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Moderne website laten bouwen? info@adcommunicatie.nl
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ZIJN HET WEERZIJN HET WEER

WEKENWEKEN

ZIJN HET WEERZIJN HET WEERZIJN HET WEERZIJN HET WEERZIJN HET WEER T/M 30 SEPTEMBER

EIGENTIJDS WONEN

u	€ 50,- korting op kasten en dressoires*
u	15% korting op beddengoed, verf en behang*
u	€ 100,- korting op onze banken*
u	€ 50,- korting op eetkamer- en bartafels*
u	Iedere 6e eetkamerstoel gratis*

* Vraag naar de voorwaarden in de winkel
Engelseweg 212, Helmond  |  www.stijlenco.nl, www.covetex.nl

DRIVE-IN BIOS
AUTOMOTIVE CAMPUS

20 SEPTEMBER

FAST & FURIOUS 7
TICKETS VERKRIJGBAAR AAN 

DE KASSA VAN PATHÉ HELMOND

Op 25 september is het precies 
75 jaar geleden dat Helmond 
is bevrijd van de Duitse bezet-
ting. Dit viert de stad met een 
uitgebreid programma voor 
en door inwoners.

Burgemeester Blanksma staat 
het liefst met zoveel mogelijk 
inwoners stil bij de bevrijding: 

“Al 75 jaar vieren wij met elkaar 
de vrijheid, en geven wij die vrij-
heid door aan onze kinderen en 
kleinkinderen. De vrijheid om te 
kunnen zijn wie je wilt zijn, dat 
is geen vanzelfsprekendheid. 
Dat is iets om te koesteren. Velen 
hebben er 75 jaar geleden een 
hoge prijs voor moeten betalen. 
Er zijn in de stad tientallen initi-
atieven ontstaan rondom 75 jaar 
vrijheid en dat vind ik prachtig 
om te zien. Ik zie dat de vrijheid 

onze inwoners en daarmee onze 
stad verbindt!’  

Programma 
In samenwerking met verschil-
lende organisaties en stich-
tingen in de stad is een divers 
programma tot stand gekomen 
voor jong en oud. 
De activiteiten en evenementen 
die gedurende de maand sep-
tember plaatsvinden besteden 
ieder op eigen wijze aandacht 
aan het thema vrijheid door te 
herdenken, te eren, en door ver-
halen of muziek te delen. On-
derdeel van de bevrijdingsvie-

ring is het bevrijdingsvuur dat 
van evenement tot evenement 
wordt overgedragen en daar-
mee alle deelnemende wijken 
in Helmond symbolisch met el-
kaar verbindt.  

Meer informatie 
Bent u benieuwd wat er in sep-
tember allemaal te doen en be-
leven is in Helmond? Ga dan 
naar www.helmondvrij.nl voor 
het programma. Organiseert u 
ook een activiteit in het kader 
van 75 jaar vrijheid Helmond of 
heeft u een vraag? Mail dan naar 
bevrijding@helmond.nl. s

Vrijheid verbindt

Helmond

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

UITGEVER
Adcommunicatie 
tel. 0492-845350
Ad Klaasen
Steenovenweg 20, 
5708 HN  Helmond

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

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

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

OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts, Chris Thielen, Mandy 
Meeuwsen, Dylan Wemelsfelder en 
Celest Krebbers.

BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie
www.klaasenvandeursen.com

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen 

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

HELMOND
weekkrant de loop

Omdat iedereen anders is...
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U I T VA A RT  S P I E R I N G S

Ook als u verzekerd bent bij 
Ardanta, Amev, Dela, Monuta 
of Yarden bent u vrij om voor 
ons te kiezen!

De weblog van Helmond en Weekkrant De Loop Helmond, starten samenwerking

Politieke columns vanaf nu 
ook in Weekkrant De Loop Helmond 

Samen meer inwoners bij de lo-
kale politiek betrekken. Dat is 
het doel van zowel Weekkrant 
De Loop Helmond als De we-
blog van Helmond. Vanaf eind 
september start Weekkrant De 
Loop de plaatsing van de ru-
briek: “Onze Helmondse poli-
tici”. Die rubriek bestaat sinds 
2007 was destijds een initiatief 
van de weblog. 

Onze Helmondse politici
In de rubriek Onze Helmondse 
politici schrijven zes Helmondse 
raadsleden over actuele onder-
werpen die spelen binnen de 
stad. Elke week komt een van 
de zes columnisten aan de beurt 
die zijn of haar standpunt met 
Helmond deelt. De zes colum-
nisten die gaan schrijven zijn: 
Nathalie Peijs, raadslid PvdA, Jo-
chem van den Boogaard, raads-
lid D66, Thomas Tuerlings, frac-

tievoorzitter GroenLinks, Theo 
Manders, raadslid VVD,  Martijn 
Rieter, raadslid Helder Helmond 
en Marcel Heesakkers, burgerlid 
CDA. De columns verschijnen 
elke maandag op de weblog en 
elke vrijdag in Weekkrant de 
Loop. Lezers van de columns 
kunnen hun reactie geven op 
www.deweblog.nl. 

Dankzij de samenwerking tus-
sen de weblog en De Loop, pro-
fiteren straks beide partijen: “De 
weblog trekt ruim 20.000 unieke 
bezoekers per maand. Week-
krant De Loop bereikt wekelijks, 
via huis-aan-huis verspreiding, 
39.500 adressen (plm. 60.000 le-
zers) in Helmond. Samen willen 
we de Helmonder meer betrek-
ken bij de lokale politiek en ho-
pen dat het opkomst percentage 
met de verkiezingen omhoog 
gaat”. aldus Ad Klaasen, uitgever 
van Weekkrant De Loop Hel-
mond. “We versterken elkaar. 
Wij plaatsen de columns in onze 

krant en als de lezer graag zijn of 
haar mening wil geven, kunnen 
zij die achterlaten op de weblog.”
Bij de weblog vinden ze het be-
langrijk dat elke Helmonder 24/7 
onder elk bericht zijn/haar reac-
tie daarover kan achterlaten zon-
der in te loggen of iets dergelijks. 
"Alleen lezen wat anderen schrij-
ven is een mogelijkheid, maar 
het is natuurlijk leuker als jij ook 
meepraat en jouw mening geeft. 
Goed om te merken dat veel Hel-
monders dat doen ", aldus Rob, 1 
van de teamleden van de weblog.

Over de weblog van Helmond
De weblog van Helmond is een 
digitaal platform waar je al bijna 
15 jaar over de stad kunt praten, 
lachen en huilen. Op deze web-
site staan veel Helmondse dis-
cussieonderwerpen, maar het 
aanbod is breder. Zo komt de 
geschiedenis naar voren via de 
columns van de stadshistoricus 
en de veel bekeken rubriek Naw 
en Vruuger. Ook worden de Hel-

mondse Helden geportretteerd 
en is er bv een item met alléén 
typische Helmondse grappen en 
moppen die Helmonders daar 
achterlieten. Foto's van ongeluk-
ken en branden in Helmond en 
veel nieuwsberichten worden 
geplaatst. Die verschijnen op de 
weblog vrijwel altijd als eerste op 
het wereldwijde web onder het 
motto 'nieuws is alleen nieuws 
als het nieuw is.’ s

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Helmond

Helmond

Op zondag 15 september staat 
het centrum in het teken van 
Ridderlijk Beleven. Kinderen 
zullen die dag zich zeker niet 
vervelen met alle activiteiten die 
vanaf 12:30 uur gepland staan in 
het centrum van Helmond. 

Zo zijn er de Ridderspelen, is er 
een meet & greet met onze rid-
der bij het kasteel, is het kasteel 
gratis te bezoeken (12:00 tot 17:00 
uur), kan er pony worden gere-
den voor het kasteel, is er een 
springkasteel, een knutselterras, 
wordt er geschminkt of een glit-
ter tattoo gezet. Genoeg reden 
om met het hele gezin een be-
zoek aan het gezellige centrum 
van Helmond te brengen. Hel-
mond is een stad met een echte 
middeleeuwse geschiedenis. 

Inclusief een kasteel en ridders. 
Deze ridders zijn ook volop aan-
wezig op zondagmiddag 15 sep-
tember. Er zijn vele activiteiten 
om het ridderlijke karakter van 
de stad in het licht te zetten. Alle 
activiteiten vinden plaats op de 
Markt, de Oude Aa, de Veestraat 
en bij het Kasteel. De Ridderspe-
len bestaan uit boogschieten, 
een hindernisparcours met stok-
paarden, zwaardvechten en een 
mini drakenspeurtocht. Voor 
het kasteel is er een meet & greet 
met onze ridder. Bezoekers die 
een selfie met onze ridder op de 
Facebookpagina van Helmond 
Centrum plaatsen maken kans 
op een geheel verzorgd kinder-
feestje in het kasteel! Ook kan 
er volop worden genoten van 
de terrassen en naar hartenlust 
worden gewinkeld. Zaterdag 14 
september en zondag 15 septem-
ber is het Open Monumenten-

weekend. Om deze reden is het 
kasteel gratis te bezoeken tussen 
12:00 uur en 17:00 uur. Hier is mo-
menteel de mini tentoonstelling 
‘Speelgoed en vermaak’. Op het 
binnenplein zijn er middeleeuw-
se spellen te spelen. Er is dus de 
hele middag meer dan genoeg te 
beleven! s

Ridderlijk beleven in 
het centrum van Helmond 

Jochem van den Bogaard

Marcel Heesakkers

Theo Manders

Thomas Tuerlings

Martijn Rieter

Nathalie Peijs

(Bron foto; 
Eric van der Putten).
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Blauwalg bij u in de buurt? 
Is het lange tijd droog en warm? Dan kan dat voor blauwalgenbloei zorgen in 
oppervlaktewater. Blauwalgen kunnen giftige stoffen afscheiden. Bij aanraking 
met de huid of inname kan dit bij zowel mens als dier zorgen voor irritaties. 
Wilt u weten of er in een vijver, sloot of beek in uw buurt blauwalgenbloei is 
vastgesteld? Ga dan naar de website van het waterschap (www.aaenmaas.nl) 
voor een actueel overzicht. 

Wat is blauwalgenbloei? 
Blauwalgen zijn in bijna elk oppervlaktewater terug te vinden. Als blauwalgen 
zich echter explosief vermenigvuldigen is er sprake van blauwalgenbloei. 
Bij blauwalgenbloei ontstaat er meestal een blauwgroene drijflaag op het water. 
Als de zon minder fel schijnt en het water afkoelt, wordt de hoeveelheid 
blauwalgen minder en wordt het water weer helder. 

Het vaststellen van bloeialgenbloei
Bij een vermoeden van blauwalgenbloei controleert het waterschap Aa en Maas 
de betreffende locatie. Als er blauwalgenbloei is vastgesteld dan worden er bij 
het water waarschuwingsborden geplaatst. Vermijd dan ieder contact met het 
water. 

Meer informatie 
Wilt u meer informatie over blauwalgen, een melding maken of een actueel 
overzicht van alle locaties waar blauwalgenbloei is vastgesteld? Ga dan naar de 
website van het waterschap www.aaenmaas.nl. 

Wegafsluitingen vanwege evenementen 
Braverun in Brandevoort 
Op zondag 15 september vindt de Braverun plaats in Helmond. In Brandevoort 
zijn verschillende parcours uitgezet met obstakels. In verband met dit evenement 
zijn er diverse wegafsluitingen. Vanwege de Braverun zijn de volgende wegen van 
9.00 tot 19.00 uur afgesloten: Diepenbroeksingel, Diepenbroek, Broederwal, 
Laan door de veste, Markesingel, Medevoort, De Lauwerpoort, Neerwal en 
De Herenpoort. 

Bevrijdingsactiviteiten in Mierlo-Hout 
Op dinsdag 17 september tussen 12.00 en 14.30 en op zondag 22 september 
tussen 10.15 en 17.00 uur vinden er in Mierlo-hout activiteiten plaats in verband 
met 75 jaar bevrijding Helmond. Vanwege deze bevrijdingsactiviteiten is een 
deel van de Hoofdstraat in Mierlo-Hout gedurende bovengenoemde periodes 
afgesloten. 

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 17 september 2019 en 
1 oktober 2019. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

De agenda van de vergadering is de dag voorafgaande aan de 
welstandsvergadering te vinden op internet. Kijkt u hiervoor op: 
www.helmond.nl/welstandscommissie. Bovendien ligt de agenda ter inzage in 
het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond, geopend op maandag t/m 
vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.

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

Bekendmakingen

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

Verliefd Laantje 3A oprichten veldschuur OLO 4557193

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

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

Deltaweg 2 30-08-2019 verkleining en renovatie winkel OLO 4626235

Abendonk 44 02-09-2019 plaatsen erfafscheiding OLO 4628329

Coolendonk 8 30-08-2019 plaatsen dakkapel voorzijde OLO 4626453

Grasbeemd 2 03-09-2019 vergunning brandveilig gebruik OLO 4630457

Molenstraat 120 29-08-2019 splitsen woning in 2 appartementen OLO 4596401

Houtse Akkers kavel HA 25 31-08-2019 oprichten woonhuis OLO 4488865

Stepekolksehoeve 15 03-09-2019 oprichten woonhuis OLO 4441989

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

Bakelsedijk 139 05-07-2019 oprichten filtergebouw OLO 4523785

Kortenaerstraat 36 05-07-2019 dichtmaken inpandig balkon OLO 4523907

Peelhof 63 24-05-2019 ontheffing bestemmingplan  2019-X0658

  i.v.m. kamerbewoning 

Markt 209 26-06-2019 wijzigen bestemming en  OLO 4493853

  verbouwen pand 

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

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

Geysendorfferstraat 1 29-08-2019 vervangen handelsreclame OLO 4618181

Rivierensingel 480 29-08-2019 uitbreiden woning OLO 4472785

Mierloseweg 95-101 30-08-2019 verbouwen 2 kantoren tot  OLO 4556491

  2 appartementen 

Dr. Dreeslaan 240 04-09-2019 oprichten woning OLO 4365375

Kortenaerstraat 36 04-09-2019 dichtmaken inpandig balkon OLO 4523907
 

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

Icarusstraat 35 05-09-2019  Team Holzken Kickboksgala  2019-02513

  (23 en 24 november 2019) 

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken 

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

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

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

Anterieure exploitatieovereenkomst Torenstraat 46 te Helmond 
Burgemeester en wethouders maken, op grond van het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 Wet 

ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de gemeente Helmond op 30-08-2019 met Next 

Door Development B.V. (de exploitant) een overeenkomst over grondexploitatie als bedoeld 

in artikel 6.24 Wro is aangegaan. De overeenkomst heeft betrekking op de percelen gelegen 

aan de Torenstraat 46 te Helmond, kadastraal bekend gemeente Helmond, sectie E, nummers 

849 geheel, 554 en 850 gedeeltelijk (het exploitatiegebied). In de overeenkomst worden de 

wederzijdse verplichtingen en het verhalen van de kosten van de grondexploitatie vastgelegd. 

Conform het bepaalde in artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening ligt vanaf heden 

een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst gedurende zes weken voor een 

ieder kosteloos ter inzage bij de Stadswinkel aan het Frans Joseph van Thielpark 1. U kunt zich 

hiervoor melden bij de receptie. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

Burgemeester en Wethouders van Helmond 11 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.
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  Een metamorfose
voor de hele ruimte
Een plafond is een belangrijke 
sfeermaker in een ruimte. Met 
de juiste uitstraling en de juiste 
plafondverlichting kun je de sfeer 
creëren die bij de woning past.

Onderhoudsvriendelijk
Plameco plafonds zijn vocht- en 
warmtebestendig, schimmelwerend 
en kleurvast. Hierdoor zijn Plameco 
plafonds erg onderhuidsvriendelijk. 
Komt er viezigheid op het plafond, 
dan kun je dit eenvoudig met een 
vochtige doek schoonmaken.

De voordelen
• In 1 dag geplaatst
• Gemakkelijk schoon te houden
• Stel je eigen lichtplan samen
• Verbetert de akoestiek

Zorgenloos een compleet nieuw 
plafond
Vaak komt er veel bij kijken bij het 
plaatsen van een nieuw plafond: veel 
voorbereiding en een wekenlange 
verbouwing. Gelukkig is deze tijd 
voorbij. Een Plameco plafond wordt 
vaak in 1 dag geplaatst.

Tijdens het plaatsen van het Plameco 
plafond kunnen de meubels gewoon 
in de ruimte blijven staan en er zal 
weinig tot geen stof vrijkomen. Het 
is een snelle oplossing voor een 
nieuwe plafond én door de vele 
mogelijkheden van een Plameco 
plafond, creëren we ook een uniek 
plafond dat perfect bij de ruimte past!

Voor meer informatie 
kom eens kijken in onze showroom 
of ga naar plameco.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 

• 

• 

• 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

   

Dit weekend:
kijkdagen
Ontvang gratis advies voor je 
nieuwe plafond!

do 12, vr 13, za 14 en zo 15
september van 10 - 16 uur

Hier weer een update vanuit het Blaas-
festijn. Nog ruim 2 weken en dan barst 
het weer los. Middels deze weg blijven wij 
u op de hoogte houden omtrent de voor-
bereiding voor het festijn. De organsatie 
is flink aan het puzzelen om de laatse 
hand te leggen aan het speelprogramma. 
Dit programma zal tussen 12:00 en 18:00 
plaatsvinden en gezamenlijk afgesloten 
worden op het Havenplein. 

Wij delen met alle lezers de meest “verse” 
weetjes!!
Wist u dat:
• Wij de veertiende editie van dit festijn 
 organiseren.
• De kapellenteller op 36 staat.
• De kapellen komen uit het hele land, 
 zoals Dordrecht, Naaldwijk, Reuver en 
 Vlijmen. 
• De 650 deelnemende muzikanten op 11 
 podia meer dan 1000 liedjes gaan 
 blazen.
• Wij komende week via diverse invals
 wegen melding gaan maken van ons 
 mooie festijn.
• Wij spontane medewerking hebben 
 gekregen van bedrijven en diverse parti
 culieren om dit allemaal mogelijk 
 te maken.

• De organisatie op deze manier het 
 Helmondse Centrum lekker druk 
 bezocht wil hebben.
• De koopzondag hier natuurlijk ook bij 
 gaat helpen.
• Het centrum zowel letterlijk als 
 figuurlijk op stelten gezet gaat worden.
• Horeca-ondernemers en Sponsoren 
 ons geweldig steunen met hun bijdrage.
• Wij afgelopen week diverse 
 aanmeldingen van extra vrijwilligers 
 hebben ontvangen, echter nog steeds 
 een aantal vrijwilligers kunnen 
 gebruiken (vele handen maken 
 ligt werk!)
• Deze vrijwilligers, die ook worden 
 voorzien van een hapje en een drankje, 
 zijn nodig voor o.a. begeleiding kapellen 
 en op- en afbouw podia. Meld je aan bij 
 ons of informeer naar de 
 mogelijkheden, www.blaasfestijn.nl s

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

Helmond

Blaasfestijn Helmond: nog maar twee 
weken voordat het feest losbarst

Projectkoor Vox Humana nodigt weer zangers en zangeressen uit

Op woensdagavond 2 oktober 
a.s. starten de repetities weer 
van het Regionaal Projectkoor 
Vox Humana o.l.v. Frans van 
Houten. Het wordt het twaalf-
de koorproject dat 6 maanden 
duurt: van oktober 2019 t/m 
maart 2020. 

Op het concertprogramma staan 
klassieke koorwerken van Rutter, 
Schumann, Monteverdi, Hassler, 
Encina, Tallis, Mendelssohn, 
Mozart, Schubert, Cherubini en 
Gluck. 

Het koor nodigt nieuwe zangers 
en zangeressen uit om deze vo-

cale uitdaging aan te gaan. De in-
schrijving van nieuwe (aspirant)-
leden is inmiddels gestart. 

Het koor betrekt haar leden uit 
de regio’s Zuidoost Brabant en 
Noord- en Midden Limburg. ‘Vox 
Humana’ (‘De menselijke stem’) 
zingt met instrumentale bege-
leiding van de vaste pianist Evert 
Mostert en een symfonisch en-
semble van strijkers en blazers. 
Het twaalfde koorproject eindigt 
in maart 2020 met drie concerten 
in Helmond en Deurne.

Uitgebreide informatie: 
www.projectkoorvoxhumana.nl 
Aanmelden tot 28 september via: 
info@projectkoorvoxhumana.nl 
of 0493-314162

Helmond

(Bron foto; Jan Dijstelbloem).
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VRIJHEID 
VIEREN 
WE SAMEN

www.helmondvrij.nl

september 2019

Droom en doel: deelnemen aan de 

Paralympics 2020 in Tokio, 
gaat u samen deze weg met mij? 

www.nielsonwheels.com

‘Niels 16 jaar, leerling dr. Knippenberg College Helmond. 
Op éénjarige leeftijd werd ik getroffen door de Meningokokken 

bacterie, gevolg 2 benen en vingerkootjes geamputeerd, 
op 16 jarige leeftijd wereldkampioen tennis junioren 2019.’

Volgende maand is het feest 
op de Automotive Campus. De 
Automotive Campus bestaat 10 
jaar en de auto viert haar 250 ja-
rige verjaardag. Nicolas Cugnot 
reed in 1769 met zijn stoomauto 
rond in de omgeving van Parijs. 
Wellicht nog belangrijker dan 
de twee hierboven aangegeven 
jubilea is het feit dat er een mijl-
paal is bereikt in Helmond, nl. 
100 jaar autoproductie. 

Op 5 oktober wordt er fl ink uit-
gepakt in samenwerking met 
Ons Brabant Festival. 

Zo staan de deuren bij Fontys 
Automotive en Summa col-
lege open, zodat een kijkje 
kan worden genomen in wat 
deze opleidingen allemaal 

te bieden hebben voor een 
mooie carrière in de veelzijdige 
Automotive sector   

Maak kennis met de mobiliteit
van morgen bij Summa 
Automotive tijdens het D.A.F. 
Zijn auto’s of trucks altijd je 
ding geweest? Beter! Bij Summa 
Automotive draait alles om mo-
biliteit en zijn er verschillende 
opleidingen die hierbij aan-
sluiten. Verkoopmanagement, 
voertuigen en onderdelen ont-
werpen, onderhoud uitvoeren, 
storingen oplossen, schades 
herstellen; in samenwerking 
met het bedrijfsleven leiden we 
je graag op. Tijdens het Dutch 
Automotive Festival staan de 
deuren van Summa Automotive 
in Helmond open. Studenten en 
docenten leiden je graag rond in 
een van de praktijklokalen. Wil 
je ook de opleidingen zien in 

Eindhoven en Boxtel? Kom dan 
naar de open dag op zondag 3 
november van 10.00 tot 15.00 
uur. 

Maak kennis met Fontys 
Automotive Engineering 
tijdens het D.A.F. 
5 oktober zal Fontys Automo-
tive engineering aanwezig zijn 
met de voertuigen uit onze 
beide Minoren, de Minor Elec-
tric Drive (MED) & Minor Mo-
torsport Engineering(MME). 
Bij de MED leren de studenten 
alle domeinen van een elektri-
sche auto kennen, dit doen we 
mede aan de hand van 3 elek-
trische voertuigen die door de 
jaren heen door deze studenten 
zelf gebouwd of verbeterd zijn. 
Middels een elektrisch aange-
dreven DAF 66, een elektrische 
dunebuggy en een elektrisch 
platform voor de toekomst. De 

MED heeft aan het eind altijd 
een eindevenement dat de stu-
denten zelf mogen inrichten, 
zo zijn we in 2017 met de elek-
trische dunebuggy en een elek-
trische Burton (niet meer in ons 
bezit) naar Berlijn gereden.

De MME zal aanwezig zijn met 
de Mazda MX5 cup auto. In de 
MME leren de studenten alle 
aspecten van motorsport: Engi-
neering, Data acquisitie, Vehicle 
Dynamics & Aerodynamica. Dit 
wordt toegepast op onder an-
dere de Mazda MX5 cup auto.
Tot slot zal er ook een Race/rij 
simulator aanwezig zijn waar-
mee de bezoekers hun beste 
rondetijd kunnen neerzetten.

Oproep 
Heeft u een mooie klassieke 
auto, dan kunt u zich nog aan-
melden om deze te etaleren op 
het speciale klassieker paviljoen 

tussen alle andere pronkstuk-
ken. 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 verleden, 
want zonder verleden geen toe-
komst! Aansluitend is er ook 
nog een Automotive Quiz met 
mooie prijzen.

De toegang tot dit bijzondere 
feest is gratis! s

Een elektrisch platform voor de toekomst. (Bron foto’s; organisatie Dutch Automotive Festival).

Dutch Automotive Festival: 
maak kennis met de mobiliteit van morgen 

Een elektrisch aangedreven DAF 66. 

Helmond
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De wijkraad Mierlo-Hout reikt 
ieder jaar tijdens de Nieuw-
jaarsbijeenkomst ‘De Mierlo-
Houtenaar’ en ‘Groepering van 
het jaar’ uit aan wijkbewoners 
en vereniging die altijd klaar 
staan voor de wijk en haar be-
woners. 

Ook voor het jaar 2019 roept de 
wijkraad Mierlo-Hout haar in-
woners op om met voorstellen te 
komen voor de kandidatuur van 
wijkbewoners voor de nieuwe 
MierloHoutenaar 2019: kijk eens 
rond in uw omgeving, want het 
is aan u om uw kandidaat voor 
de onderscheiding De Mier-

loHoutenaar aan de wijkraad 
kenbaar te maken. De verlening 
van deze eretitel is bedoeld voor 
mensen die altijd klaar staan 
voor een ander, of dat nu binnen 
of buiten het verenigingsleven is. 
Iemand die onopvallend, al dan 
niet achter de schermen, met 
hart en ziel bezig is voor de ver-
eniging of voor de gemeenschap 
Mierlo-Hout. De uitreiking van 
de onderscheiding is op 5 januari 
2020 bij De Koning om 13.00 uur.

Kent u iemand of een groepering 
die in aanmerking komt voor de 
onderscheiding, meldt deze per-
soon dan aan, voorzien van een 
goede motivering. Er zijn wel 
enkele criteria waaraan moet 
worden voldaan: de kandidaat 

is woonachtig in de wijk Mierlo-
Hout en heeft zich op uitzonder-
lijke wijze ingezet voor een doel 
dat meerwaarde heeft voor de 
wijk. Bestuursleden van de stich-
ting Wijkraad Mierlo-Hout kun-
nen niet worden voorgedragen. 

De jury bestaat uit enkele be-
stuursleden van de stichting 
en enkele personen van buiten 
de wijk. Voorzitter van de jury 
is wijkwethouder Cathalijne 
Dortmans. Aan de kandidatuur 
zijn behalve een sculptuur, een 
oorkonde en een persoonlijk 
geschenk ook enkele geldprij-
zen verbonden, te besteden aan 
een doel in de wijk Mierlo-Hout. 
Middels het contactformulier 
op de website van de wijkraad, 
kunnen personen en/of groepe-
ringen aangemeld worden voor 
MierloHoutenaar en groepering 
van het jaar. 

U kunt de naam en de adresge-
gevens van uw kandidaat ook 
op een briefje vermelden en af-
geven/in de brievenbus doen bij 
wijkhuis De Geseldonk onder 
vermelding: Wijkraad: Verkiezing 
De MierloHoutenaar. Of mail 
naar Secretariaat@wijkraad-
mierlohout.nl De voorwaarden 
waaraan moet worden voldaan 
staan vermeld op de site van 
de wijkraad Mierlo-Hout www.
wijkraadmierlohout.nl  s

SHOP OOK ONLINE 24/7! WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

STYLESTYLESTYLE CASUAL

DE GROOTSTE VAN DE REGIO • MEER DAN 150 TOPMERKEN • STYLE EXPERTS ALTĲ D AANWEZIG • DORPSSTRAAT 161B  MIERLO GRATIS PARKEREN

TREND 

TREND EVENT · VRĲ DAG 13 EN ZATERDAG 14 SEPTEMBER
BUBBLES & BITESEXTRA KOOPAVOND · WOENSDAG 18 SEPTEMBER 19.00 - 22.00

De Mierlo-Houtenaar 2018, Theo van Mullekom en de Groepering van 
2018, de Seniorenvakantieweek. (Bron foto; Loes Bakels).

Wie kent een MierloHoutenaar
of Groepering 2019?

Mierlo-Hout Zestig jaar 
waardevolle vriendschap 

Vorige week woensdag kwam 
een bijzondere groep dames 
bij elkaar Helmond. 

Hans van Es- van de Ven , Ric-
ky de Bruin- van Mierlo, Thea 
Kouwenhoven- van de Berg, 
Janny Sprengers-Kuypers, An-
nemie van der Linden- Aben 
en Betsie van de Weij- van de 
Berg hadden een zogenaamde 
‘vriendinnendag gepland’ en 

dat doen ze al jaren. Wat maakt 
deze dag dan zo bijzonder? De-
ze dames zijn al ruim 60 jaar 
met elkaar bevriend!

Ze leerden elkaar destijds ken-
nen bij dansschool Hellen-
doorn en zijn elkaar nooit sinds 
die tijd niet uit het oog verloren. 

Twee keer per jaar komen de 
dames bij elkaar om samen 
een fijne dag te hebben zoals 
fijn bijkletsen en lekker eten 
met elkaar. s

Helmond

 

V.l.n.r. boven: Thea, Ricky, Hans
V.l.n.r. onder: Janny, Betsie en Annemie
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Oriëntatie

nu ook via

video

Huis kopen? De
beste keus maak je
met een goede
voorbereiding.
Ga jij huizen bezoeken tijdens de Open Huizen Dag? Loop van te
voren bij ons binnen, zonder afspraak. Dat kan op dinsdag 17 en 24
september en donderdag 19 en 26 september van 13.00 tot 20.00.
Onze adviseurs zitten in Helmond en Gemert klaar om je
financieringsmogelijkheden te bekijken.

Start op Rabobank.nl/wonen

ZOEK JE INFORMATIE OVER 
OUDERSCHAP, RELATIE OF 

ECHTSCHEIDING?

KIJK OP 
WWW.SAMSARA-HELMOND.NL

Echtscheidings dilemma’s
Elke twee weken wordt er in Weekkrant 
de Loop een echtscheidingsdilemma met 
u gedeeld. Hierop kunnen de lezers een re-
actie of advies geven. Om uw geheugen op 
te frissen, wordt het eerste dilemma hier-
onder nog een keer beschreven met enkele 
reacties van de lezers:

Helmond

Wij zijn de opa en oma van een hele lieve 
kleindochter van 9 jaar. Onze dochter en 
schoonzoon zijn pas gescheiden. Ze probe-
ren dat zonder ruzie te doen, maar er zijn af 
en toe wel strubbelingen. Wij merken dat zij 
beiden veel tijd voor zichzelf nodig hebben. 
En ondertussen zien we dat onze kleindoch-
ter stil is en heel erg haar best doet om niet 
lastig te zijn. Laatst had ze een kinderfeestje, 
maar toen zou ze bij papa zijn. Ze zei dat ze 
niet naar dat feestje ging omdat ze papa niet 
alleen wilde laten. Wij maken ons zorgen 
om haar. Wat kunnen we doen? 
Een bezorgde opa en oma

De herfstvakantie komt eraan en ik wil zo 
ontzettend graag een weekje naar Disney-
land Parijs met de kinderen, maar mijn ex is 
er helemaal op tegen. Ze vindt het een com-
mercieel park en vindt dat er veel te veel 
prikkels op de meiden afkomt. Ze had altijd 
al moeite met pretparken, maar ik vind die 
nou net erg leuk en ik denk mijn meiden 
ook. Onze relatie is echt best goed en we 
overleggen alles met elkaar, zonder ruzie. 
Alleen hier komen we gewoon niet uit.Dilemma 12: Op stap

Dilemma 13: Pretparken

Hoi  opa en oma, 
Wat vervelend voor jullie en voor eigenlijk 
iedereen in het gezin. Het helpt in elk geval 
dat jullie je niet mengen in de ruzies. Mijn 
tip is om daar ook buiten te blijven en mo-
rele steun te bieden aan de kinderen als de 
ouders. Een luisterend oor is vaak het be-
langrijkst wat iemand in zo’n situatie kan 
krijgen. Succes.

Kun je vragen of jullie een keer een dagje 
weg mogen gaan met de kleinkinderen? 

Gewoon om een dag uit die sfeer en los van 
allebei de ouders te zijn. Net als daarvoor 
vinden jullie kleinkinderen het vast heel 
fijn om bij opa en oma te zijn. Het helpt ze 
als ze een dagje pauze van thuis kunnen 
nemen denk ik. 

Hallo, 
Kun je aan je kleindochter vragen waarom 
ze zich zo’n zorgen maakt? Het is niet gek 
dat ze ook voor haar vader wil zorgen. Het 
is jammer dat ze dan haar eigen pleziertje 
opzij zet, maar er komen nog kinderfeest-
jes genoeg. 

Als je weet dat er niets anders dan het 
scheidingsverdriet is, dan kun je haar va-
der vragen of die met haar een gesprekje 
aangaat waar hij aan haar kan vertellen 
dat het oke is om naar een feestje te gaan.

Wat goed dat jullie meekijken en zien wat 
er gebeurt. Het is erg belangrijk dat jullie 
kleindochter hoort en weet dat de schei-
ding niet haar schuld is en niet haar ver-
antwoordelijkheid is om dat op te lossen. 
Jullie dochter en ex-schoonzoon moeten 
hun zaken regelen en dat is niet de taak 
van jullie kleindochter! 

Op de website van Samsara-helmond.nl 
(bij jeugd) staat onder andere een brief die 
kinderen kunnen lezen en aan hun ouders 
kunnen geven. Help je kleindochter door 
je dochter en eventueel je ex-schoonzoon 
aan te spreken op hun verantwoordelijk-
heid, zodat die weer op de juiste plaats 
komt te liggen.

Succes van een gescheiden moeder die het 
allemaal herkent. 

Reactie:

Wilt u reageren op dit dilemma, of wilt u 
zelf een dilemma inbrengen? Mail naar 
duurzaamouderschap@levgroep.nl, o.v.v 
dilemma 13 en mogelijk wordt uw reactie 
over twee weken geplaatst. s

ZOEK JE INFORMATIE OVER 
OUDERSCHAP, RELATIE OF 

ECHTSCHEIDING?

KIJK OP 
WWW.SAMSARA-HELMOND.NL
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www.winkelcentrumdebus.nl www.facebook.com/winkelcentrumdebus

DEELNEMENDE WINKELS
Visspecialiteiten Remco Jacobs • Restaria De Bus • Nakay 

Romonesco Slager-traiteur • KarakterKapper • Primera De Luifel  

PLUS Marlo en Angela van de Wildenberg • Hans Deelen Groente & Fruit 

Duijmelinck Kaas en Delicatessen • Feestshop De Ballon • Bloemisterij Kees Quekel 

Supervlaai • Chinees Restaurant Happy Valley • Bakkerij der Kinderen • Onje Clonje

DE BUS PAKT UIT!
Op zondag 22 september organiseert 

winkelcentrum De Bus een grootse 
braderie met vele kramen met  

mooie artikelen. Tevens zullen alle 
winkels geopend zijn. 

Voor de kinderen is er vertier.  
Tijdens deze dag is er live muziek  

van het Duo Xplain

BRADERIE
ZONDAG 22 SEPTEMBER VAN 10.00-17.00 UUR

Live muziek  
van Xplain
 van 13.00-17.30 uur

Zondag 22 september organiseren de on-
dernemers van Winkelcentrum de Bus 
een grootse braderie aan het Nieuwveld 
in Helmond. Tijdens de braderie waar 
een groot aanbod aan kramen in en om 
het hele winkelcentrum zullen staan 
worden producten verkocht van de win-
keliers uit WC De Bus maar er staan ook 
kramen van andere kleine ondernemers 
waarop een grote variëteit aan leuke en 
lekkere koopwaar wordt aangeboden. 

En om het extra gezellig te maken zal 
de topband  Xplain! die middag live op-
treden. Dit muzikaal duo met Arthur 
ter Voert (ex- leadzanger en toetse-
nist  HIKE...  o.a. bekend van de zomer-
hit “Lekker lekker in de zon” en seizoen 6 
van The Voice Of Holland) en Roel Geerts 
(ex-leadzanger en gitarist John Mayer Tri-
bute Band) heeft heel wat muzikaliteit 
en ervaring in huis. Een modern duo dat 
zich richt op de muzikale invulling van de 
meest uiteenlopende feesten.  Natuurlijk 
is er ook aan onze kleintjes gedacht, ze 

kunnen lekker los gaan in de draaimolen 
waar je 1 week voorafgaand aan de brade-
rie, kaartjes voor gratis ritjes kunt scoren 
bij uw aankoop in één van de aangeslo-
ten winkels in Winkelcentrum De Bus. 
Check ook even de Facebookpagina @
winkelcentrumdebus waarop binnen-
kort een deel/like en winactie komt te 
staan waarbij 3 mooie geursets te win-
nen zijn van Lampe Berger t.w.v. € 50,00.
Tijdens de braderie die gehouden wordt 
van 10.00u tot 17.00u is er volop gelegen-
heid voor een hapje en een drankje en alle 
winkels zullen open zijn. Winkelcentrum 
de Bus is het enige overdekte winkelcen-
trum van Helmond, wat De Bus uniek 
maakt en ideaal voor een evenement als 
dit. Daarnaast is er veel gratis parkeerge-
legenheid. Heeft u zelf interesse om met 
een kraam deel te nemen? Neem dan 
contact op met Lenny van Bokhoven van 
Van Bokhoven Events via www.van-bok-
hoven-events.nl

Hopelijk zien we u ook op zondag 22 sep-
tember en zijn de weergoden ons gunstig 
gezind, u kunt dan zelf de gastvrijheid van 
alle ondernemers ervaren. s

Kom gezellig naar de braderie 
in Winkelcentrum De Bus 

Helmond-Noord

Maandag 9 september heeft burgemees-
ter Elly Blanksma-van den Heuvel onder 
grote belangstelling het predicaat Hof-
leverancier uitgereikt aan Van Oorschot 
schoenen BV. Het geheel werd muzikaal 
begeleid door stadsharmonie Phileutonia. 

Het predicaat Hofleverancier is een Ko-
ninklijke onderscheiding voor een be-
drijf, dat niet noodzakelijkerwijs ook aan 
het Hof hoeft te leveren. Sinds maan-
dagavond siert het bord met dit predi-
caat de gevel van de schoenwinkel aan 
de Steenweg.

Thijs van Oorschot Schoenen kreeg de 
onderscheiding vanwege het 100-jarig be-
staan van dit familiebedrijf. Oprichter Jan 
van Oorschot begon zijn maatschoenen-
makerij in 1918 destijds in de Beelstraat. 
Hij werd opgevolgd door zijn zoon Frans 

die uiteindelijk met de schoenwinkel neer-
streek op de huidige locatie aan de Steen-
weg. Samen met zijn vrouw Sophie runde 
hij de zaak met verve. Toen Thijs de zaak 
overnam, bleef ook zijn moeder Sophie 
nog jarenlang actief in de winkel. Thijs die 
in zijn dna een combinatie van het flam-
boyante van zijn vader heeft en het door-
zettingsvermogen van zijn moeder runt 
de zaak met veel liefde voor het vak. In de 
loop der jaren verhuisde de werkplaats en 
winkel van de Beelstraat, naar de Noord-
Koninginnewal, de Molenstraat, de Krom-
me Steenweg naar de huidige locatie aan 
de Steenweg. Thijs die naar zijn familie 
een grote blijk van waardering uitspreekt 
in zijn speech sluit af met de pakkende 
zin: “Je kunt nooit genoeg schoenen heb-
ben!” De redactie van Weekkrant De Loop 
sluit zich hier 100% bij aan.

Thijs Van Oorschot Schoenen en Tassen
Steenweg 36 Helmond
www.vanoorschotschoenen.nl

Predicaat Hofleverancier 
voor Van Oorschot schoenen 

Centrum

V.l.n.r.: Burgemeester Elly Blanksma van den Heuvel, mevrouw Sophie van Oorschot 
Houbraken, Thijs van Oorschot, Alexander Van Roij. (Bron foto’s Christel Sanders).

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl
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Met 4 bloem takken!Met 4 bloem takken!
Div. kleuren 
in 12-cm pot
Van €14,99

Vrijdagkoopavond
tot 20.00 uur geopend

IEDERE ZONDAG OPEN
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

www.tuincentrumdebiezen.nl

KlimplantenCalluna “Garden girls”

Ilex crenata

Bij De Biezen 
kan je kiezen!
Nu alle maten Nu alle maten 
& soorten

In div. felle kleuren
20-cm hoog 
in 11-cm pot
€1,99

Goed alternatief Goed alternatief 
voor buxus haagvoor buxus haag
Tray á 6 stuksTray á 6 stuks
Van €12,99

Vlinder orchideeAster Alpinus

Pompoenen

Herfst asterHerfst aster
ø40-cm 
in 12-cm potin 12-cm pot
€4,99

Bij De Biezen kan je kiezen!Bij De Biezen kan je kiezen!
Nu alle maten Nu alle maten 
& soorten& soorten

1 + 1 
GRATIS

1 + 1 
GRATIS

1 + 1 
GRATIS

20%
Korting

nu
€7,99

nu
€8,99

Calluna “Garden girls”
In div. felle kleuren
20-cm hoog 
in 11-cm pot

Vlinder orchideeVlinder orchidee

Verkrijgbaar in div. kleuren
55-cm hoog
25-cm breed
Van €11,99

www.tuincentrumdebiezen.nlwww.tuincentrumdebiezen.nl
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Nu alle maten 
& soortenVerkrijgbaar in div. kleuren
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Wandhanger
“Winter violen”

De voorbereidingen voor de 
vierde editie van Fun Run Ge-
mert zijn in volle gang en het 
is mogelijk in te schrijven met 
je team voor het evenement op 
5 en 6 oktober. Het belooft een 
moddervette editie te worden 
met een nog hogere FUN-fac-
tor. Met het thema ‘Carnaval in 
de wei’ is de toon alvast gezet.

Het Fun Run weekend start op 
zaterdag 5 oktober met de ‘Team 
Challenge’. Net als vorige edities 
is “FUN” het magische woord. 
Verschijn met je gekste pak aan 
de start, want er zijn dit jaar 
maar liefst 3 originaliteitsprijzen! 
Je team mag dit jaar uit 3 tot 13 
personen bestaan. Ga je met je 
team voor de snelste tijd? Koop 
dan je tickets (max. 5 personen) 
voor het ‘Fast Hour’ van 12.00-
13.00 uur. Het parcours is dan nog 
‘vers’ met weinig opstoppingen.

Het parcours: nog langer en leuker 
Het parcours rondom evene-
mententerrein De Schabbert is 

deels vernieuwd en telt 34 ob-
stakels. Bovendien is de route 
verlengt naar 6 kilometer en 
is het historische kasteelter-
rein van Gemert in het parcours 
opgenomen. 

Check de route alvast op 
w w w . f u n r u n g e m e r t . n l .
Om het weekend extra gezellig te 
maken, is de afterparty op zater-
dag gratis voor alle deelnemers, 
maar ook voor alle fans, vrien-
den en andere feestbeesten! 
Alle aanwezigen zijn die avond 
getuige van de prijsuitreiking, de 
fantastische live-band REPOP en 
DJ The Underdogs.

Nog niet bekend met 
de Fun Run? 
De Fun Run ‘Team Challenge’ 
is een sportief evenement met 
een hoge fun-factor. Doe mee 
met je vrienden, familie, club-
genoten, kennissen, buren of 
collega’s… zolang ze maar ouder 
zijn dan 14 jaar.  Als team leg je 
een uitdagend parcours af vol 
met opblaasbare stormbanen en 
water- en modderobstakels. Het 
team met de hoogste fun-factor 

wint! Deelname kost €28,50 per 
persoon.

Zondag 6 oktober: Albert Heijn 
Gemert Family Challenge
Op zondag 6 oktober start deel 
2 van het Fun Run weekend met 
de ‘Albert Heijn Gemert Family 
Challenge’. Deze kleinere versie 
van de run op zaterdag is dit jaar 
2 kilometer en je team mag uit 
maximaal 20 personen vanaf 6 
jaar bestaan. 

We adviseren begeleiding voor 
de kleintjes. Deelname kost 
€11,00 per persoon. Alle deel-
nemende kinderen krijgen een 
GRATIS consumptiekaart voor 
o.a. een drankje, zakje chips en 
een snack.

Schrijf je nu in!
Zin in een weekend vol teambuil-
ding, gezelligheid en fun? Maak 
je team dan compleet en schrijf 
je in op www.funrungemert.nl. 
Je hebt de keuze uit 5 tijdvakken 
van een uur op zaterdag. Op zon-
dag zijn tickets te koop voor tus-
sen 12.00 en 16.00 uur volgens het 
wachtrij-principe. s

Fun Run Gemert: ‘Carnaval in de Wei’
Klaar voor de start? De leukste obstakelrace van de regio is terug! (bron foto: HansBurger Fotografi e)

Regio

Vrijheid het is zo’n mooi woord en 
vur ons eigenlijk heel normaal, maar 
in veel gebieden van de wereld is dat 
niet. Er zijn oorlogen op verschillende 
plekken in de wereld en lang geleden 
was dat hier in Helmond ook: oorlog. 
Deze maand vieren wij in Helmond 
dat we 75 jaar bevrijd zijn en dat 
gaan we herdenken en vieren. Er is 
echt zoveel te doen. Te weinig men-
sen beseffen hoe waardevol vrijheid 
is, maar deze dagen worden wij er 
weer eens met onze neus opgedrukt 
dat het een voorrecht is.

Op 25 september 1944 is heel Hel-
mond bevrijd van de Duitsers. Hel-
mond-West is echter al drie dagen 
eerder bevrijd. Dat deel van de stad 
is in de dagen daarna gescheiden 
van de rest van Helmond doordat de 
bruggen en sluizen over het kanaal 
zijn opgeblazen of onklaar gemaakt. 
Om deze reden herdenken Stiphout 
en Mierlo Hout op 22 september de 
bevrijding.  (dit stukje tekst overge-
nomen van www.helmondvrij.nl). 

Gelukkig heeft mijn generatie dit niet 
mee hoeven maken. Wel heb ik zelf 
gezien wat het meemaken van een 
oorlog met je kan doen. Mijn va-
derke, die nu 108 jaar zou zijn als hij 
nog leefde, heeft de oorlog wél mee-
gemaakt. Hij heeft 4 jaar in verschil-

lende concentratiekampen gezeten. 
Mijn ouders waren een paar jaar ge-
trouwd en hadden 1 kind (men oud-
ste bruur) toen mijn vader dit over-
kwam. Ons mam heeft altijd gezegd: 
“De man waar ik mee getrouwd was, 
heb ik nooit meer gezien. Die is niet 
teruggekomen uit Duitsland.” Gete-
kend voor het leven is hij terugge-
komen van 4 jaar concentratiekamp 
in Duitsland. Eigenlijk werd er nooit 
over gepraat bij ons thuis, het was 
iets wat hem overkomen was en wat 
je ondergaat.

Wat hij daar allemaal heeft meege-
maakt en heeft gezien is hem niet in 
de koude kleren gaan zitten.Zo rond 
zijn 72 kreeg hij angstdromen over 
vroeger en durfde hij niet meer al-
leen thuis te blijven. We zagen hem 
gewoon wegkwijnen. Hij woog nog 
45 kilo en zijn longen lieten hem in de 
steek. Op 74 jarige leeftijd is hij over-
leden aan een kampsyndroom. Te-
genwoordig heet dat PTSS, de angst 
in zijn ogen (die laatste jaren) zal ik 
nooit meer vergeten, hartverscheu-
rend en je kon er niets aan doen. Ik 
weet dus heel goed hoe belangrijk 
het is dat wij dit nooit vergeten hoe 
belangrijk het is om die bevrijding te 
vieren en dat kunnen wij in Helmond 
als de beste, als ik al die program-
ma’s voor deze dagen bekijk.

Ook een bevrijdingsfestival hoort 
daar bij en dat is 28 september op 
het Speelhuisplein van 15.00 tot 01.00 
uur. Wat mij ook kei skon lijkt, is het 
bevrijdingsvuur wa door Helmond 
gaat, dat ga ik zeker op een paar 
plekken kijken. De datums met tij-
den staan allemaal op deze website 
www.helmondvrij.nl.Ook is er een 
ouderenmiddag, unne musical in het 
Speelhuis, een herdenkingsdienst, 
een expositie en verschillende bevrij-
dingsconcerten en nog veul meer, 
daar lees je ook alles over op deze 
site. 

Ik hoop dat wij met heel Helmond 
deze memorabele dagen gaan vieren 
en ons allemaal er bewust van zijn 
dat dit nooit vergeten mag worden.
Een fijne bevrijdingsweek, een fijn 
weekend.
Tot volgende week.

Ons vertelt…

Vrijheid vieren 
we samen
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Afgelopen vrijdag 6 september 
heeft wethouder Antoinette 
Maas feestelijk de Van Gogh 
Mural  “Vincent’s Views” ont-
huld die door vormgeefster Ilse 
Weisfelt is gerealiseerd op de 
vier dragende pilaren van het 
Traverse viaduct over de Zuid-
Willemsvaart. Deze mural is 
onderdeel van het project Van 
Gogh Murals van Zuidlijn. 

Zuidlijn, een samenwerkingsver-
band van de gemeenten Breda, 
Tilburg, Den Bosch, Eindho-
ven, Helmond en de provincie 
Noord-Brabant, heeft het initi-
atief genomen om in alle 5 ge-
meenten een muurschildering te 
realiseren geïnspireerd door Van 
Gogh. De mural in Helmond is 
de vijfde en laatste muurschilde-
ring van dit project. Op de 4 pila-
ren van het viaduct, aan weers-
zijde van het kanaal, wordt in 

een eigentijdse vorm uitwerking 
gegeven aan het thema. De pila-
ren zijn weliswaar afzonderlijk te 
bekijken maar gaan ook een ver-
binding aan. Ilse Weisfelt is een 
jonge kunstenaar die gestudeerd 
heeft aan de kunstacademie in 
’s-Hertogenbosch. 

De mural is in een kort tijdsbe-
stek gerealiseerd. Over het ont-
werp zeg Ilse: “Ik ben aan de slag 
gegaan met de arbeiders waar 
Van Gogh zo door gefascineerd 
was. Deze komen in verschil-
lende herhalende patronen op 
de pilaren. 

De ene zijde laat steeds de 'arbei-
der' zien, de andere zijde is een 
variatie op het Brabants land-
schap (het Kerkje dat Van Gogh 
vaak geschilderd heeft, houten 
stammen, en velden). Ik laat deze 
dan afwisselen, zodat je wanneer 
je bijvoorbeeld naar de aardap-
pelpoters kijkt, aan de overzijde 
van het kanaal de velden ziet. Op 

de korte zijdes van de driehoe-
ken ontmoeten de twee kanten 
elkaar, hier ontstaat een soort 
overlap.” 

Cultuur in het centrum
“Met het Kasteel, het Speelhuis 
en het museum om de hoek past 
deze mural perfect op deze plek 
in Helmond. Daarnaast verle-
vendigt de mural de looproute 
vanuit de parkeergarage naar 
het centrum”, aldus een enthou-
siaste wethouder Maas.

Derde mural in Helmond
De Van Gogh Mural is de derde 
grote mural in het centrum van 
Helmond en wordt in opdracht 
van de gemeente Helmond ge-
maakt. Eerder heeft Stichting Ca-
rat het initiatief genomen voor de 
muurschilderingen op de biblio-
theek en aan de Parkweg. Om de 
Van Gogh Mural mogelijk te ma-
ken heeft Stichting Carat financi-
eel bijgedragen. De komende ja-
ren zal Stichting Carat nog meer 
murals in Helmond realiseren. s

Mural 
‘Vincent’s Views’ 

compleet 
 De murals zijn compleet! (Bron foto; Wim van den Broek).

Centrum

Das Punktholzer Bierfest ist wieder da!
Tijdens en na het jubileumjaar 
van de Spurriezeiers is er lang 
gepraat over de leuke program-
meringen. Het Punktholzer 
Bierfest was het eerste evene-
ment tijdens het jubileumjaar. 
Daar is nog lang over gesproken 
en de vraag is ons vaak gesteld 
of we het weer gaan organise-
ren. Iedereen zag er fantastisch 
uit, de sfeer was perfect en het 
bier is goed gedronken. Waar-
om niet behouden als feest van 
Stiphout waarin iedereen uit 
Stiphout en omstreken wel-
kom is? Deze vraag hebben wij 
ons zelf als organisatie. Er was 
er maar 1 antwoord mogelijk: 
Doen!

Ook dit jaar op zaterdag 28 sep-
tember, aanvang 20:00 uur, zullen 
de pullen weer gevuld worden en 

gaan we er een groot feest van 
maken met diverse artiesten. Het 
bier mag weer rijkelijk vloeien en 
de schlagermuziek mag ingezet 
worden. De welbekende mee-
zingers, een goede sfeer en een 
warme tent bij de Oude Toren in 
Stiphout zal zorgen voor een on-
vergetelijke avond. Ook aan eten 
en een goede garderobe zal het 
niet ontbreken. We hopen dat ie-
dereen net zo mooi verschijnt als 
vorig jaar en het feest nog groter 
en gezelliger mag worden.  Het 
is prachtig om de gezelligheid en 
verbondenheid te zien in de sfeer 
van Beieren en dat zo dichtbij 
huis. Wij zeggen: Haal de leder-
hose en dirndl maar weer uit de 
kast want hij mag weer aan!

Ook aan de jeugd van Stiphout 
hebben we gedacht. Op vrijdag 
27 september, aanvang 20:00 uur, 
is er voor de jeugd ook een spet-
terend feest. Een Apres ski party: 

Jetzt geht’s alcoholloss! Een vette 
DJ met spetterende muziek en 
we zorgen dat het dak eraf gaat.
Breng gezellig al je vrienden mee 
en maak er samen een fantas-
tisch feest van. Wonen ze niet in 
Stiphout of zitten ze niet bij je op 
school, maar ken je ze bijvoor-
beeld van hockey, je voetbalclub, 
handbal-of volleybal of een an-
dere vereniging; geen probleem. 
Kom gezellig feesten. We zorgen 
voor een kiss and ride voor de 

ouders en wil je op de fiets is daar 
ook alles voor geregeld.

Alle kaarten zowel voor de vrij-
dag als zaterdag zijn online ver-
krijgbaar via de FB-site van het 
Punktholzer Bierfest en er zijn 
tevens kaarten te koop bij DA 
van Leuken in Stiphout.
Voor groepen ligt er bij de online 
verkoop een interessant aanbod.  
www.ticketview.nl/shop/des-
purriezeiers s

Stiphout

Aff air, An (DOV) Ma 20:00 uur 

Angel Has Fallen (DOV)

Za 10:15 uur / Zo 12:40 uur / Do, Ma - Wo 16:30 

uur / Vr, Za 17:15, 20:00 uur / Do, Zo, Di, Wo 

19:15 uur / Ma 21:30 uur

Angry Birds 2 (DNL) Zo 10:00, 13:15 uur / Vr 

10:30 uur / Za 10:45 uur / Wo 11:00, 16:15 uur / 

Ma 11:30 uur / Do 11:45 uur 

Angry Birds 2 (N3D)

Vr 14:15 uur / Wo 14:30 uur / Za 15:00 uur / Ma 

16:00 uur / Do, Zo, Di 16:15 uur 

Anna (DOV) Vr 11:30, 16:30 uur / Za 12:15 uur 

/ Ma 13:15, 18:10 uur / Do, Zo, Di, Wo 13:30 uur 

/ Zo 18:00 uur / Do, Di 18:15 uur / Vr, Za 18:45, 

22:30 uur / Do, Zo - Wo 21:45 uur

Downton Abbey (DOV) Vr, Ma 10:45 uur / Do, 

Di 11:30 uur / Za 11:45, 15:45 uur / Wo 12:30 uur 

/ Zo 15:00 uur / Do, Ma, Di 15:15 uur / Vr 15:50 

uur / Do, Zo - Wo 19:00 uur / Vr, Za 19:45 uur / 

Zo, Wo 20:45 uur / Do 21:00 uur / Ma 21:15 uur 

/ Vr, Za, Di 21:30 uur

Fast & Furious: Hobbs & Shaw (DOV)

Zo 10:30 uur / Wo 11:30 uur / Ma, Di 12:30 uur 

/ Do 12:45 uur 

Fast & Furious: Hobbs & Shaw (O3D)

Vr 12:50 uur / Za 14:30 uur 

Gloria Bell (DOV) Do, Di 14:00 uur 

Good Boys (DOV) Za 10:45 uur / Zo, Di 11:30 

uur / Do, Ma - Wo 16:45 uur / Zo 17:00, 22:00 

uur / Vr, Za 17:30 uur / Ma 19:15 uur

Hustlers (DOV)

Vr 10:30, 13:30 uur / Wo 12:15 uur / Zo 12:30, 

21:15 uur / Za 13:45 uur / Do, Ma, Di 14:15 uur 

/ Zo - Di 17:30 uur / Do, Wo 18:30 uur / Vr, Za 

19:15, 22:45 uur / Do, Ma - Wo 22:00 uur

IT Chapter Two (DOV)

Za 10:15 uur / Do, Vr, Ma, Di 11:15 uur / Zo 14:30 

uur / Do, Ma - Wo 14:45 uur / Vr, Za 15:15, 18:30, 

21:45 uur / Zo, Ma 17:45 uur / Do, Di, Wo 18:00 

uur / Do, Di 20:45 uur / Zo, Ma, Wo 21:00 uur

Juf Roos (DNL) Zo 10:00 uur / Do, Za, Ma, Di 

10:30 uur / Wo 10:45 uur / Vr 15:40 uur 

Lion King, The (2019) (DNL)

Do, Zo, Di 10:45 uur / Ma 11:30 uur / Vr 12:30 

uur / Za 13:00 uur / Wo 15:15 uur 

Lion King, The (2019) (DOV)

Do, Wo 17:30 uur / Vr, Za 18:00 uur / Ma 18:20 

uur / Di 18:30 uur 

Lion King, The (2019) (O3D) Zo 18:30 uur / Do, 

Wo 21:30 uur / Vr, Za 22:00 uur 

Mule, The (DOV) Ma, Wo 14:00 uur 

Once Upon a Time.... in Hollywood (DOV)

Wo 10:45 uur / Zo 11:00 uur / Do, Ma, Di 12:00 

uur / Vr 12:40 uur / Za 12:45 uur / Do, Zo, Di, Wo 

20:00 uur / Vr, Za, Ma 20:45 uur

Polityka (DOV) Zo 16:00 uur / Za 16:15 uur 

Rambo: Last Blood (DOV) Wo 18:15 uur 

Secret Life Of Pets 2 (DNL)

Do, Zo - Wo 15:30 uur / Vr, Za 16:00 uur 

Secret Life Of Pets 2 (N3D) Zo 13:45 uur 

Sneak Preview (DOV) Di 21:00 uur 

Thomas de Stoomlocomotief, Opgraven & 

Ontdekken (DNL)

Za 10:00 uur / Wo 10:30 uur / Vr, Ma, Di 10:45 

uur / Do 11:00 uur / Zo 15:15 uur 

Toy Story 4 (DNL) Zo 10:15 uur / Za 13:00 uur / 

Wo 13:15 uur / Vr 14:45 uur

PATHÉ HELMOND
DO. 12 SEP. T/M WO. 18 SEP.

Onze openingstijden 
maandag t/m vrijdag 10.15 uur 

zaterdag en zondag 9.45 uur
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CARAT BEVRIJDINGSCONCERT

In 1994 bij 50 jaar bevrijding 
van Aarle-Rixtel is de bevrij-
dingsrevue door de Aerlese 
Revue voor het eerst opge-
voerd. Twee avonden met 
een volle bak in den Dreef in 
Aarle-Rixtel. In 1995 tijdens 50 
jaar nationale bevrijding ston-
den ze met 3 voorstellingen 
succesvol in het Speelhuis. In 
2009 tijdens 65 jaar bevrijding 
brachten ze de liedjes voor het 
eerst in de Gaviolizaal voor de 
veteranen van het Norfolk re-
giment. 

In september 2014 tijdens 70 
jaar bevrijding waren zij de eer-
ste activiteit van de Stichting 
Draaiorgels Helmond met 2 uit-
verkochte voorstellingen van de 
bevrijdingsrevue welke met de 
nationale bevrijding in 2015 nog 
een keer met 2 voorstellingen 
werd herhaald. 

Op 18 september brengt de 
Stichting Aarlese Revue vanaf 
19.50 uur nog éénmaal een 
avondvullende revue met lied-
jes en sketches uit die tijd. 
“Komt dat zien, komt dat zien.” 
De entree is slecht €2,50 inclu-
sief een kopje koffie of thee.

Kaarten zijn te koop bij: Pri-
mera “De Luifel” Nieuwveld 
41, Helmond, Boekhandel “de 
Ganzenveer” Oude Aa 49, Hel-
mond, Snoeperij Jantje Wilhel-
minalaan 2, Aarle-Rixtel. 

Tijdens openingstijden ook in 
de Gaviolizaal, en ook te koop 
via onze webshop op www.
draaiorgelshelmond.nl/shop/ 
en indien nog voorradig ook op 
de avond zelf aan de zaal. 

De Gaviolizaal is te vinden aan 
de Torenstraat 36a, 5701 SH 
Helmond. De zaal is open vanaf 
19.15 uur. s

Bevrijdingsrevue door 
Stichting De Aarlese Revue

De Aarlese Revue in de Gaviolizaal. (Bron foto; Stichting Draaiorgels Helmond).

Regio

Op 22 september zal vanaf 
12:00 uur op het Caratpaviljoen 
een bevrijdingsconcert gege-
ven worden.
 
Dit concert zal verzorgd worden 
door Muziekvereniging Eind-
hoven West en de in Helmond 
geboren, en internationaal be-
kende mezzo-soprane Pauline 
van der Roest, die speciaal voor 
dit concert vanuit Canada naar 

Helmond komt, zij zal begeleid 
worden door pianiste Anne 
Meijer uit Eindhoven. Ook 
doedelzakspeler Wilbert van 
den Boom zal acte de presence 
geven. Uiteraard zullen de mu-
ziekstukken verwijzen naar de 
tijd van de bevrijding.

Voorafgaand aan dit concert 
vindt er in stadswandelpark de 
Warande een bevrijdingsont-
bijt plaats, waaraan ook u kunt 
deelnemen. Voor €9,50 krijgt 
u een rijkelijk ontbijt, uiteraard 

met een muzikale omlijsting en 
een gereserveerde plaats bij het 
bevrijdingsconcert.

U kunt zich voor het ontbijt in-
schrijven door vóór 15 septem-
ber het bedrag van € 9,50 over 
te maken op rekeningnummer 
NL 34 RABO 0338 0209 69 t.n.v. 
Stichting Beheer Carat-Pavil-
joen o.v.v. bevrijdingsontbijt en 
uw naam. Als u daarna een mail 
stuurt naar info@caratconcer-
ten.nl, kunnen wij uw inschrij-
ving bevestigen. s

Muziekvereniging Eindhoven West. (Bron foto; Carat Concerten). 

Warande

Heemkundekring Helmont 
heeft het initiatief genomen 
om de Joodse- en Sinti slacht-
off ers van de Tweede We-
reldoorlog met struikelstenen 
te herdenken. Op relevante 
plaatsen in de binnenstad 
zullen herdenkingsstenen in 
het trottoir worden geplaatst 
voor de woonhuizen waarin 
de slachtoff ers leefden.

25 september: Steenweg
 De struikelstenen ceremonie 
voor de Joodse familie Kop-
pel start om 14.30 uur voor 
het pand Steenweg 10 met 
burgemeester Elly Blanks-
ma, Bert Kuijpers, violiste Liv 
Tempelaars, Miel Andriesse.                                                          
Rabbijn Simcha Steinberg 
spreekt een gebed uit.

25 september: 
Maurickplantsoen
De struikelstenen ceremonie 
voor Sinti familie Hanstein 
begint om 15.40 uur aan het 
Maurickplantsoen met burge-
meester Elly Blanksma, Lalla 
Weiss, Wim Hanstein, Jan Bec-
kers, Lodewijk den Breejen. Er 
zijn acht struikelstenen bijeen 
gebracht in één grote herden-
kingssteen. Ook wordt ter na-
gedachtenis aan de zigeuner-
razzia van 16 mei 1944 een mo-
nument onthuld.

26 september
Ontvangst vanaf 09.00 uur in 
Wijkhuis De Fonkel, om 09.40 
uur start de rondwandeling, 
waarbij door wethouder de 
Vries struikelstenen worden 
onthuld op de locaties : Hei-
straat 70 om 10.00 uur, Molen-

straat 194 om 11.00 uur en de 
Hoogeindsestraat 4 om 12.00 
uur.

‘...Niet vergeten...
Struikelstenen in Helmond’ 
Heemkundekring Helmont 
heeft het initiatief genomen 
om de Joodse- en Sinti slacht-
offers van de Holocaust met 
struikelstenen te herdenken. 
Op relevante plaatsen in Hel-
mond worden deze herden-
kingsstenen geplaatst voor de 
woonhuizen waarin de slacht-
offers leefden.

De werkgroep Struikelstenen 
van Heemkundekring Hel-
mont vindt dat de verhalen 
over Joodse- en Sinti slachtof-
fers uit Helmond niet verloren 
mogen gaan. Daarom zijn ze 
opgetekend in dit boek, zodat 
de slachtoffers ‘niet vergeten’ 
worden. 

Daarnaast worden in deze uit-
gave ook enkele verhalen ver-
meld van mensen uit Helmond 
en omgeving die, met gevaar 
voor eigen leven, Joden hielpen 
om onder te duiken.

Het boek is vanaf 26 september 
2019 verkrijgbaar bij Heemkun-
de Helmont en boekhandel De 
Ganzenveer en kost  €6,95. s

ONTHULLING 
STRUIKELSTENEN

Helmont

Vries struikelstenen worden 

Ganzenveer en kost  €6,95. 

www.helmondnu.nl
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Kunst en onderwijs vinden elkaar in 75 jaar bevrijding

Door: Mandy Meeuwsen 

Kunst en onderwijs. Een com-
binatie die naadloos in elkaar 
overvloeit tijdens het project 
‘Oorlog in mijn stad’ van Stich-
ting Openbare Basisscholen 
Helmond (OBSH). Leerlingen 
van 7 verschillende Helmond-
se basisscholen hebben met 
elkaar het project vormgege-
ven. 19, 20, 23 en 24 september 
zal de uitvoering plaatsvinden.

Vrijheid is een belangrijk ge-
geven in onze hedendaagse 
samenleving. Voor vele is het 
vanzelfsprekend, maar dat was, 
en is, niet altijd het geval. Reden 
genoeg voor Stichting Openba-
re Basisscholen Helmond om, 
samen met diverse culturele in-
stanties binnen Helmond, een 
project op te zetten ter gelegen-
heid van 75 jaar bevrijding. Het 
doel: op een educatieve manier 
‘beleven’ met leerlingen zodat 
zij zelf gaan nadenken over de 
waarde en betekenis van vrij-
heid.

Voor de coproductie hebben 
OBSH en het Kunstkwartier de 
handen ineengeslagen. OBSH-
vertegenwoordiger Hans 
Fuchs is de initiatiefnemer 
van het project. Regisseur An-
neke Schröder, Productieleider 
Bregje van Ekert, Fred Weijers, 
hoofd Kunst en Cultuur van 
het Kunstkwartier en Otine 
van Erp, coördinator onderwijs 
Kunstkwartier vertellen graag 
over het project.

Oorlog in mijn stad
“In totaal zijn er tien verschil-
lende scenes tot stand geko-
men door de leerlingen van de 
groepen 6, 7 en 8. Het aanbod 
verschilt van poëzie tot exposi-
tie en van doe-theater tot ‘ge-
woon’ luisteren. Alle scenes zijn 
ontwikkeld door de groepen 

7 en 8 en worden uitgevoerd 
door leerlingen van groep 7 en 
8”, vertelt Anneke. “Het is écht 
van hun en we zien ook veel 
leerlingen groeien tijdens het 
proces. Het heeft echt impact 
op ze. Doordat de leerlingen ge-
richt nadenken over een scene 
die ze gaan spelen, worden ze 
veel bewuster van “vrijheid” 
in het algemeen.  Met het en-
thousiasme waarmee ze dan de 
scenes gaan spelen kunnen ze 
ook het publiek, bestaande uit 
1000 kinderen van Helmondse 
basisscholen, laten ervaren dat 
vrijheid erg belangrijk is en dat 
we er dagelijks mee te maken 
hebben.

De leidraad voor de gemaakte 
scenes zijn echte verhalen uit 
de tijd van de oorlog. Een van 
die verhalen, De reis van ome 
Jan, is afkomstig uit het pas 
gepresenteerde boek van Louis 
van de Werff: “het dagboek van 
mijn vader”. “Een echte kippen-
velscene”, aldus Anneke. “De 
leerlingen verliezen zichzelf in 
het stuk en leven zich helemaal 
in.”

Cultureel Helmond sluit aan
De belangstelling voor de uit-
voering is groot, maar er is 
gekozen voor een besloten 
evenement. “We hebben alle 
Helmondse basisscholen uit-
genodigd en in totaal verwach-

ten we zo’n 1000 leerlingen uit 
het Helmondse basisonderwijs 
die komen kijken”, laat Bregje 
weten.  De uitvoering van de 
scenes gebeurt op negen ver-
schillende Helmondse locaties. 
Bregje: “We hebben drie plek-
ken binnen Het Kasteel, twee 
plekken bij het Kunstkwartier, 
Het Speelhuis, aterlier Roel 
Hanssen en bij Boscotondo ko-
men twee legertenten te staan.” 
Naast de verschillende scenes 

die vertoond zullen worden, 
is er ook een film gemaakt die 
zal worden vertoond in Pathé: 
“Hiervan hebben we pasgele-
den een scene opgenomen met 
alle deelnemende kinderen bij 
de markthal in Brandevoort. 
Het is echt gaaf om al die kin-
deren te zien in oude kledij. We 
zijn dan ook benieuwd naar het 
eindresultaat”. 

Cultuuronderwijs
Het project van de OBSH geeft 
een goed beeld van wat kunst 
met het onderwijs kan doen. 
“De leerlingen ontwikkelen 
zichzelf op verschillende vlak-
ken”, vertelt Otine. “Het project 
is al vanaf februari in voorberei-
ding bij de leerlingen. Sommige 
zijn van ver gekomen, dat is 
prachtig om te zien.” 

Ook Fred is het daarmee eens: 
“Het mooie aan dit project is, 
is dat we de bevrijding linken 
aan eigen vrijheid. De kinderen 
kunnen zichzelf zijn als ze op 
het podium staan en ontdek-

ken voor zichzelf wat de waar-
de hiervan is.” 

Na 24 september zal aan het 
project een einde komen, maar 
blijft het bij dit ene project of 
liggen er al nieuwe plannen 
klaar? “We hopen dat dit pro-
ject een aftrap is van een mooie 
samenwerking, maar ook voor-
al een uitnodiging naar andere 
scholen om te kijken of we iets 
soortgelijks neer kunnen zetten. 

Niet alle kinderen leren gemak-
kelijk uit boeken, zij leren door 
te doen en te maken. Met dit 
project wordt duidelijk dat 
kunst een waardevolle toevoe-
ging is op het onderwijs en op 
de ontwikkeling van de kinde-
ren”, aldus Otine en Anneke.

Mocht u als school of andere 
geïnteresseerden meer willen 
weten over de mogelijkheden, 
neem dan gerust contact op 
met Otine via: 
otine@kunst-kwartier.nl s

Helmond

In het kader van 75 jaar be-
vrijding van Zuid-Nederland, 
Helmond werd op 25 septem-
ber 1944 bevrijd, voert Man-
nenkoor Lambardi samen met 
nog drie andere muziekge-
zelschappen het indrukwek-
kende en meeslepende werk 
“The Armed Man” van Karl 
Jenkins uit. Harmonie St. Ce-
cilia-Grevenbicht, Gemengd 
koor Synoidos-Sittard, Vrou-
wenensemble Sirena-Eindho-
ven en Lambardi met in totaal 
zo’n 250 muzikanten, zangers 
en zangeressen en de solisten 

Nadia Loenders en Sharif Ab-
doel brengen dit werk op 22 
september a.s. o.l.v. dirigent 
Jos Simons in de imposante 
concertzaal van het Muziek-
gebouw in Eindhoven.

The Armed Man, met als onder-
titel “A Mass for Peace”, roept op 
tot vrede. Het werk is geschreven 
in opdracht van het museum 
The Royal Armouries in Leeds 
ter gelegenheid van de Millen-
nium viering in 2000. De opbouw 
van het werk leidt ons door alle 
stadia van oorlog. In de muziek 
komt dit tot uiting in dreiging, 
agressie, ontzetting en verdriet 
om uiteindelijk uit te komen bij 

hoop en vrede. Daarmee is het 
actueel en past het werk naad-
loos in de huidige onzekere tij-
den met grote maatschappelijke 
vraagstukken en internationale 
spanningen. Karl Jenkins droeg 
het stuk oorspronkelijk op aan de 
slachtoffers van de Kosovo crisis 
die plaatsvond terwijl hij aan zijn 
compositie werkte. Het stuk, met 
zijn religieuze en wereldlijke tek-
sten uit verschillende perioden, 
inspireert en emotioneert, maar 
nodigt bovenal uit tot een blij-
vende dialoog over hoe mensen 
beter met elkaar kunnen leven.
Sir-Karl Jenkins (Wales 1944) 
heeft na zijn opleiding in de 
klassieke muziek een veelzijdige 

ontwikkeling als componist en 
musicus doorgemaakt. In de ja-
ren zestig kreeg hij grote bekend-
heid als jazz- en rockmuzikant. 
Als toetsenist speelde hij mee in 
de rockband The Soft Machine, 

waarvan hij later ook de leider 
werd. Zondag 22 september a.s. 
om 15.00 uur Muziekgebouw 
-Eindhoven en 29 september 
om 15.00 uur in de Hanenhof 
te Geleen. s

THE ARMED MAN, A MASS FOR PEACE
Regio
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Helmond

‘Plekken van Plezier’
Twaalf locaties zetten hun deuren open 

voor Open Monumentendag

Het Kasteel van Helmond. (Bron foto; Museum Helmond).

In het weekeind van 14 en 15 
september nemen twaalf bij-
zondere Helmondse locaties 
deel aan de Open  Monumen-
tendag en zijn gratis toeganke-
lijk. Het thema van dit jaar is 
‘Plekken van Plezier’.

Deelnemers
Het comité Helmond heeft dit 
jaar twaalf locaties op de kaart 
staan die gratis toegankelijk zijn 
met vele activiteiten voor jong en 
oud. In het centrum zijn dat het 
theater Speelhuis en de voorma-
lige Mariaschool (HanssenArt 
Design en ’t Creahuys33), het 

Kasteel, Il Borgo/De Luts en de 
Lambertuskerk. Ook het Anna-
theater, de Cacaofabriek, de Ga-
violizaal, het Jan Vissermuseum 
en de Gildekamer van het Cathe-
rinagilde zijn opengesteld. 

Nationale Orgeldag
Op zaterdag is het tevens Natio-
nale Orgeldag en daar sluiten de 
Lambertuskerk en de Gaviolizaal 
ook bij aan. Het Robustelly-orgel 
in de Lambertuskerk is de trots 
van het zuiden. 

Dit unieke instrument uit 1772 is 
in 2015 geheel gerestaureerd en 
het bewonderen zeker waard. 
In de Gaviolizaal staan onze 
gemeentelijke museale orgels, 

zoals de Grote Gaudin (concert-
orgel), Kleine Gaudin en Mortier 
(dansorgels), de Blauwe Trom 
(straatorgel) en de Ruth (kermis-
orgel).

Activiteiten
Speciaal voor de Open Monu-
mentendagen op 14 en 15 sep-
tember zijn er vele optredens 
en tentoonstellingen tijdens de 
openstelling van de diverse mo-
numentale locaties in Helmond. 
Zie onderstaand schema voor 
een overzicht van activiteiten. 
Voor actuele informatie over de 
activiteiten kijk online op www.
openmonumentendag.nl/hel-
mond of volg de facebookpagina 
@openmonumentendag.

Speelhuis
Optreden van de Helmondse 
Mondharmonica vereniging op 
zaterdag van 13.30 tot 14.00 uur 
en van 14.30 tot 15.00 uur. Optre-
den van de Zanggroep Xango op 
zondag van 13.30 tot 14.00u en 
van 14.30 tot 15.00u.

Lambertuskerk
Op zaterdag open van 11.00 tot 
17.00 uur. Marktbespeling door 
Jan vd Laar van 11.30 tot 12.00 uur. 
Rondleiding door het kerkwach-
tersgilde 12.30 tot 16.00 uur. Inloop 
voor kinderen bij speeltafel 13.30 
tot 14.15 uur. Kinderconcert 14.30 
tot 15.15 uur. Op zondag open van 
12.00 tot 17.00 uur. Orgelconcert 
door Jan van de Laar, stadsorga-
nist van de gemeente Helmond. 
Aanvang 20.00 uur.

Gaviolizaal
Luisteren en dansen op de klan-
ken van de draaiorgels met DJ 
Gerrit. Kinderen kunnen een 
puzzel maken en hun orgeldi-
ploma halen. Beide dagen open 
van 12.00 tot 17.00 uur. 

Anna Theater
Optreden van gemengd koor 
Vivace. Alleen op zaterdag van 
14.00 tot 14.30 uur en van 15.00 
tot 15.30 uur.

Kasteel
Mini-expositie over speelgoed en 
vermaak door de eeuwen heen. 
Bodemvondsten worden ge-
toond en toegelicht in het prach-
tig monumentale Kasteelmu-
seum. Kinderen kunnen in het 
kasteel en op de binnenplaats 
verschillende oude en traditio-
nele spelletjes spelen. Zaterdag 
en zondag geopend van 12.00 
tot 17.00 uur. Rondleiding door 

kasteelgidsen die alles kunnen 
vertellen over de historie van het 
Kasteel. Optreden DansTijd
Zondag 15 september: 12.00 uur + 
12.30 uur + 13.30 uur + 14.15 uur

Cacaofabriek
In de Cacaofabriek wordt de film 
‘Ronnie de post’ van (de Hel-
mondse) filmmaker Rob Smit 
vertoond. Op zondag doorlo-
pend van 10.00 tot 18.00 uur.

Sint Catharinagilde
Bezoekers mogen schieten op 
een houten vogel op een twintig 
meter hoge schutsboom. Ook 
zijn er trom- en vendelpresenta-
ties en is er een tentoonstelling in 
de Gildekamer van het Schuts-
gilde Sint Catharina Helmond 
(Binderen 6). Alleen op zondag, 
van 12.00 tot 17.00u. 

Jan Vissermuseum
Op deze bijzondere monumen-
tendag staat het thema Kunst 
oude ambachten en spelen cen-
traal in het Jan Visser Museum. 
Kunst in de vorm smeden mo-
zaïek of metaalkunst. Oude am-
bachten zoals de boer die het 
koren dorst met de dorsvlegel 
de mulder die het daarna maalt 
waarna de bakker er vloerbrood 
van bakt. 

Terwijl u geniet van een lekker 
kopje koffie op ons terras, bak-
ken onze bakkers in ons bakhuis 
het traditionele Jan Visser vloer-
brood wat tegen een kleine ver-
goeding te koop is. 

Opengesteld op zaterdag en zon-
dag. Op zondag tentoonstelling 
van kunst en demonstraties van 
oude ambachten.  Zondag van 
12.00 tot 17.00 uur. s

Activiteitenprogramma

Kun jij reanimeren?
Red levens in jouw buurt.  
Meld je aan op hartstichting.nl/reanimatie
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Harrie Verberne, 71 jaar. Sinds mijn pen-
sionering had ik me voorgenomen om 
meer te gaan sporten. Maar het kwam 
er niet van. Mijn huisarts adviseerde 
me daarna om dan elke week maar 
Weekkrant De Loop te gaan bezorgen. 

Het is DE STOK achter de deur, want 
nu MOET ik elke week enkele uren gaan  
lopen, met de weekkrant. 

Sinds enkele maanden bezorg ik nu el-
ke donderdag of vrijdag van de week de 
Helmondse Weekkrant, het tijdstip be-
paal ik zelf. 
En… bezorgen is SPORT In 2 tot 3 uur heb 
ik elke week mijn wijk klaar. Bezorg huis-
aan-huis, maak een praatje en kom veel 
onder de mensen. Mijn kleinzoon van 
12 loopt soms ook gezellig met me mee. 
Werkelijk een schitterende vrije tijds be-
steding die ik nog jaren wil blijven doen 
en ik verdien er nog geld mee ook. Ik geef 
wat aan mijn kleinzoon en ik koop er o.a. 
een bloemetje van voor mijn echtgenote, 
die me elke week een paar uurtjes moet 
missen, of betaal er een leuk weekendje 
weg van.

Dokters advies: 
Ga Weekkrant De Loop bezorgen!

Helmond

Gewoon doen, 
bewegen is goed 

voor iedereen! 

Bezorgen iets voor u? 
Mail snel naar 

bezorging@deloop.eu

Of je nu houdt van een toff e 
print of liever een ‘gewoon’ 
wit broekje zoekt: Bij AG un-
derwear aan de Veestraat 49 is 
er voor elke portemonnee én 
smaak een perfecte onderbroek 
te vinden. Angelo en Gonny Sau-
vé runnen al bijna vijf jaar hun 
eigen winkel in het centrum van 
Helmond en zijn afgelopen juli 
verhuist van de Speelhuisboule-

vard naar de Veestraat: “Wij wil-
len met onze winkel bijdragen 
aan een aantrekkelijker centrum”.

Angelo en Gonny opende ca. vijf 
jaar geleden hun winkel aan de 
Speelhuisboulevard omdat zij 
een gat in de markt zagen: 

“In Helmond centrum was nog 
weinig te koop aan merkonder-
goed zoals Bjorn Borg of Beeren. 
We zagen een kans en besloten 
ervoor te gaan”, aldus Angelo.  

“Nu is het assortiment flink uit-
gebreid en is de zaak onderschei-
dend in het aanbod merken. We 
luisteren naar onze klanten en 
proberen altijd te voldoen aan 
de vraag.”

Ondergoed voor iedereen
Of je nu jong, oud, man, kind 
of vrouw bent: AG underwear 
heeft voor iedereen dé perfecte 
ondermode. In de winkel vindt 
je ondergoedmerken zoals Ar-
mani, Beeren, Bjorn Borg, BO-

LAS, Cerruti, Claesen’s, DUB 
Underwear, Mundo Unico, RJ 
Bodywear, Sapph en nog veel 
meer! Naast ondergoed kun 
je er ook terecht voor sokken 
(Happy Socks / Sock my feet), 
nachtmode, zwembroeken, 
maar ook de jeans/overhemden 
van CR7, het merk van Cristiano 
Ronaldo én extra lange shirts 
van het merk Beeren zijn er te 
vinden. 

Kwaliteit boven kwantiteit
Door de jaren heen heeft de 
winkel een grote vaste klanten-
kring opgebouwd. Merken zoals 
Beeren hebben een goede naam 
onder veel inwoners en zij verkie-
zen dan ook de kwaliteit boven 
de kwantiteit: “Klanten die een 
keer iets kopen bij ons, zien we 
daarna vaker terugkomen. 

Ze zijn tevreden met onze ser-
vice en met de kwaliteit die we 
aanbieden.” Maar ook de jon-
gere doelgroep komt graag in 

de winkel voor de toffe printjes 
van Muchachomalo of een mooi 
strak model van Armani. Er is 
voor ieder wat wils!

Blijven vernieuwen 
Om het assortiment in de win-
kel fris te houden, komt er elk 
seizoen een nieuwe collectie bin-
nen en wordt er constant nage-
dacht over verbeteringen van de 
winkel, zowel fysiek als online: 
“We werken aan een webwinkel, 
maar onze focus ligt op de fysie-
ke winkel. Wij willen met onze 
winkel bijdragen aan het welzijn 
van Helmond centrum. Daar-
naast vinden wij het erg belang-
rijk dat we de klant een profes-
sioneel advies kunnen meegeven 
en een hartelijke service.”  

Achter de schermen wordt er 
hard gewerkt aan vernieuwing: 
“We zijn hard bezig om ons 
assortiment nog verder uit te 
breiden, we houden u op de 
hoogte. s

Centrum

20% KORTING 
op 1 artikel naar keuze.

Tegen inlevering van deze knipbon.

Veestraat 49, Helmond. www.debodywearspecialist.nl

De winkel is sinds juli gevestigd aan de Veestraat. (Bron foto; Mandy Meeuwsen).

Bij AG Underwear slaagt iedereenBij AG Underwear slaagt iedereen
Toff e prints of liever ‘gewoon’ wit?
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DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE VLOEREN SPECIAALZAAK VAN NEDERLAND. 
MEER DAN 200.000 MEER DAN 200.000 mm2 OP VOORRAAD. BEZORGING DOOR HEEL NEDERLAND. GRATIS RESERVEREN. OP VOORRAAD. BEZORGING DOOR HEEL NEDERLAND. GRATIS RESERVEREN.

VLOEREN      INSPIRATIE
DOOR VLOER-HET-ZELF

VLOEREN      INSPIRATIE
LAMEL PARKET 

MULTIPLANKLAMEL PARKET 
LAMEL PARKET 

MULTIPLANK

extra rustiek, 22 cm breed, 15 mm dikg

van 69,95 nu per m2

LAMINAAT  

LANDHUISDELEN XXL

LANDHUISDELEN XXL

verkrijgbaar in 14 kleuren

24/29 cm breed van 21.95  nu per m2  
LAMINAAT 

LANDHUISDELEN XXL

extra rustiek, 22 cm breed, 15 mm dikg

van 69,

LAMINAAT 

KLIK PVC
KLIK PVC
KLIK PVC
KLIK PVC

drager Rigid, toplaag 0,30 mm  4,5 mm dik, 

leverbaar in 4 kleuren van 37.95  nu per m2

DOOR VLOER-HET-ZELF
TRAPRENOVATIE. 

MULTIPLANK EIKEN
TRAPRENOVATIE. 

MULTIPLANK EIKEN

Complete tr
aptreden, divers

e kleuren, 13 treden, 

incl. stootborden, anti-slip strip, montagelijm  

en olie. ex
cl. montage, incl. btw 625.-625.

vanaf
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DOOR VLOER-HET-ZELFDOOR VLOER-HET-ZELF
TRAPRENOVATIE. 

TRAPRENOVATIE. 

MULTIPLANK EIKEN

Complete tr
aptreden, divers

e kleuren, 13 treden, 

Complete tr
aptreden, divers

e kleuren, 13 treden, 

incl. stootborden, anti-slip strip, montagelijm 

incl. stootborden, anti-slip strip, montagelijm 

en olie. ex
cl. montage, incl. btw

Complete tr
aptreden, divers

e kleuren, 13 treden, 

incl. stootborden, anti-slip strip, montagelijm 

en olie. ex
cl. montage, incl. btw

RUSTIEK EIKEN 

VISGRAATRUSTIEK EIKEN 

VISGRAAT

15,5x77,5 cm, 14 mm dik, eiken toplaag, 4 zijde 

mini velling,  verk
rijgbaar in divers

e kleuren

van 79.95  nu per m2 39.95

47.95

19.95

9.959.
meeneemprijs

STUNT AANBIEDING

33.95

PVC STUNT
inclusief leggen en 

zelfklevende ondervloer

TARKETT DRYBACK

2 mm dik, 0,30 toplaag slijtvast in 18 kleuren

van 55.95  nu per m2  voor maar

VLOER-HET-ZELF ZELF EINDHOVEN WILLEM V. KONIJNENBURGLAAN 1C, INDUSTRIETERREIN DE KADE. TEL. 040-2468180
VLOER-HET-ZELF HELMOND ENGELSEWEG 223B, HELMOND. TEL. 0492-52 52 70

200.000m2 
op voorraad

Gratis reserveren en 
breed assortiment

Wij zijn de 
goedkoopste
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TOP Oss verbrak vorig seizoen 
heel wat clubrecords. De zesde 
plaats in de Keuken Kampioen 
Divisie was nog nooit vertoond, 
het aantal gescoorde goals (62) 
en het aantal overwinningen 
(18) evenmin. Tel hier het beha-
len van de tweede ronde in de 
play-off s bij op, dan is de con-

clusie gerechtvaardigd dat het 
team onder leiding van Klaas 
Wels een absolute Topprestatie 
heeft geleverd. De Schijndel-
naar is al sinds 2010(!) in dienst 
van de Ossenaren, vanaf 15 
maart 2017 is hij hoofdtrainer 
na het ontslag van Francois van 
Gesthuizen. In zijn periode als 
assistent-trainer combineerde 
de nu 46-jarige Wels dit met 
het hoofdtrainerschap bij een 

amateurclub, zo werd in 2013 de 
Districtsbeker met SV Deurne 
gewonnen.

Afgelopen seizoen won Wels 
ook in het SolarUnie Stadion, 
op de allerlaatste speeldag werd 
het 0-4. Twee van de vier doel-
puntenmakers, Bryan Smeets 
(naar Sparta) en Huseyin Dogan 
(NAC), zijn inmiddels vertrok-
ken. Ferry de Regt zat toen de 
hele wedstrijd op de Osse bank, 
maar draagt inmiddels de Hel-
mondse kleuren. In de huidige 
selectie van Klaas Wels vinden 
we een aantal spelers met een 
Helmond Sport verleden. Jason 
Bourdouxhe vertrok aan het eind 
van het seizoen 2017-2018 naar 
Emmen, maar kreeg in Drenthe 
geen enkele speelminuut. 

Reservekeeper Joris van Gerwen 
verliet Helmond op hetzelfde 
moment (naar het Belgische 
KSK Hasselt), zonder zijn debuut 
in het eerste elftal te hebben ge-
maakt. Lars Hutten stond in het 
seizoen 2014-2015 onder contract 
en kwam tot 22 wedstrijden voor 
Helmond Sport. 

Daarna speelde de nu 29-jarige 
aanvaller voor Fortuna Sittard in 
de eerste divisie, voor het Duitse 
SV Rödinghausen in de Region-
alliga West en vervolgens weder-
om voor Fortuna Sittard, maar 
dan in de eredivisie. s

Helmond Sport – Top Oss

Helmond

(Bron foto; Wim van den Broek).

Op zaterdagmiddag 5 okto-
ber nemen we u, in samen-
werking met Ons Brabant 
Festival,  mee in Café de 
Zachte G in de dynamische en 
identiteitsvolle wereld van de 
Brabantse cultuur. De zachte 
G staat voor gastvrijheid, 
gemoedelijkheid en gezellig-
heid. Hier voel je je thuis, een 
café voor alle Brabanders en 
voor hen die even Brabander 
willen zijn. 

Uw gastheer is Patrick Tim-
mermans, historicus en di-
recteur van Erfgoed Brabant 
én echte Brabander (veul 
Brabantser kredde ze nie!). 
Stadshistoricus Giel van Hooff 
zal zijn licht over de “typisch” 
Helmondse industriële cultuur 
laten schijnen. Onze huismu-
zikant zal zingend zijn zachte 
G laten horen. We praten met 
de winnaars van de KIVI Best 
Student Award en gaan op 
zoek naar de eerste auto’s in 
Helmond en omgeving (rond 
1900!); toen was trouwens niet 
iedereen enthousiast over de 
komst van de auto want “paar-
den sloegen op hol, de melk 

van de koeien werd zuur en 
zwangere vrouwen vreesden 
voor het leven van hun onge-
boren kind.” Dus komt ‘r mar 
’s efkes zitte en geniet van Bra-
bantse verhalen en muziek. 
Het programma is georgani-
seerd door Erfgoed Brabant, 
een stichting die de waarde en 
waardering voor de zaken die 
we bewust of onbewust van 
onze voorouders hebben over-
geleverd gekregen wil koeste-
ren, bevorderen en doorgeven. 
Dat doen we speciaal voor 
mensen die actief zijn in de 
erfgoedsector, om ze nog be-
ter hun werk te kunnen laten 
doen, maar ook door mensen 
op laagdrempelige en verras-
sende wijze te laten kennisma-
ken met hun erfgoed. 

*Zaterdag 5 oktober, 14.30-
16.00 uur, Dutch Automotive 
Festival, Automotive Campus 
in Helmond, toegang gratis!
Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Erfgoed 
Brabant: 
info@erfgoedbrabant.nl s

Helmond

Welkom in 
Café de Zachte G! 
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Komende zondag 15 september 
zal het 2 jaarlijkse Koningschie-
ten van Gilde St.Antonius Abt 
Mierlo-Hout worden gehou-
den op het gildeterrein aan de 
Heeklaan. Huidige Koning Tiny 
Bogers gaat zijn titel verdedi-
gen, die hij al 2 keer achterel-
kaar binnenhaalde.

Een 3e keer zou een uitzonder-
lijke prestatie worden! Met an-
dere gildebroeders en zusters zal 
zeker een spannende wedstijd 
ontstaan. Het gilde zal eerst ’s 
ochtends de H. Mis van 10.15 uur 
bijwonen en de wedstrijd start 
om 13.30 uur met de eerste scho-
ten door pastor Norbert Swage-
makers, wethouder Harrie van 
Dijk en oud-koning Tiny Bogers. 
Rond 14.30 uur zal vermoedelijk 
de (houten) vogel omlaag zijn 
gehaald en kan de (nieuwe?) ko-
ning worden geïnstalleerd. 

Daarna is het de beurt aan de 
Vrienden van het Gilde om te 

schieten en zullen zij gaan strij-
den om hun wisselbokaal; de 
beste schutter! Vorige winnaar 
Jos van Stiphout zal zijn titel 
natuurlijk met verve gaan ver-
dedigen. Ter afsluiting mogen 
ALLE aanwezigen schieten voor 
de titel Dagkoning. Wel moet je 
ouder zijn dan 18 jaar en iedereen 
dient zijn ID/legitimatiebewijs te 

tonen. Kortom kom eens voelen 
hoe zo’n schietbeurt gaat. 

Afgelopen zondag 8 sept.  was 
’t gilde deelnemer bij de Kring-
gildedag Peelland in Liessel. Een 
prima, goed georganiseerde 
en een zeer gezellige sfeer bij 
het gastgilde St.Hubertusgilde 
Liessel. Na de optocht, mas-
sale opmars werden de diverse 
onderlinge wedstrijden zoals 
trommen, vendelen, schieten, 
bazuinblazen, standaardrijden 
etc gehouden. Keizer Jan Ver-
meulen van gilde Mierlo-Hout 
won de titel (dag) keizer van 
Kring Peelland. Van alle aanwe-
zige keizers haalde hij het laatste 
restje van de vogel omlaag. Een 
titel om trots op te zijn. Bij het 
vendelen kwam vendelier Stefan 
Klerkx één puntje te kort om in 
de prijzen te vallen. In de overall 
ranglijst behaalde ’t gilde een 13e 
plaats, een goede middenmoter.

Kortom ’t gilde leeft op het Hout 
en mogen wij u komende zon-
dag verwelkomen op ons gilde-
terrein.  s

Zondag Koningschieten 
St. Antonius Abt Mierlo-Hout 

Keizer Jan Vermeulen met echt-
genote Mielke met de ‘resten’ van 

de (houten) vogel. (Bron foto; 
Koningschieten St. Antonius Abt 

Mierlo-Hout).

Helmond

Met vorig jaar vijftienduizend 
bezoekers, is Urban Matterz 
uitgegroeid tot een niet meer 
weg te denken evenement in de 
stad. Dit jaar zal het in de aan-
loop naar en tijdens het festival-
weekend van 21 en 22 septem-
ber, weer in De Cacaofabriek 
en op de nieuwe locatie in het 
centrum van Helmond onder 
de Traversebrug, bruisen van 
de activiteiten! Het succes van 
Urban Matterz zit hem vooral 
in de combinatie jeugd, cultuur, 
muziek en sport met een laag-
drempelige - veelal gratis - toe-
gang. 

Aanbod
Het aanbod varieert van dance, 
music, movies en art tot sports. 

Van beginner tot pro, van jong 
tot oud. Voor ieder wat wils dus! 
We zetten alle activiteiten graag 
op een rijtje.

Urban Movies:
onderdag 12 september
Te zien in De Cacaofabriek: Style 
Wars, een bekroonde documen-
taire over de hiphopcultuur in 
New York City in de jaren ‘70 en 
‘80. Style Wars is een must see 
voor elke graffiti- of hip hop-fan 
waarin de scene op een geweldige 
manier wordt weergegeven. Vet-
te oldskool throw up’s, pieces en 
burners van onder meer Skeme, 
Seen, en Futura 2000 en hip hop-
muziek van The Rock Steady 
Crew en anderen. Voorafgaand 
aan de film zal Robin Vermeu-
len (museoloog en cultuur-edu-
cator) een inleiding verzorgen. 
Tickets: www.cacaofabriek.nl

Urban Art Expo Meltingpot:
dagelijks t/m 5 oktober
De expositie MELTINGPOT is 
het resultaat van de samen-
werking tussen UrbanMatterz 
en De Cacaofabriek Expo. In de 
tentoonstelling is onder andere 
werk te zien van twee belang-
rijke graffiti kunstenaars van 
het eerste uur: Kool Koor, die 
zijn carrière begon in de jaren 
80 in New York en Hugo Kaag-
man, een van de pioniers van 
de Nederlandse graffitiscene.
Waar: De Cacaofabriek Expo
Toegang gratis
Open: Dagelijks van 13.00-17.00 uur

Old School HipHop Concert:
zaterdag 21 september
Op zaterdag 21 september vindt 
het inmiddels traditionele Old-
school Hiphop Concert plaats: 

een ode aan de grondleggers 
van de HipHop. Een line-up vol 
exclusieve, verrassende en een-
malige optredens van oldschool 
helden uit de rijke geschiede-
nis van de HipHop. Mantronik 
en Just Ice, Stetsasonic, Who-
dini, DaddyFreddy (UK) en de 
uit Eindhoven legends 24K. 
Hosted bij DJ Charm (DIVORZE) 
en Hens.

Bijzonder: documentaire makers 
van de BBC zullen aanwezig zijn 
bij dit concert vanwege de unie-
ke line-up.
Waar: De Cacaofabriek
UITVERKOCHT

UrbanMatterz festival:
zondag 22 september
Anders dan vorige edities zal 
het zondag programma van het 
Urban Matterz Festival dit jaar 
plaatsvinden op de nieuwe over-
dekte urban setting: onder de 
Traversebrug in het centrum van 
Helmond. Overdag kun je gratis 
genieten van vele hiphop en ur-
ban activiteiten zoals standup & 
breakdancebattles, het NK Hu-
man Beatbox, het NK Miniramp, 
live graffiti, creatieve workshops 
(kids) en urban sports zoals sup-
pen, freerun, BMX en nog veel 
meer! 

Niet alleen om naar te kijken 
maar ook om mee te doen 
en uit te proberen! Voor jong 
en oud, pro’s en amateurs. 
Bij heel veel urban sports kun 
je meedoen (vanaf 4 jaar tot 
18 jaar en zelfs volwassenen) 
of kijken naar demo’s en wed-
strijden. Daarnaast bieden veel 
sporten ook de mogelijkheid om 
mee te doen aan workshops of 
challenges. Er zijn workshops: 
Breakdance, Suppen, Gaus-

wheel en Freerunning. Chal-
lenges: Streetsoccer en Pump-
track. Aanmelden via viwww.
urbanmatterz.nl/urbansports
Wanneer: zondag 22 september
Tijd: 10.00-18.00 uur
Waar: ‘Under the bridge” 
(Traversebrug centrum 
Helmond)
Gratis toegang

NK Miniramp – 
Dutch Open Park Series;
zondag 22 september
Voor de eerste keer tijdens Ur-
banMatterz, zal er een heus 
NK Miniramp zijn. In samen-
werking met BrabantSport, 
Skateboardfederatie Nederland 
en Nine Yards zal de grootste 
Miniramp van Nederland ge-
bouwd worden op de prach-
tige locatie voor het kasteel.
Hier tonen de topsporters van 
het skateboarden hun skills om 
zich te kwalificeren voor het 
Olympisch traject! 

Urban Matterz Presents: Tabitha
vrijdag 27 september
Urban Matterz en De Cacaofa-
briek hebben de handen ineen 
geslagen en organiseren op vrij-
dag 27 september een uniek con-
cert met als headliner: Tabitha!  
Ze werd vooral bekend door de 
hit ‘Is Dit Over’, met maar liefst 10 
miljoen views op YouTube en 17 
miljoen streams op Spotify! 

Op dit moment domineert Ta-
bitha de charts met ‘Hij Is Van 
Mij’; een release met mede-
werking van Kris Kross Am-
sterdam, Maan en Bizzey. 
DJ Lapendo en DJ Spinn’em ser-
veren de lekkerste urban plaat-
jes en dance acts by UnityEight!  
Waar: De Cacaofabriek Tickets: 
www.cacaofabriek.nl s

UrbanMatterz: 
history in the making! 
(Bron foto; Josanne van der Heijden).

Helmond

Tip 3: Prinseroaje van 
de Houtse Kluppels

Tijd voor de derde tip. Lang-
zaam maar zeker komt zater-
dagavond 9 november dich-
terbij. Vanaf dat moment 
barst het carnavalsgedruis 
weer los, en zwaait een nieu-
we Hoogheid de scepter over 
het Kluppelrijk.  

Misschien helpt tip 3 jou bij 
het raden naar de nieuwe 
Prins. Iedere week op weg 
naar de prinsbekendmaking 

van zaterdag 9 november 
onthult CV De Kluppels een 
nieuwe aanwijzing. Als je alle 
tips volgt en de goede naam 
doorgeeft maak je kans op 
4 toegangskaarten voor de 
Show- & Zwetsavond op 8 fe-
bruari 2020. 

Om mee te raden ga je naar 
www.kluppels.nl en vul je de 
naam van onze nieuwe Prins in.  
Volg ons ook op Twitter en In-
stagram via @houtsekluppels 
of word vrienden op Facebook: 
CV De Houtse Kluppels. s

Mierlo-Hout

De tip van deze week: (Bron foto; de Houtse Kluppels).
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ONDERHOUD

RENOVATIE

VERBOUWING

TIMMERWERK

SCHILDERWERK

PAARDSHOEVE 5 | 5708 VH HELMOND

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

WWW.KANTELBERGBOUW.NL

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

• afrasteringen
• draaipoorten
• automatiseringen

• schuttingen
• schuifpoorten
• sierhekwerk

Hortsedijk 25
5708 HA Helmond
0492-842954

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

Rivierensingel 745
5741 KV  Helmond
0492-842954

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

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

VOOR NIEUWBOUW, UITBREIDING EN
RENOVATIE VAN UW WOONHUIS

 VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

UW INSTALLATEUR VOOR:

• CV KETELS EN ONDERHOUD   • COMPLETE BADKAMERS

• STADSVERWARMING   • RADIATOREN

• VLOERVERWARMING   • SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

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

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 

wesa tuinhout
Natuurlijk , altijd een passende oplossing

wesa tuinhout
Natuurlijk , altijd een passende oplossing

www.wesatuinhout.nl

DE JUISTE VAKMAN VOOR ELKE KLUS

Donderdag 19 september 2019 in onze zaak in Helmond, hebben wij de gehele dag 
gereserveerd voor mensen met rug- en voetklachten. Een voetkundige komt naar onze zaak 
en maakt dan gratis een voetafdruk en demonstreert u tevens de Vibrion Veer, een Zweed-
se uitvinding. In tegenstelling tot de bekende harde, statische steunzolen, is de Vibrion Veer 
verend. Deze activeert de spieren en bloedsomloop en zorgt er voor dat u weer dagelijks, zon-
der vermoeidheid en pijnlijke rug en voet op natuurlijke wijze kunt lopen. Een deskundig advies 
en dan ook nog gratis krijgt u niet elke dag. Door het compacte formaat past deze steunzool 
moeiteloos in bijna alle schoenen. Ook in modieuze schoenen. Goed nieuws voor dames dus.moeiteloos in bijna alle schoenen. Ook in modieuze schoenen. Goed nieuws voor dames dus.

Leef en Zorg
Geijssendorferstraat 7

0492-555061
www.fussgold.nl

Maak daarom even een afspraak

DEMONSTRATIE
STEUNVEREN

voor alle mensen met voetklachtenvoor alle mensen met voetklachten

Een voetdeskundige brengt donderdag, 
19 september een bezoek aan Leef en 
Zorg, Geyssendorferstraat 7. Gedurende 
de dag zal deze specialist mensen met 
voetklachten te woord staan

Er wordt gratis een voetafdruk gemaakt en 
tekst en uitleg gegeven over de werking van 
de Vibrion-veer, een nieuwe Zweedse uit-
voering. De Vibrion-veer is een vervangings-
middel van de klassieke steunzool. In tegen-
stelling tot de rationele steunzool, die vaak 
hard en statisch is, heeft de Vibrion-veer een 
verende werking. Deze activeert de bloeds-
omloop. Het dagelijks elastisch verend op 
natuurlijke wijze lopen zonder vermoeid-
heid of pijnlijke voeten wordt hierdoor be-
vorderd. Met name in Duitsland en Amerika 
heeft de Vibrion-veer een grote opgang ge-
maakt onder mensen met voetklachten en 

daaruit voortvloeiende rugklachten. De veer 
verbetert op buigzame wijze de stand en de 
holling van de voet. De gevoelige voorvoet 
wordt extra door verende kupolen onder-
steund en de voet kan weer natuurlijk afrol-
len. De pijn neemt door deze behandeling af 
en spieren en banden worden weer krachti-
ger. Ook wordt door het verende effect bij 
iedere stap de totale voetvlakte gemasseerd 
wat een goede doorbloeding bevorderd. Bij-
komend voordeel van de Fussgold Vibrion-
veer is het handzame formaat: de Zweedse 
vinding past in bijna alle modeschoenen. 

Mensen met voetklachten en uiteraard 
ook belangstellenden kunnen zich uitvoe-
rig laten informeren over deze Zweedse 
uitvinding. Het advies van de specialist is 
kosteloos. Wel is het zaak van tevoren een 
afspraak te maken. Leef en Zorg is telefo-
nisch bereikbaar via 0492-55506. Kijk ook 
eens op de website voor meer informatie: 
www.leefenzorg.nl s

Voetspecialist bij Leef en Zorg 
Helmond

Op zoek naar beweegadvies op maat 
of extra informatie over gezondheid en 
voeding? Meld je dan aan voor de gratis 
Meet, Weet en Beweeg bijeenkomst op 
zaterdagmiddag 14 september. Alle deel-
nemers ontvangen een gezondheidsrap-
portage inclusief een persoonlijk advies. 
Deelname is gratis en aanmelden kan via 
de website www.jibbplus.nl. 

Meteen aan de slag! 
In de afgelopen paar jaar zijn al meer-
dere succesvolle Meet, Weet & Beweeg 
bijeenkomsten georganiseerd. De editie 
op 14 september vindt plaats bij Gezond-
heidscentrum MediFit. Er zijn twee rondes 
waarvoor men zich kan opgeven; om 14.00 
uur en 16.00 uur. De check duurt in totaal 
1,5 tot 2 uur. Jibb+ buurtsportcoach Kris-
tian: ‘Het leukste van deze bijeenkomsten 
is het contact dat onder de deelnemers 
ontstaat. Men geeft elkaar tips of delen 
hun ervaringen.’ De Meet, Weet & Beweeg 
bijeenkomst op 14 september organiseert 
Jibb+ in samenwerking met haar partners 
MediFit, Podotherapie Mirna van Vught, 
Diagnostiek voor U, Robbie Huijnen Fy-
siotherapie & Ergotherapie en diëtiste 
Claudia Pelzers.

Gezondheidsadvies op maat
Tijdens de gezondheidscheck wordt on-
der meer gekeken naar suikerspiegel, 
bloeddruk, conditie, BMI en voetafwikke-
ling. Naast de testjes krijgen deelnemers 
ook een workshop over voeding en kan 
men direct ervaren hoe leuk bewegen 
is. Aan het einde van de check ontvangt 
iedereen een rapport en advies op maat. 
Dit advies varieert van een afspraak bij de 

podotherapeut tot voedingsadvies of een 
gericht beweegadvies. 

Extra gezondheidscheck in Stiphout
Op deze zaterdag vindt er ook een ge-
zondheidcheck plaats in Stiphout van 
9:00 – 13:00 uur. Deze wordt georgani-
seerd vanuit Kemps&Rijf en deze wordt 
ondersteund door buurtsportcoaches van 
Jibb+. Ook voor deze bijeenkomst is deel-
name gratis en kan men zich aanmelden 
via de website van www.jibbplus.nl 

Vragen? 
Wilt u meer informatie of bent u niet in 
de gelegenheid om via de website in te 
schrijven, neem dan gerust contact op 
met Kristian van den Nouwlant, buurt-
sportcoach bij Jibb+. Stuur een e-mail 
naar kristianvandennouwlant@jibbplus.
nl of bel naar 0492-347071. s

Gratis gezondheidscheck 
voor volwassenen in Helmond

Helmond

Op zoek naar beweegadvies op maat 
of extra informatie over gezondheid en 
voeding?  (Bron foto; JIBB+).
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Werkzaam in ALLE wijken van Helmond

Spreekuurlocaties:
Centrum: Wethouder Ebbenaan 168 ma t/m vr
Mierlo-Hout: Cortenbachstraat 70 do
Rijpelberg: Twijnsterhof 161 vr
Stiphout: Dorpsstraat 51 ma
Helmond-Noord: Jan van Goyenlaan 1 ma

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

verloskundigenhelmond.nl

0492 - 53 28 00

NU OOK 
AVONDSPREEKUUR

Helmond-Noord

Annawijk/Suytkade

Centrum

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

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

Mierlo-Hout

In buurthuis St. Anna aan de 
Hoogeindsestraat 24 kun je ie-
dere 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 

Binnenstad

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 maan-
dagochtend in wijkhuis de Ge-
seldonk (Cederhoutstraat 44).

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

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

Dinsdag 17 september gaan de 
leden van Zijactief Mierlo-Hout 
naar de ledenavond van Brabant 
Zuidoost in Liessel. Wij vertrek-

ken om 19.00 uur vanaf de par-
keerplaats achter Adelaars. Dit is 
voor leden die zich hiervoor heb-
ben opgegeven.

Zondag 15 september tussen 
14.00 en 16.00 uur  komt de dich-
terskring Helmond weer  bij el-
kaar in restaurant de Waard op 
de Markt in Helmond.  Iedereen 
is welkom en mag voorlezen wat 
zelf Is geschreven, of iets anders 
dat je mooi vind. Het kost niets 
om er bij te zijn. 

Op zaterdag 28 september wordt 
een busreis naar kasteel Alden 
Biezen georganiseerd. Er worden 
diverse workshops gehouden, er 
zijn markten en het hoofddoel 
prachtige creaties van bloem-
stukken, groot, zeer groot en 
klein tentoongesteld in de tuinen 
rondom het kasteel en binnen in 
het kasteel verdeeld over 3 ver-
diepingen. 

De prijs bus plus entree is € 33, 
vertrek vanaf wijkhuis de Boerde-
rij in Helmond-Noord om 09.00 
uur precies. Terugkomst in Hel-
mond 18.00 uur. Opstapkaarten 
zijn verkrijgbaar bij Tonnie Smits, 
Bugelstraat 18 in Helmond. Tel. 
0492532718. Er gaat slechts een 
bus, dus vol is vol

Op maandagavond 16 Septem-
ber speelt het VIOS van Esch Bil-
jarts kaderteam weer een thuis-
wedstrijd tegen B.C. t Heukske-
Eurobiljarts. Aanvang wedstrij-
den is om 19.30 in het wijkhuis de 
Geseldonk in Mierlo- Hout.  

Dit is voor de biljartliefhebber 
een mooie kans om het kaderbil-
jartspel te bewonderen.

Toerclub Mierlo-Hout fietst: 
Sint Huibrechts- 

Lilletocht 
We zijn al weer bij de laatste 
vijf tochten van het wegsei-
zoen. Komende zondag 15 
september gaat Tourclub 
Mierlo- Hout naar België op 
de koffi  e. We gaan dan de Sint 
Huibrechts- Lilletocht rijden. 
De tocht is voorgereden en 
wordt begeleid door onze 
voorzitter Tonnie van Bussel. 
Natuurlijk ondersteund door 
de wegkapitein(s) en de volg-
auto. Deze tourtocht is niet 
alleen voor clubleden, maar 
u kunt ook als getrainde gas-
trijder deelnemen.

De tocht is naar het zuiden 
georiënteerd en is een parel-
tje om te rijden. De route is te 
danken aan publicaties van 
Tourclub Mierlo, onze dank 
hiervoor.
De eerste helft van de tocht 
doen we via de Goorse brug, 
Mierlo, Lierop, Vlaamse weg, 
Sterksel, Maarheeze, Soe-
rendonk naar Gastel. Hierna 
gaan we de grens over met 
Belgie naar Achel, om Ha-
mont- Achel heen naar Kau-
lille, langs de luchtmachtbasis 
“De kleine Brogel”, via Herent 
naar Neerpelt. Op de markt 
in Neerpelt gaan we genieten 
van de koffie met cake en de 
meegenomen boterhammen 
in brasserie ’t Trefpunt bij uit-
bater Karsten.

De tweede helft van de tocht, 
die korter zal zijn dan de 

heenweg rijden we via Sint 
Huibrechts- Lille (vernoeming 
tocht), Achel, Schaft, Valkens-
waard, Leende, Heeze, Gel-
drop naar Mierlo-Hout.
De start zal om 08:00 uur 
plaatsvinden bij jeugdboerde-
rij “De Houtduif” aan de Koe-
veldsestraat 4 in Mierlo- Hout. 
Vooraf is een praatje mogelijk 
onder het genot van koffie en 
kruidkoek verzorgd door onze 
chauffeur van de volgauto, 
Frans.

Voor clubinformatie kunnen 
wij u verwijzen naar onze 
website www.tourclub-mier-
lohout.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 volgauto 
met aanhanger om deelne-
mers die het toch te zwaar 
vinden te ondersteunen. Een 
tourclub is geen raceclub of 
wedstrijdteam. Het gaat om 
het genieten op de fiets in de 
buitenlucht in een gezellig ge-
zelschap. 

Hopende op een goede 
opkomst, tot zondag. s

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

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

’Een mooiere plek 
kun je niet wensen.’

‘Ma voelt zich 
echt thuis.’

‘We voelen ons 
bevoorrecht.’

‘Voor iedereen 
betaalbaar’

‘Ik geef een negen!’
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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

 www.vloerenland.com

Houten vloeren | Laminaat | PVC vloeren | Tapijttegels | Tapijt | Vinyl
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Ontdek de mooiste 
houten vloeren

WWW.NEDERHEIDE.NL
KAAK 11 • 5763 PK MILHEEZE • 0492-820080

PRUUVERIJ-MENU
EEN RONDJE DOOR DE KAART… EN MEER!

10 GERECHTJES GESERVEERD IN 6 GANGEN
vanaf 2 personen - 1 dag tevoren reserveren

Weer te  
reserveren  

vanaf 
1 SEPTEMBER!

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 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;

Zondag 15 september
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout Hoogmis m.m.v. het kerkkoor en 
het gilde St. Antonius Abt bij gelegenheid van het Koning schieten;
Pastoor Willy Geuzens; overleden leden van het Gilde St. Antonius 
Abt;

Donderdag 19 september
13.30 uur Kerkpoetsen Helmond West
19.00 uur ‘t Damiaanhuis.

Zaterdag 21 september
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna; 
volkszang
Anny van de Mortel-van de Westerlo;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang.

www.damiaanhelmond.nl

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, Joop Smits.

Zondag 22 september  
10.30 uur Femmes
Sjef Soeterboek, Ine Toll, Tina de Lorenzo, Steef Kraaijkamp, Noud 
van Bragt, Nel Corstens-Swinkels, Jan Colen, Nelly Rooijackers-
Konings, Jan Dillen, Cornelis Sanders.

www.damiaanhelmond.nl 

0492-845350
info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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Biologische markt 
Brandevoort

Weekmarkt 
Helmond

Monumenten 
weekend

Oorverdovend - 
Silent Disco in 
Cacaofabriek

Carat Concerten 

Koopzondag 
Helmond Centrum 

Presentatie Jan 
van Duren

Thema avond 
Dementie en 
bewegen

75 jaar vrijheid - 
Bevrijdingsrevue

Voorlezen op 
woensdagmiddag

Ridderlijk Beleven

Optocht - 
Garden 75

Kunst Ambachten 
Jan Vissermuseum 
tijdens Open 
Monumentendag

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

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

Op zaterdag 14 en zondag 
15 september is het weer Open 
Monumentenweekend. En om dat te 
vieren kun je het Kasteel Helmond 
bezoeken en ook de moderne Kunsthal 
Helmond. De toegang is gratis.
Kasteel Helmond, Kasteelplein 1
12:00 - 17:00 uur.

Jazeker een Silent Disco in Helmond 
Jij bepaalt zelf op welke muziek jij wilt 
dansen. De Cacaofabriek, Cacaokade 1.
21:00 - 23:00 uur.

Iedere zondag van mei tm 
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.

Gezellig winkelen op zondag 
15 september is het in Helmond 
Centrum. 12:00 - 17:00 uur. 

Geen korte omschrijving aanwezig
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2.
 11:00 - 12:00 uur.

Tijdens deze avond hoor je meer over 
het positieve effect van bewegen op 
het geheugen. Bibliotheek Helmond, 
Watermolenwal 11. 19:00 - 21:00 uur.

Een avondvullende revue met liedjes 
en sketches uit die tijd. 1940 -1945.
Stichting Draaiorgels Helmond 
@Gaviolizaal , Torenstraat 36a. 
19:15 - 22:50 uur.

Elke woensdagmiddag is het voorlezen 
in de Bibliotheek. Kom je ook gezellig 
samen een boek lezen en ontdekken
Bibliotheek Helmond, 
Watermolenwal 11. 15:00 - 15:30 uur.

Tijdens Ridderlijk Beleven is er van 
alles te doen. Er zijn verschillende 
activiteiten op de Markt Veestraat 
Oude Aa en bij het Kasteel. Alle 
activiteiten staan in teken van 
Ridderlijk Beleven. Centrum Helmond, 
Markt 207. 12:00 - 18:00 uur.

In het centrum van Mierlo-Hout 
worden om 12.30 uur zo n 125 
historische voertuigen waarvan 
minimaal 3 tanks uit de groep Garden 
75 verwacht. Centrum Mierlo-Hout, 
Hoofdstraat 182. 12:30 - 15:00 uur.

Kunst en Oude ambachten tijdens 
open Monumentendag. Wat zijn 
strohulzen en strokoord. Hoe 
bakten ze vroeger hun brood. De 
metaalkunstenaar spinster en smid 
laten hun werk zien. Een plek van 
Plezier. Jan Visser Museum, Keizerin 
Marialaan 5. 12:00 - 17:00 uur.

FEELGOOD 
MARKET
Op 15 september staat de 
FeelGood Market weer oud en 
vertrouwd op het Ketelhuis 
plein op de 3e zondag van 
de maand. Wil je ook nog wat 
nagenieten van de laatste 
zomerdagen op de FeelGood 
Market? Met veel vakantie-
vibes en FeelGood producten, 
relaxen, lekkere hapjes, 
inspirerende, handgemaakte en 
aparte producten, inspirerende 
workshops ( ook voor kinderen) 
en fijne live-muziek. We gaan er 
weer een fijn feestje van maken. 
De Ketelhuisplein Eindhoven, 
12:00 tot 18:00 uur. Gratis 
entree

Kijk op www.pathe.nl
voor het hele aanbod 

en tijden

Dora and 
the lost city of gold

Secret Life Of Pets 2

Oorverdovend - 
Silent Disco in 
Cacaofabriek

Kasteel Helmond, Kasteelplein 1
12:00 - 17:00 uur.

Jazeker een Silent Disco in Helmond 
Jij bepaalt zelf op welke muziek jij wilt 
dansen. De Cacaofabriek, Cacaokade 1.
21:00 - 23:00 uur.

vieren kun je het Kasteel Helmond 
bezoeken en ook de moderne Kunsthal 
Helmond. De toegang is gratis.

Oorverdovend - 
Silent Disco in 
Cacaofabriek

Kasteel Helmond, Kasteelplein 1

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

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

is ook verkrijgbaar op 
de volgende adressen

HELMONDloopjes
de loop weekkrant

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

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

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50
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1 letter of cijfer per hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten.
Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

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

  woningruil  radio en tv
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EVENEMENTEN DIVERSEN

TE KOOP

KENNISMAKING

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

Zondag 29 september grote 
spirituele beurs. 11-17 uur. 

4 Gratis lezingen, 1e 11.30 uur, 
M. Huisman e.a. 

Ook verkoop. 
Dentref Alexanderhof 7, 

Hapert. 
www.stichting-deva.nl

Tweedehands speelgoed en kinderkledingbeurs. 
150 Marktkramen!  6 Oktober: Dreef in Aarle-Rixtel en 13 

oktober:  Bongerd in Breugel. 
11.00-14.00 uur. www.kinderkledingbeurs.nl

Huisman, 60 jaar, zoekt 
vrouw voor relatie.

06-39860986

Hoekhuis, kunststofkozijnen, 
4 slaapkamers, Drenthehof, 
Helmond. Taxatiewaarde € 

203.000,-
Info: 06-36219014

15 september 
vlooienmarkt

Marktplein 
Tongelresestraat /

Generaal
Bothastraat 
Eindhoven  

9.00-16.00
gratis entree 

06-20299824

Lenie Klaasen |  06-52716622

BUSINESS     OWNER

Wilt u kennis maken met 
de producten van Forever, 

bel dan vrijblijvend voor een 
afspraak. Geen party of andere 
verplichtingen.  De producten 
zijn uit voorraad leverbaar en 
te bestellen bij Lenie Klaasen,  

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

foreverhelmond.nl

Rolluiken, luifels, 
vloerbedekking, lamellen, 

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

Willie’s stoffering, 
Braaksestraat 10, Helmond, 

T: (0492) 535901

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

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

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:  
0492 - 51 39 71

Geluksbrengertjes
Het is een hele tijd goed gegaan, maar nu merken we dat de adoptie 
van onze zwarte kittentjes toch een beetje achterblijft ten opzichte 
van de andere kleurtjes. Het helpt dan ook niet als er meerdere zwar-
te exemplaartjes rondspringen in de kittenkamer; ze zijn nou eenmaal 
bij gebrek aan makkelijk in het oog springende kenmerken wat moei-
lijker uit elkaar te houden. Heb je net een leukertje gespot, zitten ze 
tien tellen later allemaal ergens anders en weet je niet meer of het die 
ene was, of was het toch die andere...? Gelukkig hebben we daar een 
chipreader voor. 

Een zwart kittentje is een geluks-verdubbelaar: het maakt jou geluk-
kig en jij maakt hem gelukkig. Win-win! Om het geluk helemaal 
compleet te maken wordt het ook nog vrijdag de 13e. We dagen u 
uit: kom een dezer dagen een hartstikke leuk, prachtig zwart kitten 
adopteren. Dailey, Daphne, Dwight, Joppe, Jente, Dropke, Mira en 
Molly staan te trappelen om u geluk te brengen. Op de foto: Joppe. 
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75 jaar vrijheid - 
Bevrijdingsrevue

Voorlezen op 
woensdagmiddag

Ridderlijk Beleven
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Kunst Ambachten 
Jan Vissermuseum 
tijdens Open 
Monumentendag

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

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

Op zaterdag 14 en zondag 
15 september is het weer Open 
Monumentenweekend. En om dat te 
vieren kun je het Kasteel Helmond 
bezoeken en ook de moderne Kunsthal 
Helmond. De toegang is gratis.
Kasteel Helmond, Kasteelplein 1
12:00 - 17:00 uur.

Jazeker een Silent Disco in Helmond 
Jij bepaalt zelf op welke muziek jij wilt 
dansen. De Cacaofabriek, Cacaokade 1.
21:00 - 23:00 uur.

Iedere zondag van mei tm 
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.

Gezellig winkelen op zondag 
15 september is het in Helmond 
Centrum. 12:00 - 17:00 uur. 

Geen korte omschrijving aanwezig
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2.
 11:00 - 12:00 uur.

Tijdens deze avond hoor je meer over 
het positieve effect van bewegen op 
het geheugen. Bibliotheek Helmond, 
Watermolenwal 11. 19:00 - 21:00 uur.

Een avondvullende revue met liedjes 
en sketches uit die tijd. 1940 -1945.
Stichting Draaiorgels Helmond 
@Gaviolizaal , Torenstraat 36a. 
19:15 - 22:50 uur.

Elke woensdagmiddag is het voorlezen 
in de Bibliotheek. Kom je ook gezellig 
samen een boek lezen en ontdekken
Bibliotheek Helmond, 
Watermolenwal 11. 15:00 - 15:30 uur.

Tijdens Ridderlijk Beleven is er van 
alles te doen. Er zijn verschillende 
activiteiten op de Markt Veestraat 
Oude Aa en bij het Kasteel. Alle 
activiteiten staan in teken van 
Ridderlijk Beleven. Centrum Helmond, 
Markt 207. 12:00 - 18:00 uur.

In het centrum van Mierlo-Hout 
worden om 12.30 uur zo n 125 
historische voertuigen waarvan 
minimaal 3 tanks uit de groep Garden 
75 verwacht. Centrum Mierlo-Hout, 
Hoofdstraat 182. 12:30 - 15:00 uur.

Kunst en Oude ambachten tijdens 
open Monumentendag. Wat zijn 
strohulzen en strokoord. Hoe 
bakten ze vroeger hun brood. De 
metaalkunstenaar spinster en smid 
laten hun werk zien. Een plek van 
Plezier. Jan Visser Museum, Keizerin 
Marialaan 5. 12:00 - 17:00 uur.

FEELGOOD 
MARKET
Op 15 september staat de 
FeelGood Market weer oud en 
vertrouwd op het Ketelhuis 
plein op de 3e zondag van 
de maand. Wil je ook nog wat 
nagenieten van de laatste 
zomerdagen op de FeelGood 
Market? Met veel vakantie-
vibes en FeelGood producten, 
relaxen, lekkere hapjes, 
inspirerende, handgemaakte en 
aparte producten, inspirerende 
workshops ( ook voor kinderen) 
en fijne live-muziek. We gaan er 
weer een fijn feestje van maken. 
De Ketelhuisplein Eindhoven, 
12:00 tot 18:00 uur. Gratis 
entree

Kijk op www.pathe.nl
voor het hele aanbod 
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Cacaofabriek

Kasteel Helmond, Kasteelplein 1

Jazeker een Silent Disco in Helmond 
Jij bepaalt zelf op welke muziek jij wilt 
dansen. 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.
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fietsen
Mierloseweg 23 helmond

tt (0492) 590933 (0492) 590933t (0492) 590933tt (0492) 590933t
www.henkvanrooijfietsen.nl

www.henkvanrooijfietsen.nl

O f f i c i ë l e  d e a l e r  v a n

overtuigd?onze voordelen

#waardebon|DL

##

nu Met bon 

25% korting
oP fietstas, krat of Mand

naar keuze
(geldig tm 28 september 2019)

www.henkvanrooijfietsen.nlwww.henkvanrooijfietsen.nl# www.henkvanrooijfietsen.nl

voordeel 7

de beste 
merken

voordeel 7voordeel 6

gratis leenfiets 

bij onderhoud of 

reparatie
gratis leenfiets 

bij onderhoud of 

voordeel 5

geen onderhouds-
contracten maar 

gewoon betaalbaar 
onderhoud

voordeel 5

geen onderhouds
contracten maar 

gewoon betaalbaar 

voordeel 4
deskundig advies

voordeel 3

zadelgarantie

voordeel 3

zadelgarantie

voordeel 2
iedere dag testdag

iedere dag testdag

iedere dag 
iedere dag 

voordeel 1

de beste 
service

overtuigd?

voordeel 14

garantie op 

reparaties

reparatie

voordeel 14voordeel 13

snelservice bij 
reparatie 

zonder afspraak

overtuigd?

onderhoud

voordeel 13

snelservice bij 

zonder afspraak

voordeel 12
gratis software update bij onderhoudnze voordelen
gratis software 

voordeel 11

gratis accu test 
bij onderhoud

nze voordelennze voordelen

voordeel 11

gratis accu test 
bij onderhoud

voordeel 10

gratis montage 

accessoires

nze voordelennze voordelen

voordeel 10

gratis montage 

voordeel 9

100% rijklaar 
afgeleverd

onze voordelen

service

nze voordelen

voordeel 9

100% rijklaar 
afgeleverd

voordeel 8
gratis op maat afstellen van de nieuwe fiets

waardebon|DL
nu Met bon 

50% korting
oP restant shiMano schoenen

oP=oP
(geldig tm 28 september 2019)
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