 24 te Helmond. De speel-
tuin en toestellen zijn toegan-
kelijk. Mgr. Swinkelsstraat 24, 
5701 XM Helmond.

Dinsdag 10 september is in wijk-
huis De Lier weer een koffieoch-
tend van 10.00 tot 12.00 uur. U 
kunt gezellig met elkaar koffie of 
thee drinken en een praatje ma-
ken. Maar u kunt ook een spel 
spelen zoals kaarten, biljarten, 
sjoelen, darten. Een wijkhuis met 
activiteiten van, voor en door ie-
dereen. Ook staan we open voor 
andere ideeën. Het is geweldig 
fijn als u komt ervaren hoe leuk 
zo'n koffieochtend kan zijn. Kof-
fie of thee €0,85 en een lekker 
koekje erbij.

Zondag 8 september rijdt Tour-
club’81 Helmond de Landhorst  
wielertocht met een afstand van 
85 km. Halverwege houden we 

een koffiestop. Vertrek om 8.30 
uur bij Winkelcentrum Straak-
ven. Wegkapitein is Harm van 
der Putten. Gastrijders zijn altijd 
welkom, meld je vooraf aan via 
www.tc81.nl. Een volgauto bege-
leidt ons.

Zondag 8 september in Café de 
Karper, Walvisstraat 34 Mier-
lo-Hout, speelt van 18.00 tot 
22.00 uur de enige echte, niet 
zomaar een coverband “HAG-
GLESLAGG”. Zes vrienden uit de 
regio Helmond die ongedwon-
gen muziek maken, met een ge-
durfde setlist van klassiekers uit 
de Rock geschiedenis, die zelden 
gespeeld worden, maar zeker 
onze aandacht verdienen. 
Ook de bekende nummers wor-
den zeker niet vergeten. 
Toegang gratis.

Een gezellig avondje uit? 
Toe aan een nieuwe hobby? 
Dansschool Hellendoorn is 
al 74 jaar de gezelligste dans-
school van Brabant en heeft 
weer een uitgebreid dans-
aanbod voor jong en oud. 
Van 5 (jongste) tot 87 jaar 
(oudste leerling). Open les-
sen starten vanaf zondag 8 
september, maar u kunt de 
hele maand nog instromen.

Stijldansen nieuwe stijl: voor 
alle leeftijden en geheel aan-
gepast aan deze tijd zodat je je 
op elk feestje van je beste kant 
kunt laten zien. Salsa/bachat-
ta: Voor alle leeftijden, lekker 
uitleven op Latin muziek en 
veel makkelijker te leren dan 
je denkt. Swingsolution, Rock 

and roll: Voor mensen die van 
het betere gooi en smijtwerk 
houden. Breakdance: De top-
per voor jongens (maar ook 
enkele meiden) van 6 tot 14 
jaar, met super coole moves 
en de vetste muziek.

De lessen worden verzorgd in: 
Valkenswaard en Someren in 
de eigen dansschool. Met we-
kelijks gezellige dansavonden 
om het geleerde in praktijk 
te brengen of gewoon lekker 
dansen (ook voor niet leden). 
Wij hopen u te mogen begroe-
ten bij de grootste en gezellig-
ste dansschool van Brabant. 

Voor aanmeldingen en info 
(lestijden) kunt u bellen naar 
W. Hellendoorn, 06-55140501. 
Of kijkt u op www.dans-
schoolhellendoorn.nl voor het 
complete programma. s

Regio

Dansschool Hellendoorn heeft een uitgebreid dansaanbod voor
 jong en oud. (Bron foto; Dansschool Hellendoorn).

Toe aan 
een nieuwe 
hobby? 
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Inloopochtend
12 september  

basisschool voor avontuurlijk lerenbasisschool voor avontuurlijk leren

Helmondselaan 71,  Helmond
vrijeschoolpeelland.nl

9.00 - 11.00 uur

Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004  
www.diepvriesspecialist.nl  Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist 
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 4 september t/m dinsdag 17 september 2019. 
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Rundvlees, stoofvlees, goulash en/of kipsaté

Kroketten
5 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal vanaf 3,19Normaal vanaf 3,

2+1
gratis*

*g
oe

dk
oo

ps
te

 g
ra

tis

Dikke of dunne

Frites
2 kilogram - Lutosa

Normaal 3,49

3

Frites
Frieten

2 kg  
54 10376 722996
5 x 2  kg
1 54 10376 722987

7 x 9 c.-o.

1 kg  
54 10376 722997
10 x 1 kg 
1 54 10376 723007

7 x 9 c.-o.

Frites 
Frieten

2 kg 
54 10376 822581
5 x 2 kg
1 54 10376 822595

7 x 9 c.-o.

Allumettes
Fijne Frieten

1 kg 
54 10376 822604
10 x 1 kg
1 54 10376 822618

7 x 9 c.-o.

Allumettes
Fijne Frieten

Frites préfrites - Voorgebakken Frieten

1 kg  
54 10376 022325
10 x 1 kg
1 54 10376 022322

8 x 9 c.-o.

Pom’Steak

10/10 mm 10/10 mm

7/7 mm 7/7 mm

10/18 mm

1020409 1020407

1020536 1020513

1016226

3

Frites
Frieten

2 kg  
54 10376 722996
5 x 2  kg
1 54 10376 722987

7 x 9 c.-o.

1 kg  
54 10376 722997
10 x 1 kg 
1 54 10376 723007

7 x 9 c.-o.

Frites 
Frieten

2 kg 
54 10376 822581
5 x 2 kg
1 54 10376 822595

7 x 9 c.-o.

Allumettes
Fijne Frieten

1 kg 
54 10376 822604
10 x 1 kg
1 54 10376 822618

7 x 9 c.-o.

Allumettes
Fijne Frieten

Frites préfrites - Voorgebakken Frieten

1 kg  
54 10376 022325
10 x 1 kg
1 54 10376 022322

8 x 9 c.-o.

Pom’Steak

10/10 mm 10/10 mm

7/7 mm 7/7 mm

10/18 mm

1020409 1020407

1020536 1020513

1016226

Stoofvlees/hachee
500 gram - Diepvriesspecialist

Normaal 4,89

3,49

1,79

Gemengde groentemix 
balkan, europees, broccoli, gemengd
1 kilogram - Diepvriesspecialist

Normaal vanaf 2,29

5,99

2 zakken 
voor

Diverse smaken
Boerenroomijs

900 ml - Primafrost

Normaal 3,09

Boerenroomijs
900 ml - Primafrost

Normaal 3,

5,00

2 voor

Sitostick, viandel 
of kipkorn

8-12 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal vanaf 11,79

8,99

GRATIS tegen 
inlevering van 
150 piggypunten

Frites of 
curry saus
900 ml - Oliehoorn

Normaal 1,99

Het 12e Brabantse Disabled Open is afge-
lopen zaterdag gespeeld op Golfbaan Stip-
pelberg. Niet alleen een succes van het 
weer. Nee, de stralende gezichten van de 
deelnemers bij begin en het vermoeid ra-
ken door het weer maakte een top sfeer. 
Kijken naar wat je met je lichaam kunt i.p.v. 
je beperkingen voorop stellen. De winnares 
werd Jeanine de Groot uit Rotterdam.

Daarnaast werd een clinic gehouden voor 
mensen die voor het eerst een balletje wil-
de slaan om te zien wat ze kunnen. Alle 6 
deelnemers kregen van de 2 golfpro’s Cees 
Adams (Stippelberg) en  Nick Goedhart (‘t 
Woold) les. Dat bevestigde ook de goede 
samenwerking met andere clubs, zo ook 
met De Peelse Golf, Leeuwenberg uit Den 
Haag en op nationaal niveau Batouwe uit 
Tiel. Het goede doel (voor de baten van 
de extra putwedstrijd en de loterij) van de 
dag werd aangekondigd bij het openings-
woord van voorzitter Cees van Dijk en 
Burgemeester van Helmond Elly Blanks-

ma. Namelijk voor Niels Vink. De 16 jarige 
Niels staat momenteel als 8e op de wereld-
ranglijst van het rolstoeltennis, een plek die 
hem toegang tot de paralympische spelen 
geeft. Dat dwingt hem tot veel trainen en 
wereldwijd wedstrijden te spelen om te 
zorgen dat hij in juni 2020 minimaal 8e 
staat. Dan is deelname verzekerd en gaan 
de kosten via de bond. Tot die tijd zijn de 
kosten, die tussen de  20- en 25.000 euro 
liggen, voor eigen rekening. 

Niels wist in een toespraak tot de aan-
horende spelers, gasten en sponsoren ie-
dereen mee te nemen in zijn doelstelling: 
naar Tokio in 2020, wat menigeen natte 
ogen bezorgde. Het effect was s’ avonds 
merkbaar toen het bedrag bekend werd 
gemaakt voor zijn ondersteuning, voort 
gekomen uit de aanwezigen. Het stich-
tingsbestuur Brabantse Disabled Open, 
bestaande uit Stef van Gorp, Marc van der 
Meulen, Peter de Wolf en Cees van Dijk 
was dan ook dolgelukkig de klapper uit te 
delen met een bedrag van €2500. Dit be-
drag komt eerdaags in handen van Niels, 
c.q. begeleiders. s

Mooi bedrag 
voor Niels Vink bij 
Brabantse Disabled Open

Regio

Tijdens de Brabantse Disabled Open is er een mooi bedrag opgehaald voor Niels (bron foto; Henk van Dijk).
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Een mooi afscheid zorgt voor  jne herinneringen. Voor sommigen is dat intiem en 
bescheiden, voor anderen juist uitbundig. Bij DELA kunt u rekenen op een luisterend 
oor en een warm hart voor ieders verhaal. We helpen het afscheid altijd persoonlijk en 
bijzonder te maken. Ook een bescheiden maar waardig afscheid is bij DELA zonder 
verzekering mogelijk, zelfs met een klein budget.

Samen met u geven we graag invulling aan alle wensen. Ook in Helmond en 
omgeving staat ons team klaar om u te helpen. Voor leden en ieder ander. 
Want bij coöperatie DELA geloven we dat we er zijn voor elkaar.

Meer informatie of een persoonlijk 
gesprek? Ons ervaren team helpt u 
graag. Ga naar dela.nl/helmond 
of bel 040 231 32 76. 

‘Wist u dat er zoveel mogelijk is?’
Verzorgd naar wens door Marieke en Patricia van DELA

Woensdagavond 11 septem-
ber wordt een avond om niet 
snel te vergeten. Waarom? 
Omdat wij het unieke thea-
terproject Waskracht aan je 
gaan voorstellen. Het rond-
trekkend theaterproject wat 
in de wijken van Helmond 
gaat spelen en wat samen met 
de bewoners van deze wijken 
wordt gerealiseerd. Inderdaad 
een theaterproject dat de Hel-
mondse wijken gaat verbin-
den. Met dit project gaan we 
de wereld laten zien waar we 
als Helmond toe in staat zijn 
en waar onze verbindende 
(was)krachten liggen.
 
Het Waskracht-team gaat 
samen met Wethouder Dort-
mans uit de doeken doen waar 

dit theaterproject voor staat, 
wat de plannen zijn en wie 
we daar allemaal voor nodig 
hebben. Leon van der Zanden 
(lid van het creatief-team) laat 
met enkele spelers zien wat we 
gaan bieden aan de wijken en 
hoe Waskracht eruit komt te 
zien. 

Een leuke, gezellige en infor-
mele avond met een theatraal 
randje. En dat alles onder het 
genot van een drankje en een 
broodje. Dus kom kijken en 
luisteren op 11 september en 
zorg ervoor dat je bij de pre-
mière in 2020 kunt zeggen “Ik 
was erbij, bij de geboorte van 
Waskracht…”

Locatie: Popzaal Cacaofabriek 
in Helmond
Aanvang: 17.00 uur
Sluiting: 18.45 uur s

Helmond

Waskracht! 
De Aftrap! 

(Bron foto; Tahné Kleijn).

Carat Concerten met de Tieners van Toen

Van begin mei tot eind septem-
ber loopt het Carat seizoen. 
Tientallen muziekverenigingen 
verzorgen gedurende deze pe-
riode gratis concerten in het 
karakteristieke Carat paviljoen. 
Diverse muziekstijlen passeren 
de revue, van jazz tot pop en 
van klassiek tot blaasmuziek. 

De vaste aanvangstijd is 12:00 
uur. alle concerten zijn gratis 
toegankelijk. Daarnaast zijn er 
in het park horecavoorzieningen 
en voldoende zitplaatsen aan-
wezig. Dit jaar bestaan de Carat 
Concerten 25 jaar! Het is een 
heel seizoen jubileum. Daarom 
worden ook alle jubilerende deel-
nemende muziekgroepen in het 
zonnetje gezet. De eerste zondag 
van de maand is dat.

Programma 8 september
12.00 uur: De Gerwense
Dorpsmuzikanten
De Gerwense Dorpsmuzikanten 
vieren in 2020 hun 35-jarig jubi-
leum. Naast de gebruikelijke regi-
onale optredens gaan zij op Jubi-
leumreis naar Oostenrijk in Juni. 

Afgelopen jaar is ons optreden 
helaas door het slechte weer afge-
last. we hopen dit jaar dus op be-
tere tijden voor ons en organisatie.

13.00 uur: Tieners van Toen
Door de jaren heen hebben we 
een gevarieerd en afwisselend re-
pertoire opgebouwd in verschil-
lende talen. We zingen liedjes uit 
musicals, evergreens en zeer be-
kend in het oor klinkende num-
mers uit de jaren 60, 70, 80. En in-
middels ook uit latere jaren. Wij 
zullen o.a. I’m gonna knock on 
your door, Love changes every-
thing, The birds and the bees, en 
Perhaps love ten gehore brengen.

14.00 uur: trio Papillon 
Harmonicas, 5 jaar jong
Als een vlinder fladderend van 
bloem tot bloem, brengen René, 
Rianne en Viola een kleurrijk re-
pertoire op chromatische mond-
harmonica, bluesharp, bas- en 
akkoorden-mondharmonica, 
waarbij diverse muziekstijlen van 
Hollandse liedjes tot klassiek, pop, 
blues en jazz in een boeiende mix 
aan bod komen. In juli 2018 be-
haalde trio Papillon Harmonicas 
de 1e prijs voor groepen tijdens het 
internationale mondharmonica-
festival in Pärnu (Estland). In mei 
2019 vieren zij hun eerste lustrum: 
5 jaar Papillon Harmonicas! s

Warande

(Bron foto; Wim van den Broek).

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl
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BEN JIJ GEMOTIVEERD, 
WIL JIJ WERKEN EN GELD VERDIENEN?

Heb jij deze interesse? 
Neem snel contact met ons op. 
Wij nodigen je dan uit voor een 
gesprek.4 dagen werken

1 dag school
(Bouwcao)

           

-  Combinatie van Praktijk en Theorie

-  Baangarantie (duur opleiding ca. 2 jr)

-  Intensieve deskundige begeleiding

-  Gedegen vakopleiding

Wij vragen: 
interesse in 
de Wegenbouw

Tel. 0492-665505
info@bouwinframensen-mierlo.nl
www.bouwinframensen-mierlo.nl

Aankomend 
Straatmakers
Wegenbouw

Aankomend 
Vaklieden
Wegenbouw

Veilig op elke hoogte. DIRKS

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

Ladders & trappen   Kooiladders

Steigers    Valbeveiliging

Moduletrappen

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

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

Oplossing van week 34:

Mail de gele oplossing voor 13 september naar:

actie@deloop.eu

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

minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar.

Prijswinnaar krijgt een persoonlijk bericht.

HELMOND
weekkrant de loop

ANNAWIJK/SUYTKADE
5705

DIERDONK
5709

RIJPELBERG
5709

BROUWHUIS
5704

NOORD
5702

ORANJE BUURT/ 
WARANDE 5707

STIPHOUT
5708 CENTRUM

5701

OOST
5703WEST

5707

BRANDEVOORT
5706/5707/5708 MIERLO-HOUT

5706

INDUSTRIEGEBIED
ZUID 5704/5705

Elke week gegarandeerd 50.000 likes!

weekkrant 
Elke week gegarandeerd 50.000 likes!

weekkrant de loop
Elke week gegarandeerd 50.000 likes!

de loop

Prijswinnaar week 34: 
Dhr. Aiko van de Roer
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Winnaar Sudoku 
Weekkrant De Loop Helmond

Dhr. Aiko van de Roer stuurde 
zoals velen de oplossing in van de 
Sudoku en was blij verrast dat hij 
gewonnen had.

Mandy Meeuwsen (Adcommuni-

catie) overhandigde de Holland Ca-
sino dinercheque t.w.v. € 100,00 en 
een leuke Goodiebag aan Aiko.
Iedere 14 dagen plaatst Weekkrant 
De Loop Helmond een Sudoku. 
Lost u deze op? Dan maakt u ook 
kans op een dinercheque en een 
exclusieve Goodiebag van Holland 
Casino Eindhoven.

Bron foto; Chris Thielen, Adcommunicatie.

Helmond

w
w

w.
he

lm
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u.

nl
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Weekeinden: H. Jozef (Tolpost) za. 17.00 uur; zo 9.30 uur. H.Lambertus 
(Kerkstraat/Centrum) zo. 11.00 uur; H. Paulus (Paulus Potterlaan/Noord) 
zo. 9.30 uur; Edith Stein (Weg door de Rijpel/Rijpelberg) zo. 11.00 uur. 
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.

parochie@heiligelambertus.nl     www.heiligelambertus.nl

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

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

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS

Zaterdag 7 september
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna; 
volkszang
Mia van den Reek-Canters;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout volkszang 
Adrianus v.d. Spijker; overleden ouders Weijts-Janssen; Jan en Miet 
van Asten-Terburg

 Zondag 8 september
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout Hoogmis m.m.v. het kerkkoor; 
Harry van Bree; Piet Raijmakers; Rosa Nguyen thi Nghi;

Donderdag 12 september
19.00 uur ‘ t Damiaanhuis.
20.00 uur Lucia kerk Info avond Vormsel

Zaterdag 14 september
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna; 
Mariakoor;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang
ouders van Kilsdonk-van Asten, Marille en Jos.

www.damiaanhelmond.nl 

Zondag 8 september
10.30 uur Maria koor
Adriaan van de Westerlo, Jack Slegers, Wilhelmina Gulink-
Weekenborg, Anneke van der Els-van Dijk, Hasina Mulder, Irene 
Martens-Becker, Toon de Greef, Helmi de Swart-Kornuijt, Jan 
Martens, Maria van Moorsel-van Hooft. 

Zondag 15 september 
10.30 uur Gregoriaans  koor
Femke van Stiphout, Ed van den Heuvel, Sjef en Anneke 
Langewouters, Peter Langewouters, Han en Tonia Deelen, Rinie 
Bunthof, uit dankbaarheid, Jos Dijckmans, Atty van der Meulen-
Meijer.

www.damiaanhelmond.nl  Uitvaartzorg van de Kerkhof

Uitvaart 
vanaf

€ 1695-,
informeer gerust naar

de mogelijkheden

Dé uitvaartondernemer voor Helmond.

Ook als u bent verzekerd bij o.a. Dela of Monuta.

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

Gratis proeflessen 
Jeugdtheaterschool 
Annatheater

Altijd al eens op de planken willen staan 
om te zien of er een acteur in je schuilt? 
De cursussen op onze Jeugdtheater-
school zijn weer begonnen. Kom gratis 
een proefles volgen!

Op het toneel kun je van alles beleven. 
Je fantasie gebruiken om allerlei span-
nende, gekke en onverwachte situaties te 
beleven. Het is niet alleen ontzettend leuk 
om toneel te spelen, je leert ook nog een 
heleboel. In de acteerlessen werk je aan je 
houding, stem en verbeelding. Je vermo-
gen om samen te werken, te presenteren 
en je fantasie worden verbreed. In alle 
groepen krijgen kinderen en jongeren on-
der de enthousiaste begeleiding van thea-
terdocent Lavínia Germano professionele 
acteerlessen. Doe je mee? Kom gratis en 
vrijblijvend een proefles volgen. De lessen 
worden vanaf 4 september op woensda-
gen en donderdagen gegeven.
Jeugdtheaterschool Annatheater won de 

prijs van beste toneelstuk en beste acteur 
op het Kicke Festival Eindhoven 2019 en 
een Brabantse theaterprijs 2016.

Meer informatie: laviniagermano@
annatheater.nl of bel: 06-44369288.
Voor lestijden: www.annatheater.nl, 
rubriek Jeugdtheaterschool

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

Annawijk

Op het toneel kun je van alles 
beleven. (Bron foto; Annatheater).

Zondag 8 september a.s. is het open dag 
op Buurttuin Brandevoort.  Het hele jaar 
door is Buurttuin Brandevoort vrij toe-
gankelijk te bezoeken, maar op zondag 
8 september zijn de tuinierders van 11.00 
uur tot 17.00 uur aanwezig om te vertel-
len over hun gezamenlijke tuin. 

De Buurttuin doet nu voor de 6e keer 
mee aan de open tuinen route van Groei 
en Bloei, maar pas de eerste keer sinds 
de verhuizing naar de nieuwe locatie aan 
de Markesingel. Sinds januari 2019 heeft 
de Buurttuin deze plek in gebruik geno-
men en nu al is het geweldig om deze 
mooie tuin te bezoeken. De afwisseling 
van groenten en kruiden omgeven door 

bloemenranden en zonnebloemen zijn in 
deze tijd van het jaar prachtig om te zien! 
Om even uit te rusten van het fietsen en 
het wandelen is er op deze dag verse krui-
denthee en koffie met wat lekkers. Voor 
de kinderen is er een blote voeten pad en 
een speelhoek met natuurlijke materia-
len. In de kruidentuin kun je de heerlijkste 
kruiden proeven en ruiken. Ook zijn er op 
deze dag diverse planten, verse kruiden en 
heerlijke aardappelen te koop.
 
Tot ziens bij Buurttuin Brandevoort op 
zondag 8 september van 11.00 uur tot 17.00 
uur. Markesingel Helmond (bij het Caro-
lus college).
info@buurttuinbrandevoort.nl
www.buurttuinbrandevoort.nl
www.facebook.com/
buurttuinbrandevoort s

Brandevoort

Open dag in Buurttuin Brandevoort
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UIT IN DE REGIO

Evenementen

save
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8 
SEP.

6 
SEP.

6 
SEP.

6 
SEP.

Stallerhof

Gratis proeflessen 
Jeugdtheater 
school 
Annatheater

PUBQUIZ De 
Vijfhoeck

Weekmarkt 
Helmond 

Foutdoor Festival 
Helmond

LIVE: Dos Amigos 
Tour featuring 
Mike Tramp and 
Marcus Nand

Carat Concerten

Hodja (USA)

Letterbingo

Koopzondag 
Helmond Centrum

Inschrijfavond 
talen VU Helmond

Opening 
feestweken 75 jaar 
bevrijding

Joe Cover Band 
- With Special 
Guests Second 
Hand Fleetwood

Over de tradities en het voortbestaan 
van een boerenfamilie
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
Meerdere data: Vanaf wo 4 september 
t/m za 7 september.

Altijd al eens op de planken willen 
staan om te zien of er een acteur in 
je schuilt Op woensdag 4 september 
beginnen de cursussen op onze 
Jeugdtheaterschool weer. Kom gratis 
een proefles volgen. Annatheater, 
Floreffestraat 21A. Do 5 september 
16:00 - 17:00 uur of 17:15 - 18:45 uur.

Elke 1e donderdag van de maand vindt 
er een pubquiz plaats bij De Vijfhoeck 
i.s.m. Pubquiz040(bekend van De 
Wildeman Eindhoven). Meld jouw team 
aan en wij reserveren een tafel voor u
Grandcafé De Vijfhoeck, Kamstraat 26. 
20:30 uur.

Beleef de Helmondse markt.
Centrum Helmond, Markt 38.
08:30 - 16:00 uur.

FOUTDOOR nu ook in Helmond is 
het foutste grootste verkleedfeest 
van Nederland. Een plek van en voor 
mafkezen. Recreatieplas Berkendonk, 
Raktweg 42. 13:00 - 00:00 uur.

Mike Tramp Official (White Lion Freak 
of Nature) Marcus Nand zullen dit 
najaar een korte tour door Nederland 
maken in drie intieme en exclusieve 
locaties. Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39. 21:00 - 22:45 uur.

Iedere zondag van mei t/m 
september vinden er in het Carat 
Paviljoen in stadspark de Warande 
openluchtconcerten plaats. Dit seizoen 
extra feestelijk i.v.m. het 25-jarig 
jubileum. Carat Paviljoen Warande, 
Warandelaan 1. 12:00 - 15:00 uur.

Blues Voodoo Gospel R’n’R Noir
Lokaal 42, Markt 42. 17:00 - 21:00 uur.

Samen met het Taalcafé spelen we een 
gezellige Letterbingo. Daarbij zijn mooie 
(taal)prijzen te winnen voor iedereen 
die zijn of haar taalontwikkeling wil 
stimuleren. Bibliotheek Helmond, 
Watermolenwal 11. 14:00 - 16:00 uur.

Altijd al een taal willen leren Kom meer 
te weten over de taalcursussen van VU 
Helmond. Vrijdag 6 september 19.00 
- 21.00 uur inschrijfavond talen. Onze 
taaldocenten beantwoorden vragen.
Con Brio gebouw , Braakse Bosdijk 4.

Op 6 september: Opening feestweken 
75 jaar bevrijding en presentatie door 
werkgroep Herdenkingsmonument 
Mierlo-Hout aanvang 
14.30 uur en toeging gratis. Vindt u 
het leuk om bij de opening te zijn 
dan bent ook u van harte welkom 
om naar de presentatie te komen 
kijken en luisteren. Woonzorgcentrum 
Alphonsus, Alphonsusplantsoen 11. 

OPEN DAG 

BUURTTUIN 

BRANDEVOORT

Zondag 8 september a.s. is 

het open dag op Buurttuin 

Brandevoort van 11.00 uur tot 

17.00 uur. Bezoek de nieuwe 

stek van Buurttuin Brandevoort 

Kom kennismaken

Buurttuin Brandevoort, 

Markesingel 2.

11:00 - 17:00 uur.

Kijk op www.pathe.nl
voor het hele aanbod 

en tijden

Dora and 
the lost city of gold

Secret Life Of Pets 2

er een pubquiz plaats bij De Vijfhoeck 
i.s.m. Pubquiz040(bekend van De 
Wildeman Eindhoven). Meld jouw team 
aan en wij reserveren een tafel voor u
Grandcafé De Vijfhoeck, Kamstraat 26. 

6 
SEP.Vijfhoeck

- With Special 
Guests Second 
Hand FleetwoodElke 1e donderdag van de maand vindt 

er een pubquiz plaats bij De Vijfhoeck 

Gezellig winkelen op zondag in 
Helmond Centrum. 12:00 - 17:00 uur.

De Joe Cover band is een 13-koppige er een pubquiz plaats bij De Vijfhoeck 
i.s.m. Pubquiz040(bekend van De 
Wildeman Eindhoven). Meld jouw team 
aan en wij reserveren een tafel voor u
Grandcafé De Vijfhoeck, Kamstraat 26. 

De Joe Cover band is een 13-koppige 
band en vertolkt al bijna 20 jaar 
nagenoeg alle bekende songs en 
letterlijk elke hit van Joe Cocker. 
En Second Hand Fleetwood is de 
Nederlandse Fleetwood Mac.
De Cacaofabriek, Cacaokade 1. 
21:00 - 23:00 uur.

Once upon a time 
in hollywood

Angel has fallen

Fast & Furious: 
Hobbs & Shaw

Toy Story 4

FILMPJE 
PAKKEN?

SEP.

6 
SEP. 80’s Anders en 

Alternatief

Er was meer in de 80’s dan Madonna Er was meer in de 80’s dan Madonna Er was meer in de 80’s dan Madonna 
Culture Club en Lionel Richie. Culture Club en Lionel Richie. Culture Club en Lionel Richie. 
Vanavond duiken DJ’s Harold en Vanavond duiken DJ’s Harold en Vanavond duiken DJ’s Harold en 
Frogson in hun 80’s Frogson in hun 80’s Frogson in hun 80’s 
verzameling en toveren verzameling en toveren verzameling en toveren 
de vetste en coolste de vetste en coolste de vetste en coolste 
muziek te voorschijn. muziek te voorschijn. muziek te voorschijn. 
Muziekcafé 
Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39. Koninginnewal 39. Koninginnewal 39. 
22:00 - 03:00 uur.22:00 - 03:00 uur.22:00 - 03:00 uur.

6 
SEP. Biologische markt 

Brandevoort

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

DIVERSEN

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

Beekerheide 28 
Beek en Donk

www.kunstgrasland.nl

Kunstgras 
nodig?

ODUS AUTO’S B.V.
INKOOP & VERKOOP

Voor rijdende sloop auto’s en
bestel auto’s v.a. € 150,- geboden

Achterdijk 6 Helmond | 06-052642652

HTN Vloer en Tuin
Voor complete 

aanleg van Tuinen 
en Terrassen,  

sierbestratingen, 
opritten. Bezoek onze 

showtuin/  showroom.  
Engelseweg 200a in 

Helmond  
info@htnvloeren.nl 

T.0492 792499

HTN Vloer en Tuin
Ruim 600 verschillende 

Wand en Vloertegels 
te zien in onze 

Showroom.  Ook voor 
het laten leggen van 

uw nieuwe vloer bent 
u bij ons op het juiste 

adres. Geen koude 
voetjes meer? Denk 

aan vloerverwarming 
en kies voor een 

compleet pakket tegen 
een scherpe prijs! 

Engelseweg 200a  in 
Helmond 

info@htnvloeren.nl 
T. 0492 792499

HTN Bad en Sanitair
Wij verzorgen de complete aanleg of renovatie 
van uw nieuwe badkamer. In onze showroom 

is een ruime keus aan Sanitair en Vloer en 
Wandtegels te zien.  Alles tegen betaalbare 

prijzen! Engelseweg 200a in Helmond
www.sanitairhelmond.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

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

25,-;  Tel. 0492-510855  
www.ikgeefeenfeestje.nl

Rolluiken, luifels, 
vloerbedekking, lamellen, 

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

Willie’s stoffering, 
Braaksestraat 10, Helmond, 

T: (0492) 535901

8 september 
vlooienmarkt

Grasveld A. van 
Leeuwenhoeklaan

Eindhoven  
9.00-16.00

Gratis entree 
06-20299824

Evenementen

save
the 

V.A. 
4 SEP.

5 
SEP.

5 
SEP.

7 
SEP.

7 
SEP.

7 
SEP.

8 
SEP.

8 
SEP.

11 
SEP.

8 
SEP.

6 
SEP.

6 
SEP.

6 
SEP.

Stallerhof

Gratis proeflessen 
Jeugdtheater 
school 
Annatheater

PUBQUIZ De 
Vijfhoeck

Weekmarkt 
Helmond 

Foutdoor Festival 
Helmond

LIVE: Dos Amigos 
Tour featuring 
Mike Tramp and 
Marcus Nand

Carat Concerten

Hodja (USA)

Letterbingo

Koopzondag 
Helmond Centrum

Inschrijfavond 
talen VU Helmond

Opening 
feestweken 75 jaar 
bevrijding

Joe Cover Band 
- With Special 
Guests Second 
Hand Fleetwood

OPEN DAG 

BUURTTUIN 

BRANDEVOORT

Kijk op www.pathe.nl
voor het hele aanbod 

en tijden

Dora and 
the lost city of gold

Secret Life Of Pets 2

Once upon a time 
in hollywood

Angel has fallen

Fast & Furious: 
Hobbs & Shaw

Toy Story 4

FILMPJE 
PAKKEN?

SEP.

6 
SEP. 80’s Anders en 

Alternatief

6 
SEP. Biologische markt 

Brandevoort

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:  
0492 - 51 39 71

Oude Bobby zoekt 
een laatste thuis
Bobby is een mooi getekende, heel vriendelijke, rustige, 
zeer lieve kater van 14 jaar. Hij ziet niets meer met zijn 
rechteroog en dat kan niet meer hersteld worden. Hij 
heeft ook tweemaal daags een schildklierpilletje nodig. 
Die medicatie is goed aangeslagen: hij is ruim een pond 
aangekomen sinds zijn binnenkomst! Hij heeft ook een 
hartruis, van 3 op een schaal van 6. De meeste katten 
kunnen stokoud worden met een hartruis zonder er last 
van te krijgen. Als hij er 14 mee is geworden, dan zal hij 
het er best nog wel eventjes mee volhouden! Het is ook 
mogelijk dat de hartruis “meegekomen” is met de ietwat 
op hol geslagen schildklier. Bobby is heel aanhankelijk en 
zachtaardig. Hij is makkelijk op te pakken, komt naar je 
toe om kopjes te geven en te knuffelen. Hij wordt heel 
graag geaaid en komt ook heerlijk op schoot liggen. Hij 
installeert zich comfortabel en spint langdurig. Bij wie mag 
deze superlieve kerel goed verzorgd en vertroeteld z’n 
laatste jaren doorbrengen? 
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Di 17 september om 12.30 | Centrum Mierlo-Hout 
De doortocht van 125 militaire voertuigen uit de 
Tweede Wereldoorlog door het centrum van  
Mierlo-Hout. 

OPTOCHT - GARDEN 75

EXPOSITIE BELEEF 75 JAAR VRIJHEID

Wo 18 september vanaf 09.00 | De Geseldonk 
Een tentoonstelling in Wijkhuis de Geseldonk met  
objecten, vondsten uit opgravingen en documentatie 
uit particuliere verzamelingen. Ga voor de  
openingstijden naar www.helmondvrij.nl.

OORLOG IN MIJN STAD

19 - 24 september | Verschillende locaties in Helmond 
Op 19, 20, 23 en 24 september spelen leerlingen van 
OBSH-scholen op diverse locaties in de stad tussen 
09.00 - 15.00 uur toneelstukjes van situaties uit de 
oorlog. Ga voor de locaties naar www.helmondvrij.nl. 

ZUIDWAL DE MUSICAL 

20 & 21 september om 20.15 | Het Speelhuis 
Een musical gespeeld door leerlingen van het 
Dr.-Knippenbergcollege over het verhaal van Helmond 
in de oorlogsjaren. Ga voor meer informatie over de 
kaartverkoop naar www.helmondvrij.nl. 

OUDERENMIDDAG

Za 21 september om 14.00 | De Geseldonk 
Een ouderenmiddag met optredens van o.a. “Just For 
Fun” en de “Brabantse Stoomblazerij Mierlo-Hout” en 
een presentatie over de gevechten in de directe  
omgeving van het herdenkingsmonument in  
Mierlo-Hout.

BEVRIJDINGSHERDENKINGEN

Zo 22 september om 10.15 | Sint Luciakerk 
Zo 22 september om 15.00 | Herdenkingsmonument 
Mierlo-Hout 
Zo 22 september om 15.00 | Bevrijdingsmonument 
Stiphout 
Di 24 september om 18.30 | Louis Donkersplein 

CARAT BEVRIJDINGSCONCERT

Zo 22 september om 12.00 | De Warande  
een bevrijdingsconcert verzorgd door  
Muziekvereniging Eindhoven West en mezzosopraan 
Pauline van der Roest. 

ONTHULLING STRUIKELSTENEN

Wo 25 september om 14.30 | Steenweg 10 
De ceremonie en onthulling van de  
herdenkingsstenen voor familie Koppel.  
Wo 25 september om 15.40 | Maurickplantsoen 
De ceremonie en onthulling van de  
herdenkingsstenen voor familie Hanstein. 

BEVRIJDINGSMAALTIJD 

Wo 25 september om 18.00 | Hortensiapark 
Dit jaar zal de traditionele bevrijdingsherdenking van 
Helmond worden uitgebreid met een bevrijdings-
maaltijd waar alle inwoners van Helmond welkom 
zijn om tegen een minimaal bedrag aan te schuiven. 

CONCERT BAND OF LIBERATION

Zo 22 september om 12.30 | De Geseldonk 
Een concert verzorgd door de Band of Liberation met 
muziek uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog,  
waaronder marsmuziek en nummers van o.a. Glenn 
Miller en Vera Lynn. 

H2O FEEL FREE FESTIVAL

Za 28 september vanaf 15.00 | Speelhuisplein 
Een eenmalige bevrijdingseditie van het H2O Festival 
voor jong en oud. Een divers prorgamma met  
bevrijdingsspellen, muziek, theater, cultuur en  
speciale food & drinks. 

VRIJHEID VIEREN WE SAMEN 
SEPTEMBER 2019

meer informatie? www.helmondvrij.nl

ONTHULLING STRUIKELSTENEN

Do 26 september om 09.00 | Wijkhuis De Fonkel 
Ontvangst vanaf 09.00 uur in Wijkhuis De Fonkel. Om 
09.40 start de wandeling waarbij verschillende  
locaties worden bezocht voor de onthulling van  
herdenkingsstenen voor familie Coppel, Lobe en  
Koppens. 
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