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vd wiel    Tuinmachines - Beek en Donk
gremac

 www.vdwielgremac.nl - 0492- 46 41 62  

VERKOOP - REPARATIE - ONDERHOUD

Kijk voor alle modellen op onze website

vanaf   

*

MOTORZAGEN
179,-€

speciale actie!

NIEUW MODEL  
120 MARK II

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

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

JOSVERSCHURENSHOP.NL

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

APK 
KEURING

BINNEN 1 MAAND GRATIS HERKEURING!

ONAFHANKELIJK KEURINGSSTATION 
VERSCHUREN APK & BANDENSERVICE

T.G.V. 75 JAAR BEVRIJDING:
WO. 25-9 BANKIER 
VAN HET VERZET

DO. 26-9 DUNKIRK
19.00 UUR

SPECIALE TICKETPRIJS E 8,50

 Elf acteurs spelen het toneel-
stuk “Yvonne, Prinses van Bour-
gondië”. Absurd en ontroerend 
toneel van de bekende Poolse 
schrijver Witold Gombrowicz. 

Je weet niet of je moet lachen 
of huilen of misschien wel boos 
worden! De kroonprins wandelt 
in het park en vindt het leven 
saai. Dan ziet hij Yvonne. 
Ze is lelijk, volgens haar tantes 
stroomt haar bloed te traag. De 
prins besluit direct met haar te 
trouwen. Niet uit liefde, maar 

omdat hij iedereen, en vooral 
zijn ouders, op de zenuwen wil 
werken.Yvonne zwijgt en kijkt. 
Het hele hof is in shock. Ieders 
ware aard komt naar boven en 
oude geheimen worden ontslui-
erd. Als je anders bent en anders 
doet hoor je er niet bij en moet 
je weg. Hoe kunnen ze zich in 
godsnaam ontdoen van prinses 
Yvonne?

Reacties op onze laatste voor-
stelling “As You Like It”:

“Jonge acteurs spelen de sterren 
van de hemel” (Recensie Eindho-
vens Dagblad van “As You Like 

It”, de laatste voorstelling van 
onze productiegroep)

“Het oude, vertrouwde niveau. 
Geweldige acteerprestaties in 
een schitterend decor.”
(Annemargriet)

“Ik ben zwaar onder de indruk 
van de kwaliteiten van de ac-
teurs! Zo jong en zo’n geweldig 
acteervermogen. Zeer vermake-
lijk.” (Marco)

regie: Lavínia Freitas Vale Ger-
mano

data: zaterdag 28 en zondag 29 

september, vrijdag 4, zaterdag 5 
en zondag 6 oktober 2019
tijden: vrijdag en zaterdag: 19.30 
uur, zondag: 15.00 uur
entree: kinderen/jongeren 
€ 8,00, volwassenen € 10,00
kaarten: www.annatheater.nl
informatie kaartverkoop: 
06-28104333

Het Annatheater ligt op 1 minuut 
loopafstand van het NS-station 
Helmond.

Het adres is Floreffestraat 21a, 
Helmond. Telefoon: 0492-475255
info@annatheater.nl
www.annatheater.nl ▲

Annatheater presenteert: 
Yvonne, Prinses van Bourgondië

Yvonne, Prinses van Bourgondië. (Bron foto; Annatheater Helmond).

Annawijk/Suytkade

MET SPOED GEVRAAGD: 
BEZORGERS! GOEDE VERDIENSTEN.

bezorging@deloop.eu of app 06-18938912
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   Agenda KBO-Afdelingen 
 Helmond september e.v. 2019 

 
De tijden van de diverse activiteiten en aanvul-
lende informatie kunnen bij  de afdeling verkre-
gen worden.  

 
 

• 1 okt. Herfstfeest  
• 16 okt.  Kom bij ons-middag  
• 17 okt.  Klokkenmuseum  
• 4 nov.  De Zoete Inval  

 
 

• 22 sept.  Van-alles-wa-markt 
• 25 sept.  Uit eten Bosparel  
• 30 sept.  Museumplusbus Amsterdam  
• 4 okt. Dag van de Ouderen 85+  
• 23 okt.  Amusementsmiddag in de Brem  
• 30 okt.  Lezing OV-kaart  

 
 

• 24 sept.  Afsluiting Jeu de Boules  
• 26 sept.  Repaircafé  
• 26 sept.  Najaarsreis  
• 4 okt. Jaarfeest  
• 9 okt.  Etentje buiten de deur  

 
 

• 17 sept.  Happen en stappen  
• 24 sept.  85+ middag  
• 26 sept. Fietstocht 
• 1 okt. Helmonds dialect 
• 7 okt. Leeskring 
• 22 okt. Muziekmiddag 

KBO-Brouwhuis 

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

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

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

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

(www.kbo-helmondstlucia.nl) 
• KBO-Stiphout: Stiphout en Warande 

Beste mensen,  
Na een zonnige vakantie draaien al onze KBO-Afdelingen weer op volle toeren. KBO-Bernadette vierde in de 
eerste week van september haar 60-jarig jubileum, waarmee we deze afdeling graag feliciteren. Alle najaarsacti-
viteiten worden concreet gemaakt en daarnaast zijn de bestuurders weer volop bezig met de plannen voor 2020. 
We kunnen gerust stellen dat de KBO-afdelingen zeer dynamisch zijn en gelukkig zien steeds meer Helmondse 
senioren dit in en worden lid van een van onze afdelingen. Gelukkig ook steeds meer jongere senioren. Deze 
doelgroep hebben we ook erg hard nodig om onze organisatie toekomstbestendig te maken. De wereld is aan 
verandering onderhavig en stilstand is achteruitgang. En dat laatste willen we natuurlijk niet. Groeien en aanpas-
sen is het motto. Gelukkig kunnen we onze activiteiten goed onder uw aandacht brengen door deze maandelijk-
se pagina in De Loop. U kunt ons deze maand nog eens extra ondersteunen. Om zoveel mogelijk mensen te 
laten genieten van onze activiteiten proberen we de kosten zo laag 
mogelijk te houden en zijn dan ook erg blij met de ClubSupport cam-
pagne van de Rabobank.  Deze ClubSupport campagne van Rabo-
bank Helmond gaat op  27 september tot en met 11 oktober van start. 
Als lid van jouw Rabobank kun je vanaf 27 september 5 stemmen 
verdelen over jouw favoriete verenigingen of stichtingen. Hiervan mo-
gen er twee stemmen op dezelfde organisatie gegeven worden. Stem 
en stimuleer ook uw kinderen, buren, vrienden en kennissen om op 
een of meerdere van onze KBO-Afdelingen te stemmen. Zeg het voort! 

KBO-Brouwhuis organiseert “Van alles wa-rommelmarkt”  
Om extra fondsen te vergaren organiseert KBO-Brouwhuis op zondag 22 september een rom-
melmarkt in wijkhuis de Brem aan het Rijpelplein 1. De toegangsprijs is slechts € 1,- per persoon, 
zeker de moeite waar om er eens binnen te lopen. Als u privéspulletjes wilt verkopen dan kunt u 
een of meerdere tafels huren voor € 3,50 voor een kleine tafel of € 5,- voor een grote tafel. Een 
kledingrek kost € 2,-. Het aanspreekpunt hiervoor is Cees Senders 0492-513335 of e-mail naar 
c.senders@bbhmail.nl. Komt u ook eens kijken en KBO-Brouwhuis ondersteunen? 

Zorgtoeslag 
Zo’n 450.000 Nederlanders hebben geen financiële tegemoetkoming voor de zorgpremie aangevraagd, terwijl zij 
daar wel recht op hadden. Volgens berekeningen van Independer lieten zij 
gezamenlijk een bijdrage van 100 miljoen euro liggen (AD, 7 augustus 2019). 
Om het mensen makkelijker te maken, heeft de belastingdienst een speciale 
tool (https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/) waarmee zij kun-
nen berekenen of zij recht hebben op zorgtoeslag. De belastingdienst heeft 
hierover contact opgenomen met KBO-Brabant. Afgesproken is dat wij be-
kendheid geven aan de rekenhulp via o.a. de opleidingen voor de belastingin-
vullers. Daarnaast wijzen KBO-Afdelingen eveneens op de mogelijkheid om zorgtoeslag aan te vragen en jaar-
lijks aan te passen. 
 
Senioren Vakantie Week 

De 11e editie van de SeniorenVakantieWeek die was georganiseerd door KBO-St Lucia en 
Woonzorgcentrum Savant Alphonsus. van maandag 29 juli tot en met 2 augustus 2019 is 
weer voorbij. Op maandag 29 juli jl. gaf wethouder  Harrie van Dijk het startsein. Hij vertelde  
waarom deze vakantieweek voor senioren zo belangrijk is en hij herinnerde daarbij aan de 
Vitaliteitsdagen die  mede door KBO-Kring Helmond zijn georganiseerd en onlangs in de Ge-
seldonk zijn gehouden. Die dagen stonden in het teken van vitaal ouder worden waarbij bewe-
gen, sociale contacten en zinvolle tijdsbesteding van belang zijn. ”In deze Senioren Vakantie 
Week stonden er veel activiteiten op het programma, zoals jeu de boules, fietsen, handboog-
schieten ,schaken en een verwenmiddag. Allemaal activiteiten die bijdragen aan het vitaal 
ouder worden” aldus de wethouder. Hij  wenste alle senioren die deze week meedoen veel 
plezier. Een groot aantal senioren heeft ook dit jaar weer volop genoten van de Senioren Va-
kantie Week. De verwezenlijking van deze vakantieweek was alleen mogelijk dank zij het gro-
te aantal vrijwilligers dat zich hiervoor heeft ingezet. Wij willen alle vrijwilligers dan ook harte-
lijk dank zeggen voor hun inzet. Voor de materiële en financiële ondersteuning bedanken wij 
alle sponsoren die op welke manier dan ook een bijdrage geleverd hebben.  

 
Week tegen eenzaamheid 
Van 1 tot en met 8 oktober is het Week tegen Eenzaamheid. Door het hele land is er dan extra aandacht voor 
het thema eenzaamheid. In veel plaatsen zijn er speciale activiteiten. Meer dan een miljoen Nederlanders voe-
len zich sterk eenzaam. Bij eenzaamheid voelen mensen het gemis van verbon-
denheid met anderen. De Week tegen Eenzaamheid vraagt aandacht voor dit pro-
bleem met de oproep: ‘Kom erbij!’ Elk jaar worden er honderden ontmoetingsactivi-
teiten georganiseerd door maatschappelijke organisaties, sociaal werk, zorginstel-
lingen, lokale coalities tegen eenzaamheid maar ook bedrijven en actieve burgers. 
Zo ook door de afdelingen van KBO-Kring Helmond. Dus Kom Bij Ons! 
 
KBO-Stiphout-Warande gaat schilderen 
De activiteitencommissie van KBO Stiphout Warande gaat na een aantal succesvolle workshops in Atelier Over-
horst nu ook een cursus schilderen met acrylverf organiseren. De schildercursus met acrylverf  is voor beginners 
en gevorderden. Dit wederom onder deskundige begeleiding van lerares en kunstenares Astrid Biemans. Zij 

heeft 43 jaar les gegeven in tekenen, handvaardigheid en textiele werkvormen.  Wilt u 
meer weten over de schilderlessen kijk dan op de website van Astrid www.atelier- over-
horst.nl  Op haar website ziet u ook de foto’s van de voorgaande workshops van de 
KBO Stiphout-Warande. De eerste les is op 30 september, de lessen zijn wekelijks. 
Kosten cursus van 10 lessen € 115 voor leden KBO Stiphout-Warande. Dit is inclusief 
materialen en 2 of 3 schilderdoeken en gebruik van gereedschappen. Tevens is koffie 

en thee met koekje inbegrepen. Raadpleeg voor meer informatie de website van KBO-Stiphout Warande. 

KBO-Bernadette 

KBO-St.Lucia 

KBO-Stiphout/Warande 
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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) 

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.
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Omdat iedereen anders is...
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Omdat iedereen anders is...

Van ons 
24-uurs mortuarium

 krijgt elke nabestaande 
een eigen sleutel.

U I T VA A RT  S P I E R I N G S

Stiphout is 75 jaar geleden be-
vrijd en dat zal op 22 september 
om 15.00 uur bij het bevrijdings-
monument in de Kloosterstraat 
herdacht worden. 

Vooraf aan deze herdenking zal 
er een herinneringstegel wor-
den onthuld ter herinnering aan 
Maurits Hertzberger. Dit zal ge-
beuren in het bijzijn van zijn kin-
deren Ed en Karin Hertzberger. 
Ook zal Lex Kater aanwezig zijn 
die enige tijd in Stiphout onder-
gedoken heeft gezeten. 

Theo Benders zal hierbij het 
woord voeren. Hierna zal wet-
houder Jos van Bree het woord 
voeren. Aan de bijeenkomst 
wordt verder medewerking ver-
leend door Fanfare De Vooruit-
gang, het Sint Antonius gilde en 
het gemengd koor van de Trudo 
parochie. Bas van Dijk zal een 

gedicht voordragen en vende-
lier Joop van de Ven presenteert 
het vendelgebed, met uitleg 
van hoofdman Willie Thijssen. 
Maartje Brouwers van de fanfare 
zal hierna de Last Post blazen ge-
volgd door twee minuten stilte. 

Vervolgens zal de kranslegging 
plaats vinden door De Badroa-
ven en door een ieder die zich 
daarbij wil aansluiten. Dan zal 
het bevrijdingsvuur wat ontsto-
ken is in Bayeux Frankrijk ook in 
Stiphout worden ontstoken door 
veteraan Hans Claassen van de 
zevende afdeling lichte lua. 

Het vuur wat vanaf 19 september 
in onze sint Trudo kerk heeft ge-
brand is dan opgehaald door Bas 
van Dijk , Bart en Fenne van Es-
donk begeleid door leden van De 
Badroaven. Hierna zal  ook nog 
het woord worden gevoerd door 
de Heer Gerard van de Weijer 
namens de stichting Helmond 
25 september 1944.

Vriendengroep De Badroaven 
welke deze bijeenkomst al jaren 
organiseert zal voor voldoende 
zitplaatsen zorgen en hoopt op 
een grote opkomst. Omdat zij 
die voor onze vrijheid hun leven 
lieten nooit mogen worden ver-
geten. De bijeenkomst zal rond 
16.30uur zijn en vindt zijn afslui-
ting in Café het Aambeeld. Voor 

zover zij konden worden opge-
spoord vindt in deze zaal nog een 
bijeenkomst plaats van degene 
die 75 jaar zijn geworden. 
Een dorpsquiz met vragen over 
het Stiphout van vroeger is een 
van de onderdelen. Theo Ben-
ders zal dit begeleiden en ook 
hier hopen wij op een grote op-
komst. ▲

Bevrijdingsmonument Stiphout. (bron foto;  Pieter Klaasen)

Herdenking bevrijding van Stiphout 
Stiphout

Hier weer een update vanuit 
het Blaasfestijn. Nu nog maar 1 
week te gaan! Middels deze weg 
blijven wij u op de hoogte hou-
den omtrent de voorbereiding 
voor het festijn.
Ook willen wij u natuurlijk van 
harte uitnodigen om op 29 sep-
tember naar het centrum van 
Helmond te komen. Zeker om 

naar de muziek te komen luis-
teren, gezellig wat te winkelen, 
en een terrasje te pakken. 

Wij delen met alle lezers de meest 
“verse” weetjes!!
Wist u dat:
Het Blaasfestijn steeds meer 
zichtbaar wordt in de stad.
Er op diverse plaatsen weer pos-
ters van het Blaasfestijn hangen. 
De vooruitzichten er weer prima 
uitzien.

Dat alle winkels in de stad en de 
Elzas passage open zijn tijdens 
het Blaasfestijn.
Dat er tussen 12:00 en 18:00 uur 
continu muziek in de stad is.
Er bij ieder podium een presenta-
tor staat die vol enthiousiastme 
de kapellen aan gaat kondigen.
Er kinderen geschminkt kunnen 
worden op het Piet Blomplein.
Dat er ook ballonnen geblazen 
worden door onze clown.
Er een mooie groep zich aange-

meld heeft als vrijwilliger, maar 
wij nog steeds mensen kunnen 
gebruiken.

Aldus de organisatie van Stich-
ting Blaasfestijn Centrum Hel-
mond.
Meer informatie of aanmelden, 
kijk op www.blaasfestijn.nl ▲

(Bron foto; René Paulus)

Blaasfestijn Helmond: nog maar één week te gaan! 
Centrum

Op 24 september vindt de of-
ficiële overdracht plaats van 
het digitale Houtvonken ar-
chief aan de Heemkunde 
Kring Myerle. Die overdracht 
zal plaatsvinden in het voor-
malige Houtvonken kantoor 
aan de Pastoor Elsenstraat 49A 
5706VM Helmond (’t Hout). 
Ook zullen we stilstaan bij het 
monnikenwerk van onze archi-
varis Jos van Stiphout die het 
archiefwerk van 53 jaar Hout-
vonken eerder dit jaar heeft 

afgerond. Vanaf 19:00 uur staat 
de koffie klaar. U bent van har-
te welkom.

Wijkblad Houtvonken 
Weekkrant/wijkblad Houtvon-
ken is 53 jaar lang, van januari 
1965 tot januari 2018, in een we-
kelijkse oplage van 5300 gra-
tis huis-aan-huis verschenen. 
Houtvonken werd geheel in ‘ei-
gen huis’ gemaakt en bezorgd 
door een team van vrijwilligers. 
Met de komst van de reces-
sie begin jaren 2000, en de op-
komst van de ‘nieuwe’ media 
zijn de advertentie-inkomsten 

en bijdragen van derden zoda-
nig teruggelopen, dat voortzet-
ting helaas niet meer mogelijk 
was. 

Voor meer informatie verwij-
zen wij u naar de website 
www.houtvonken.nl ▲

Overdracht digitale archief Houtvonken
Mierlo-Hout
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Wijkbezoek Helmond Oost op 21 september 

Op zaterdag 21 september aanstaande bezoeken het college van burgemeester 
en wethouders en raadsleden tussen 10.00 tot 14.00 uur Helmond Oost. Zij 
maken dan via een wandeling door de wijk kennis met verschillende initiatieven 
en onderwerpen die er spelen. Ook is er tijd voor wijkbewoners en college- en 
raadsleden om met elkaar in gesprek te gaan.

Inwoners en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om mee te lopen 
tijdens de rondwandeling en hun verhalen, vragen en/of zorgen te delen met de 
college- en raadsleden. 

Programma
Het wijkbezoek start om 10.00 uur in Ontmoetingscentrum Savant Rozenhof. 
Vervolgens gaat de rondwandeling, met medewerking van de LEVgroep, langs 
onder andere het vernieuwde winkelcentrum Straakven, het renovatieproject 
Bleriotstraat en Beweegtuin Swift. Ook staan de deelnemers tijdens de wandeling 
stil bij onderwerpen als de bewonerscommissies en het wijkontwikkelingsplan. 
Na de rondwandeling verzorgt ORO een lunch op het Groet en Ontmoet Plein en 
is er gelegenheid om elkaar te spreken. 

Blijf op de hoogte met overheid.nl

Wilt u op de hoogte blijven van overheidsbesluiten die direct invloed hebben op 
uw buurt? Meld u dan aan op www.overheid.nl. 

Daarop staan  alle bekendmakingen van de gemeente, provincie, waterschappen 
en de Metropoolregio Eindhoven (MRE) . Bijvoorbeeld  bestemmingsplannen en 
plaatselijke regelgeving.
U kunt zich op www.overheid.nl inschrijven voor de e-mailservice. U geeft uw 
postcode op en ontvangt automatisch besluiten en andere berichten over uw 
straat of buurt. Aanmelden kan via https://zoek.overheid.nl/

Podiumbijeenkomst Openbaar Vervoer

Inwoners moeten gebruik kunnen maken van goed openbaar vervoer. Ook 
moet Helmond in de toekomst goed bereikbaar blijven met het OV. Daarbij zijn 
veel ontwikkelingen om rekening mee te houden. De gemeenteraad laat zich 
hierover bijpraten tijdens de podiumbijeenkomst Openbaar Vervoer op dinsdag 
24 september van 19.30 tot 21.30 uur in de Cacaofabriek. Inwoners zijn van 
harte welkom.

Centraal staat die avond hoe het openbaar vervoer verandert en waarom. 
Sprekers van verschillende organisaties geven de raads- en burgercommissieleden 
uitleg over de ontwikkelingen in het OV en welke uitdagingen en kansen er voor 
de gemeente liggen.

Informatief programma
De verschillende vormen van openbaar vervoer in Helmond komen aan bod. Zoals 
de verandering van standaard buslijnen naar flexibele en op vraag gestuurde 
minibussen zoals Bravoflex. Ook wordt ingegaan op veranderingen in de manier 
waarop reizigers van A naar B reizen. Tijdens de informatieavond wordt uitgelegd 
hoe de rollen in het OV zijn verdeeld tussen bijvoorbeeld de provincie, gemeente 
en vervoerder. Ook het spoor staat op de agenda: welke ontwikkelingen zijn er 
daar en wat betekent dit voor Helmond?

U bent van harte welkom
Inwoners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Aanmelden is niet 
nodig. Wilt u weten welke sprekers komen? Het volledige programma staat op 
www.helmond.raadsinformatie.nl.

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

Aanvraagformulier 2019 Giftcard Pathé ter waarde van € 40,-

Voor- en achternaam mantelzorger: 

                                                                                                                                                                jongen    meisje

Straat en huisnummer:                                                                                                                                                                            

Postcode en woonplaats:                                                                                                                                                        

Geboortedatum:                                                                                                                                                                      

Telefoonnummer:                                                                                                                                                                     

E-mailadres:                                                                                                                                                                                 

Datum sinds wanneer ik mantelzorg verleen:                                                                                                                 

Aantal uur dat ik per week aan mantelzorg verleen:                                                                                                    

Gegevens van degene voor wie ik zorg: 

Naam:                                                                                                                                                                                          

Adres:                                                                                                                                                                                          

Woonplaats: Helmond 

Wil je uitgenodigd worden voor activiteiten?   ja       nee      ik word al uitgenodigd

Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld (verplicht in te vullen)     ja       nee

De gemeente en de LEVgroep delen je gegevens niet met derden.

              

 

Mantelzorgactie jongeren: 
Vraag een cadeaubon aan!

Ben je jonger dan 18 jaar en ben je mantelzorger? 

Dan krijg je als blijk van waardering een cadeaubon van de gemeente Helmond.

Spelregels

• Je kunt een cadeaubon aanvragen als je in 2019 minimaal 8 uur per week en/of langer dan 

 3 maanden voor iemand zorgt die in Helmond woont.

• Op een adres kunnen meerdere volwassen of jonge mantelzorgers een waardering ontvangen. 

 Iedereen moet wel voldoen aan bovenstaande voorwaarden.

• Ben je op het moment van de aanvraag jonger dan 18 jaar, dan krijg je een Giftcard Pathé bon van 

 € 40,-. Ben je de enige in het huishouden die iemand verzorgt, dan mag je een bon van € 70,- 

 kiezen. Zie daarvoor de informatie voor volwassenen.

• De cadeaubon haal je zelf op, eventueel samen met een van jouw ouders. Je tekent ook voor 

 ontvangst (legitimatie is verplicht).

• We nemen alleen volledig ingevulde, leesbare aanvraagformulieren van 2019 in behandeling. 

Lever het aanvraagformulier uiterlijk 31 oktober 2019 in. 

Je kunt het aanvraagformulier afgeven bij Steunpunt Mantelzorg, Penningstraat 55 in Helmond; 

per mail toesturen naar mantelzorghelmond@levgroep.nl met als onderwerp Waarderingsactie; 

per post opsturen naar Steunpunt Mantelzorg Helmond / waarderingsactie, Postbus 296, 

5700 AG Helmond  (met postzegel). 

Dit formulier is ook online in te vullen via www.levgroep.nl

&

Logo in FC:
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100
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• Digitaal Loket een adreswijziging (verhuizing) doorgeven, GBA-uittreksel 
   aanvragen of een hond aan- of afmelden, kan 24 uur per dag en 
   7 dagen per week via www.helmond.nl

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

Ondersteuning bij het vinden van de juiste hulp

Als u hulp nodig heeft, kan het gebeuren dat u met verschillende organisaties en 
contactpersonen te maken krijgt.  Ook de regels voor hulp of zorg, zijn niet altijd 
eenvoudig. Komt u er zelf niet uit? Bent u niet bekend met alle mogelijkheden? 
Voert u liever niet alleen een gesprek met een organisatie? Cliëntondersteuners 
helpen u. Gratis en onafhankelijk.

Clientondersteuners denken met u mee, helpen u met het gesprek met de 
gemeente of andere organisaties en zoeken met u naar oplossingen. Daarnaast 
geven ze informatie en advies, bijvoorbeeld over jeugdhulp, langdurige zorg of 
zorgtoeslagen. En ze weten welke hulp er in uw buurt geboden wordt. 

Organisaties die u ondersteunen
Er zijn verschillende organisaties die u graag bijstaan. Op 
www.helmond.nl/clientondersteuning vindt u de informatie over de verschillende 
organisaties. Bent u al in gesprek met de gemeente of een andere organisatie, 
dan kunt u uw contactpersoon vragen u in contact te brengen met een 
organisatie voor cliëntondersteuning.

Huis energiezuiniger? Vraag de 
Duurzaamheidslening aan

Wilt u uw huis energiezuiniger maken en zo geld besparen en uw steentje 
bijdragen aan een beter milieu? Dat kan met de Duurzaamheidslening van de 
gemeente Helmond.

Het energiezuinig maken van uw woning is een investering die altijd eerst geld 
kost. Om u daarin tegemoet te komen is er de Duurzaamheidslening. Een lening 
tegen gunstige voorwaarden, waarmee u energiebesparende maatregelen in en 
aan uw woning financiert. De duurzaamheidslening kan bijvoorbeeld worden 
gebruikt voor zonnepanelen, een zonneboiler, warmtepomp, dakisolatie, vloer- of 
bodeminstallatie. Dit geldt zowel voor nieuwbouw als voor bestaande woningen. 
Het bouwjaar is niet relevant. Het maximale bedrag van de lening is € 25.000,-.

Voorwaarden en meer informatie
Heeft u interesse in de duurzaamheidslening? Kijk dan voor meer informatie  en 
de voorwaarden op www.helmond.nl/duurzaamheidslening en op www.svn.nl 
(Stimuleringsfonds Volkshuisvesting).

Bekendmakingen

Verlenging beslistermijn
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Hoogeindsestraat  12-07-2019 Herontwikkeling annawijk (a) OLO 4530921

6 t/m 20 even 

Postelstraat 22 t/m 30 even 12-07-2019 Herontwikkeling annawijk (b) OLO 4534199

Zuid Koninginnewal,  09-07-2019 oprichten 4 stadswoningen OLO 4370427

sectie I 260 en 1723 

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

plannen liggen niet ter inzage. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat ons 

college over de plannen heeft beslist.  

Aanvraagformulier 2019 cadeaubon/geldbedrag ter waarde van € 70,-

Voor- en achternaam mantelzorger: 

                                                                                                                                                                   man     vrouw

Straat en huisnummer:                                                                                                                                                                            

Postcode en woonplaats:                                                                                                                                                        

Geboortedatum:                                                   Telefoonnummer:                                                                               

E-mailadres:                                                                                                                                                                                 

Datum sinds wanneer ik mantelzorg verleen:                                                                                                                 

Aantal uur dat ik per week aan mantelzorg verleen:                                                                                                    

Gegevens van degene voor wie ik zorg: 

Naam:                                                                                                                                                                                          

Adres:                                                                                                                                                                                          

Woonplaats: Helmond 

Ik registreer mij als mantelzorger en ontvang graag informatie over het ondersteuningsaanbod       

 ja       nee       ik ben al geregistreerd 

Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld (verplicht in te vullen)       ja       nee

Kruis aan welk cadeau u graag wilt hebben (één optie mogelijk):

 Hellemond Gift óf                            VVV Cadeaukaart óf                 

 geldbedrag    IBAN

                           T.n.v.:                                                                                                                                                                                     

                                      (Voor-en achternaam rekeninghouder)

        De gemeente en de LEVgroep delen uw gegevens niet met derden.  

Mantelzorgactie volwassenen: 
Vraag een cadeaubon aan!

Bent u mantelzorger en ouder dan 18 jaar? Dan krijgt u als blijk van waardering een 

cadeaubon van de gemeente Helmond.

Spelregels

• U kunt een cadeaubon aanvragen als u in 2019 minimaal 8 uur per week en/of  langer dan 

 3 maanden mantelzorger bent voor iemand die in Helmond woont. Bent u mantelzorger voor 

 iemand in een andere gemeente? Meldt u zich dan bij die gemeente.

• U ontvangt één waardering per persoon. Ook als u voor meer mensen zorgt.

• Op een adres kunnen meerdere volwassen of jonge mantelzorgers een waardering ontvangen.  

 Iedereen moet wel voldoen aan bovenstaande voorwaarden.

• De cadeaubon telt niet mee bij uw inkomen en heeft geen gevolgen voor eventuele uitkering, 

 zorgtoeslag of huurtoeslag. Het geldbedrag telt wel als boedelbestanddeel bij de VTLB-berekening 

 in een schuldsaneringstraject.

• Cadeaubonnen haalt u zelf op en u tekent voor ontvangst (legitimatie verplicht). Kiest u voor een 

 geldbedrag, dan hoeft u niet langs te komen. 

• We nemen alleen volledig ingevulde en leesbare aanvraagformulieren van 2019 in behandeling.

Lever het aanvraagformulier uiterlijk 31 oktober 2019 in. 

U kunt het aanvraagformulier afgeven bij Steunpunt Mantelzorg, Penningstraat 55 in Helmond; 

per mail toesturen naar mantelzorghelmond@levgroep.nl met als onderwerp Waarderingsactie; 

per post opsturen naar Steunpunt Mantelzorg Helmond / waarderingsactie, Postbus 296, 

5700 AG Helmond  (met postzegel.)  

Dit formulier kunt u ook online invullen via www.levgroep.nl.

  &

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

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

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

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

Verliefd Laantje 3A 03-09-2019 oprichten veldschuur OLO 4632313

Dr. Dreeslaan 240 06-09-2019 maken uitweg OLO 4634839

Zwanenbeemd 6 09-09-2019 aanpassen voorgevel OLO 4640279

Suytkade kadastraal F. 1054 09-09-2019 oprichten 76 appartementen OLO 4632273

Engelseweg 149 09-09-2019 verzoek ontheffing bestemmingplan OLO 4643647

Pistoriusstraat 9 10-09-2019 verbouwing woonhuis OLO 4645239

Coolendonk 6-18 10-09-2019 aanvraag dakkapel (optie) OLO 4645725

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

Haverdijk 11 05-09-2019 vervangen sirenemast OLO 4556381

Fon Groffenplein 30B 09-09-2019 verplaatsen woonwagen OLO 4592993

James Ensorlaan 47 10-09-2019 verzoek ontheffing bestemmingsplan  OLO 4575177

(plaatsen overkapping) 

Drie Eikenbeemden 7 11-09-2019 plaatsen erfafscheiding OLO 4452715

Verleende evenementenvergunningen (2)
Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratienr.:

Speelhuisplein 2 06-09-2019  H2O-festival (27 en 28 september 2019) 2019-01917

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Albert Heijn Helmond Brouwhorst 49  Het veranderen van een supermarkt

Verleende ontheffing(en) op/in/aan/over de openbare weg (2)
Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratienr.:

Mierloseweg/ 06-09-2019 bouwplaatsinrichting (2 september 2019-02467

Cortenbachstraat 2019 t/m 1 juli 2021)

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid omgevings-
omgevingsvergunning “4 stadswoningen Zuid Koninginnewal”

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

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

behoeve van de omgevingsvergunning “4 stadswoningen Zuid Koninginnewal”. Deze waarde 

bedraagt maximaal 56 dB voor het wegverkeerslawaai ten gevolge van de Kasteel-Traverse.

Inzage plan 

Het ontwerp van het besluit en het akoestisch onderzoek liggen met ingang van 19 september 

2019 gedurende zes weken (t/m 30 oktober 2019) voor iedereen ter inzage in het 

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

afspraak. U kunt uw afspraak telefonisch maken via telefoonnummer 14 04 92 of via

www.helmond.nl/afspraak. 

Zienswijzen 

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

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

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

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

Wet geluidhinder 4 stadswoningen Zuid Koninginnewal. Mondelinge zienswijzen kunnen op 

maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch worden ingebracht door te bellen 

naar telefoonnummer 14 04 92.

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid 
omgevingsvergunning “44 appartementen Beugelsplein”

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

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

behoeve van de omgevingsvergunning “44 appartementen Beugelsplein “. Deze waarde 

bedraagt maximaal 54 dB voor het wegverkeerslawaai ten gevolge van de Kasteel-Traverse.

Inzage plan 

Het ontwerp van het besluit en het akoestisch onderzoek liggen met ingang van 19 

september 2019  gedurende zes weken (t/m 30 oktober 2019) voor iedereen ter inzage in het 

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

afspraak. U kunt uw afspraak telefonisch maken via telefoonnummer 14 04 92 of via 

www.helmond.nl/afspraak.

Burgemeester en Wethouders van Helmond 18 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.

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

Zienswijzen 

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

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

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

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

Wet geluidhinder 44 appartementen Beugelsplein. Mondelinge zienswijzen kunnen op 

maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch  worden ingebracht door te bellen 

naar telefoonnummer 14 04 92.

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.

MEDICIJNAFVAL?
LEVER HET IN
BIJ UW APOTHEEK OF DE MILIEUSTRAAT

Hoe?
Doosjes: alleen de strips. 
De kartonnen doosjes kunnen bij het oud papier. 

Flesjes en tubes: verwijder het etiket voor uw privacy. 

Gebruikte naalden: altijd in een naaldencontainer.
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Op zaterdag 16 november zal 
Deken Paul Janssen in de Da-
miaanparochie komen vor-
men. Wie in groep 8 zit en 
het Vormsel wil doen kan zich 
deze week nog aanmelden om 
mee te doen in de voorberei-
ding. Er wordt gewerkt met 
een project van acht bijeen-

komsten in kleine groepjes bij 
gastouders. Aanmelden kan 
via e-mail: pastoor@
damiaanhelmond.nl ▲

10 x sauna dag-entr� 10 x sauna dag-entr� 
BLUE maakt een dagje wellness betaalbaar! Met deze actie 

geniet je van een dagje wellness voor slechts 9,90 per entree.

BLUE 
10-Badenk� rt Slechts €9,90 

per entr� 

*Te koop tot 1 november en geldig tot 1 mei 2020, uitgezonderd 27 t/m 31 dec. 2019.

✓  Geldig bij 5 wellnesslocaties in Nederland: Leiden, 
Helmond, Sittard, Etten-Leur en Bergen op Zoom.

✓  Niet persoonsgebonden, dus ideaal om met 
meerdere personen te gebruiken. 

VOORDELEN

Koop nu vóór 1 november 2019
www.bluewellness.nl/badenkaart

Dinsdagmiddag is in Tilburg 
de Helmondse Louise Willems 
in het zonnetje gezet. Zij is als 
taalbegeleider benoemd tot 
Brabants Taalheld 2019. 

Omdat zij zich al jarenlang ver-
dienstelijk maakt voor een zo-
geheten geletterd Nederland, 
maar vooral omdat zij met haar 
persoonlijkheid de deelnemers 
van de Taalcafé’s in de stad sti-
muleert om te blijven komen. Als 
provinciale Taalheld is zij tevens 
één van de genomineerden voor 
de landelijke Taalheldenprijs van 
de stichting Lezen&Schrijven. 
Die wordt jaarlijks uitgereikt 
door H.K.H. Prinses Laurentien 
der Nederlanden aan een Taal-
cursist, Taalbegeleider en Brug-
genbouwer. 

Voorafgaand aan de landelijke 
uitreiking, vindt de provinciale 
prijsuitreiking plaats. Vanuit elke 
provincie gaat er in elke catego-
rie één genomineerde Taalheld 
door naar de landelijke uitrei-
king. Louise Willems is één van 
de meer dan honderd taalvrij-
willigers verbonden aan de LEV-
groep en actief voor het Taalhuis 
Helmond. Jolien Rovers, coör-
dinator bij LEVgroep zegt over 
haar:  Louise is taalvrijwilliger 
in hart en nieren. Altijd staat ze 
klaar voor nieuwe initiatieven 
en is daarnaast haar stralende 

zelf. Louise heeft het prachtige 
talent om met iedereen een ge-
sprek aan te kunnen gaan en 
om de mensen om haar heen te 
besmetten met haar positieve 
uitstraling en energie. Louise is 
een actieve taalvrijwilliger. Vanaf 
de start drie jaar geleden is zij 
betrokken bij het Taalcafé, dat 
elke woensdagmiddag plaats-
vindt in de Bibliotheek en sinds 
een jaar op maandagochtend in 
de Leonardusspeeltuin. Ook kan 
men terecht bij het Taalcafé in 
Westwijzer.  Louise is dermate 
betrokken bij het vergroten van 
de taalvaardigheid van de inwo-
ners dat zij zich zelfs bij alle drie 
de Taalcafé’s inzet. De deelne-

mers voelen zich veilig, gehoord 
en kunnen zichzelf zijn in haar 
groepje. Er wordt dan ook elke 
week gevraagd: “is Louise er?” of 
“Waar zit Louise?” Louise is onze 
taalheldin!”

Als taalvrijwilliger begeleidt zij, 
kleine groepjes mensen die beter 
willen worden in het Nederlands 
lezen, schrijven of spreken. Veel-
al anderstaligen, maar de Taal-
café’s zijn er ook voor inwoners 
die in Nederland geboren zijn. Zij 
hebben moeite met bijvoorbeeld 
brieven of veiligheidsinstructies, 
voorlezen aan hun kinderen, 
maar ook vinden  zij bijvoorbeeld 
moeilijk om een appje te sturen. 

Louise Willems. (Bron foto; Susan Verheij).

Helmondse Louise Willems benoemd tot Brabantse Taalheld
Helmond

Helmond

Aanmelden Vormsel

Taalhuiscoördinator Susan Ver-
heij zegt hierover: “Gelukkig zijn 
er in Helmond vele taalvrijwil-
ligers actief zoals Louise Wil-
lems. Zij zorgen ervoor dat die 
anderstaligen zich verstaanbaar 
kunnen maken, de schooljuf be-
ter begrijpen, iets kunnen ruilen 
in winkel of kunnen solliciteren. 
Die vrijwilligers zijn zowel bij 
de Taalcafé’s als als Taalmaatje 
actief. Die bieden één op één 
ondersteuning. Indirect krijgen 
de Helmondse medevrijwilligers 
van Louise Willems  ook een 
schouderklopje. Immers, net als 
Louise zetten zij zich in hun vrije 
tijd in om andere mensen te hel-
pen om het Nederlands beter te 
leren spreken, lezen en schrijven. 

De jury ziet in Louise Willems 

een inspiratie voor anderen. 
“Wat de situatie ook is van de 
deelnemers, zij laat mensen in 
hun waarde en biedt een luis-
terend oor. Ook doorbreekt zij 
het taboe rondom laaggelet-
terdheid”. Zelf was ze volkomen 
verrast en glunderde van oor tot 
oor.  Al met al iemand waar Hel-
mond trots op mag zijn. De prijs 
is nu uitgereikt als afsluiting van 
de landelijke week van Alfabeti-
sering. In Nederland hebben 2,5 
miljoen mensen moeite met le-
zen en schrijven en/of rekenen. 
Zij lopen daardoor tegen pro-
blemen aan op gebied van werk, 
geld en gezondheid en gezins-
leven. Met de Taalheldenprijs 
worden mensen bedankt die 
zich op een bijzondere manier 
inzetten. ▲
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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

	  

Dynamisch ontspannen 
 
 Samen en alleen bewegen 

Kalmte,	  stabiliteit,	  balans,	  kracht,	  
gezondheid,	  

door	  meditatie,	  ademhaling	  en	  
beweging.	  

     Ki-Aikidoschool Torii 
Vrijblijvend een keer mee trainen? 

Voor meer informatie:  
info@ki-aikidoschool-torii.nl 

Vrijblijvend een keer mee trainen?

Op zondag 22 september treedt 
het kamermuziekduo Raymond 
Honing (traverso) en Ursula 
Dütschler (pianoforte) op met 
prachtig Weense muziek van 
Beethoven en vader en zoon 
Mozart. Plaats: Elkerliek Kapel, 
Wesselmanlaan 25 te Helmond. 
Aanvang: 20.00 uur. Entree: 
€12,50.

Op het programma 
deze zondag staan wer-
velende Weense werken 
van Beethoven en vader 
Wolfgang Amadeus en 
ziens jongste zoon Franz 
Xaver Mozart. Zo kunt u 
luisteren naar de voor 
beide instrumenten vir-
tuoze sonate in G opus 
30 nr. 3 van Beethoven: 
stormachtig openend, 
daarna lieflijk en melo-
dieus en als een wervel-
wind eindigend.  Ook de 
sonate in D opus 12 nr. 
1 en de bewerking van 
een Russisch volksliedje 
‘Schöne Minka’ in Varia-
tionen opus 107 nr. 7 wor-
den ten gehore gebracht. 
Natuurlijk mag het an-
dere Weense wonder, Wolfgang 
Amadeus Mozart, niet ontbre-
ken met zijn sonate in G (KV 379). 
Maar wat zeker speciaal is, is de 
uitvoering van het Rondo in e 

van Mozarts jongste zoon Franz 
Xaver, die geboren werd slechts 
vier maanden voor de dood van 
zijn vader. Toch is diens muzika-
le lichtheid en charme duidelijk 
herkenbaar. 

Een prachtig herkenbaar, maar 
ook verrassend programma 
dus. Eerder, in 2018, brachten de 
uitvoerende musici deze mu-
ziek uit op cd, die in muziek-
bladen als Luister en Amadeus 
met een 9 werd beoordeeld!

Raymond Honing en Ursula Düt-
schler bespelen hun instrumen-
ten met natuurlijk gemak en ko-
men tot een perfect samenspel 
met behulp van hun soepel klin-

kende traverso en schitterende 
negentiende-eeuwse fortepiano. 

Raymond Honing veroverde als 
fluitist diverse nationale en inter-
nationale prijzen; is eerste flui-
tist van Sinfonia Rotterdam en 
speelt in diverse ensembles, zo-
als Het Asko Schönberg, Anima 
Eterna  en het Combattimento 
Consort. Sinds 2017 heeft hij een 
eigen ensemble: La Barca Ley-
den. Hij maakte diverse cd’s, is 
een enthousiast promotor van 

eigentijdse muziek, di-
rigent en docent aan 
de conservatoria van 
A’dam en Groningen.
De Zwitserse Ursula 
Dütschler studeerde 
klavecimbel in Bern en 
aan het Mozarteum in 
Salzburg, won diverse 
concoursen voor klave-
cimbel en fortepiano en 
ontwikkelde op beide 
instrumenten een veel-
zijdige concertpraktijk. 
Ze trad ook op met (in-
ter)nationale orkesten, 
zoals die van Barcelona, 
Lausanne, Württem-
berg en Zürich. 

Ze maakte cd’s met so-
lowerken van o.a. Byrd, 

Bach en Scarlatti en heeft haar 
eigen ensemble Camerata 1800, 
gespecialiseerd in muziek rond 
1800. Voor meer info: lambertus-
concerten.nl ▲

Raymond Honing en Ursula Dütschler (Bron foto; 
Stichting Lambertusconcerten Helmond).

Wervelend Weens Klassiek
Helmond

Op 18 augustus hebben we door 
het slechte weer deze bijzonder 
mooie tocht geannuleerd. Aan-
gezien het animo om deze tocht 
te rijden groot is, hebben we 
besloten om komende zondag 
22 september de Bokkenrijder-
stocht alsnog te rijden. De rit 
komt in plaats van de geplande 
Vinkeltocht. De rit gaat vanuit 
Mierlo-Hout via Gerwen, Best, 
Liempde, Oirschot naar de pau-
zeplaats herberg “Den Bocken-
reyder”  tussen Hilvarenbeek en 
Esbeek.

Speciaal het woord aan de uit-
bater van de pauzeplaats: Wel-
kom “In den Bockenreyder”. Ons 
herbergske (waor nog zand op 
de vloer gestrooid wordt, net 
als vrûger) is uniek gelege op 
landgoed “De Utrecht”, vlakbè 
de venne en midde in de bosse. 
Tisser goed en vurral schôôn. De 
natuur in al zun bonte kleure. Ge 
kunt hier fèèn wandele, fietse 
en ôk perdrije, as goe èège perd 
meebrengt. En ge kunt lekker 
ötruste op ons grôôt terras of bij 
ut knapperend vûrke van dun 
openhaard.
Na de pauze wordt de tocht ver-
volgd via Vessem, Wintelré, Best, 
Son terug naar Mierlo-Hout. 
Deze mooie  tocht wordt voor-

gereden door Opa Nol Gijsbers 
van Sportschool Spartacus en 
gevolgd door onze volgauto met 
chauffeur Frans van Dorst. Nol 
heeft patent op deze tocht. Het is 
zijn tocht en daar blijft iedereen 
mooi vanaf.
De start zal om 08:00 uur plaats-
vinden bij jeugdboerderij “De 
Houtduif” aan de Koeveldse-
straat 4 in Mierlo- Hout. Vooraf 
is een praatje mogelijk onder 
het genot van koffie en kruid-
koek verzorgd door onze chauf-
feur van de volgauto, Frans. 
Voor clubinformatie kunnen wij 
u verwijzen naar onze website 
www.tourclub-mierlohout.nl. 
Of neem een kijkje op onze Face-
book pagina.
Indien je als gastrijder twijfelt 
of je de afstand wel aan kunt of 
twijfelt over het te presteren ni-
vo, we hebben een volgauto met 
aanhanger om deelnemers die 
het toch te zwaar vinden te on-
dersteunen. Een tourclub is geen 
raceclub of wedstrijdteam. Het 
gaat om het genieten op de fiets 
in de buitenlucht in een gezellig 
gezelschap. 
Hopende op een goede opkomst, 
tot zondag. ▲

Toerclub Mierlo-Hout fietst: 
Bokkenrijderstocht

Mierlo-Hout
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Zelf gekweekte 
groenten voor de 
allerkleinsten

Smakelijke 
Moestuinen

Het succesvolle landelijke project voor peu-
ters en kleuters voor kinderdagverblijven en 
peuterspeelzalen, komt naar Helmond.  Met 
het project wil Jibb+ kinderen van 0 t/m 4 jaar 
spelenderwijs bekend maken met het 
natuurlijke groeiproces van groenten. Onder 
andere het Coöperatiefonds van Rabobank 
Helmond Peel Noord levert een bijdrage. 

‘Kinderen leren met behulp van Smakelijke 
Moestuinen op een speelse manier dat groenten 
bij de dagelijkse maaltijd horen én lekker en 
gezond zijn. Jong geleerd is immers oud gedaan’, 
vertelt Irene Gruintjes, projectleider van Jibb+. 
De stichting wil ook voor de allerkleinsten en hun 
ouders gezonde voeding aantrekkelijk maken. 
Smakelijke Moestuinen sluit daar perfect op aan. 

Landelijk project
De Smakelijke Moestuinen is een initiatief van 
BuurtLAB, Jong Leren Eten, Jongeren Op Gezond 
Gewicht (JOGG) en Nutricia en wordt vanaf 2012 
al op 400 locaties (in diverse 
gemeenten) uitgevoerd. Irene: ‘Het voordeel van 
de Smakelijke Moestuinen is dat de locaties een 
compleet educatiepakket aangeleverd krijgen, 
met bijvoorbeeld moestuinbakken, zaadjes, 
gereedschap,  lesmateriaal en ondersteuning. 
Dit maakt het voor de kinderdagverblijven en 
peuterspeelzalen gemakkelijk.’ Ook is er 
aandacht voor het (duurzaam) onderhouden van 
de moestuin, zodat locaties na drie jaar zelf de 
tuin kunnen omarmen (en onderhouden). 

Positieve resultaten
Onderzoek wijst uit dat het project niet alleen 
leuk is voor de allerkleinsten, maar dat het ook 
daadwerkelijk effect kan hebben op de levensstijl 
van peuters en kleuters. VU Amsterdam heeft een 
rapport uitgebracht waaruit blijkt dat de 
Smakelijke Moestuinen een positieve ervaring is 
voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven en 
dat het kinderen kan stimuleren groente te eten.

Coöperatiefonds
Voor de financiering van het project klopte 
Jibb+ aan bij de Rabobank, in het bijzonder bij 
het Coöperatiefonds omdat dit fonds projecten 
ondersteunt die het maatschappelijke, sociale 
en culturele leven verbeteren. Luc Reusken van 
dat fonds: ‘Je waardeert je groente extra als je je 
eigen gekweekte komkommer kunt eten.’ Naast 
de Rabobank, dragen ook andere partners van 
Jibb+ bij en wordt de kinder-
dagverblijven en 
peuterspeelzalen om een 
kleine bijdrage gevraagd. 

Meer informatie over dit 
project? Neem contact op met 
Irene Gruintjes 
via: irenegruintjes@jibbplus.nl 

Door: Mandy Meeuwsen 

Een groot feest, een vette line-
up en een topavond voor ie-
dereen die een kaartje heeft 
gekocht: dat én nog veel meer is 
waar de organisatie van Minor 
zich elke keer belangeloos voor 
inzet. Op 27 september vindt de 
jubileumeditie plaats met als 
klapper op de vuurpijl: rapper 
Snelle.

De gedreven organisatie, mo-
menteel bestaande uit Joke van 
Eemeren, Jeffrey Verberne en 
Tom Gruijters, zorgt er al sinds 
2014 voor dat de grote zaal in de 
Geseldonk 5 keer per jaar wordt 
omgetoverd tot een groot feest: 
“Toen we vijf jaar geleden met 
Minor begonnen, bestond zoiets 
in deze opzet nog niet. We wil-
den iets neerzetten voor de jeugd 
tussen 12 en 17 jaar, zij vallen 
net overal buiten”, vertelt Joke. 
“Ik geloof dat we uiteindelijk 9 
maanden bezig zijn geweest om 
de eerste editie te organiseren”, 
vult Jeffrey aan. 

Inmiddels is Minor 25 edities 
verder en hebben ruim 10.000 
jongeren hun weg al gevonden 
naar De Geseldonk om te fees-

ten: “Niet alleen de Helmondse 
jongeren komen bij ons om een 
feestje te bouwen, ook jongeren 
uit de omgeving zoals Eindhoven 
en Deurne komen speciaal naar 
Mierlo-Hout voor Minor”, vertelt 
Jeffrey. Minor is voor velen een 
opstap naar het echte uitgaans-
leven, vinden de drie.

Jubileumeditie
Omdat Minor dit jaar vijf jaar 
bestaat, is voor de jubileumeditie 
alles uit de kast getrokken om 
de jongeren een onvergetelijke 
avond te bezorgen. Zo heeft de 
organisatie rapper Snelle weten 
te strikken, die op dit moment erg 
populair is en bekend van num-
mers zoals ‘reünie’ en ‘plankgas’. 
Naast een te gekke artiest zal er 
ook een photobooth in de zaal 
aanwezig zijn waar je ter plekke 
supergave foto’s kunt maken én 
kun je een meet-and-greet win-
nen met Snelle!

Belangeloze inzet
De organisatie zet zich geheel 
belangeloos in om elke editie 
tot een succes te maken: “We 
vinden het fantastisch om toffe 
artiesten naar Helmond te ha-
len en de jongeren dan zien te 
genieten, dat is waarvoor we het 
allemaal doen. We willen de en-
treeprijs zo laag mogelijk houden 
om het voor iedereen toeganke-

lijk te houden en zoveel mogelijk 
ervoor teruggeven. Veel artiest 
voor weinig geld zou je kunnen 
zeggen”, vertelt Jeffrey. 

“Daarnaast gaat er ook veel tijd 
zitten in de promotie, denkt bij-
voorbeeld aan het maken en bij-
houden van de website (www.
minorhelmond.nl) en het op-
stellen van een marketingplan 
met berichten op sociale media”, 
vertelt Tom. Niet alleen de orga-
nisatie zet zich onvoorwaardelijk 
in: “We zijn met 25 vrijwilligers 
en hebben een erg fijn team om 
mee te werken. Zij helpen mee 
met van alles: van de versprei-
ding van de posters tot de bar-

diensten en het poetsen. Daar 
zijn we erg dankbaar voor.”
Wat de feesten nog meer tot een 
succes maakt? Luisteren. “Als ie-
mand met tips komt dan nemen 
we die mee voor de volgende 
keer”, vertelt Joke. 

“We proberen altijd aan de vraag 
te voldoen. Horen wij vaak de 
naam van een bepaalde artiest 
vallen vanuit de jongeren die 
onze feesten bezoeken? Dan 
gaan wij kijken of we die kunnen 
boeken. Zo blijf je als organisatie 
ook bezig met ontwikkeling en 
houd je het leuk voor degene die 
komen en dat is natuurlijk waar 
we het voor doen.”

Rabo ClubSupport
Binnenkort gaat ook de actie ‘Ra-
bo ClubSupport’ weer van start. 
Rabobank Helmond stelt dit jaar 
100.000 euro beschikbaar, welke 
wordt verdeeld onder lokale ver-
enigingen en stichtingen. Vanaf 
27 september kun je stemmen op 
jouw favoriete vereniging of stich-
ting en ook Minor doet mee! “We 
zijn een non-profit doel en stop-
pen al het geld wat we hebben in 
ons feest en alles is welkom. Acties 
zoals deze zijn voor ons als organi-
satie, maar ook voor andere lokale 
Helmondse verenigingen, cruci-
aal. Dat zorgt ervoor dat we net 
dat beetje extra kunnen geven.”

Meet-and-greet met Snelle
Heb je een kaartje voor Minor ge-
kocht en zou je graag een meet-
and-greet met Snelle willen win-
nen? Dan is dit je kans, Minor 
heeft hier op dit moment een 
winactie voor! Om kans te maken 
ga je naar het Instagram account 
van Minor (@minorhelmond). 
Tag bij de foto van deze actie een 
vriend(in) met wie jij een meet-
and-greet met Snelle wil winnen, 
en vertel erbij waarom. Wie weet 
gaan jullie dan op 27 september 
Snelle ontmoeten! Als je de foto in 
je verhaal deelt maak je ook nog 
eens extra veel kans! De winnaar 
wordt op 25 september a.s. be-
kend gemaakt. ▲

V.l.n.r.: Tom Gruijters, Joke van Eemeren en Je� rey Verberne. 
(Bron foto; Mandy Meeuwsen).

Helmond

Minor viert jubileum en pakt flink uit
Win een meet-and-greet met rapper Snelle

Te Dik?  
  Bel Dick!

Hortsedijk 81, 5708 HC Helmond  |  t 088 500 9000
  www.totalbodybalance.nl/afslankproducten/zomeractie

Succesvol afvallen sinds 2003

Te Dik?  
  Bel Dick!

Wij zoeken 10 personen die minimaal 10 kilo  af willen 
slanken en met elkaar de uitdaging aan willen gaan.

Degene die procentueel het meeste afslankt, krijgt het traject GRATIS. De tweede 
betaalt 50% en de derde 25%. Veel kans om in de prijzen te vallen dus!

Ga jij ervoor?
Meld je vóór 30 september aan via www.totalbodybalance.nl/10x10

Wij zoeken 10 personen die minimaal 10 kilo  af willen Wij zoeken 10 personen die minimaal 10 kilo  af willen 

PR-19094 ADV 130x90 De Loop 10x10 Challenge_v2.indd   1 11-09-19   12:16
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Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004  
www.diepvriesspecialist.nl  Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist 
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 19 september t/m dinsdag 2 oktober 2019. 
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Goudfrikandel
20 stuks - Van Lieshout
Normaal 11,89

7,99

Normaal 11,

stunt
stunt
stunt

Bami- of 
nasischijf oriëntal
18 stuks - Welten

Normaal 14,99Normaal 14,

10,99

nasischijf oriëntal
18 stuks - Welten

99

9999

Satérol, shoarmarol 
of smulrol
3 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal vanaf 4,

3 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal vanaf 4,Normaal vanaf 4,9999

Ambachtelijke soepen 
Chinese tomaten-, 
erwten- of goulashsoep
1 liter - Diepvriesspecialist

Normaal 3,Normaal 3,9999 5,99

25% 
korting

2 voor

5,49

1,79

Soepballen
1 kilogram - Diepvriesspecialist

Normaal 6,Normaal 6,89

Belgische friet of
pom’steak
1 kilogram - 1 kilogram - Lutosa

Normaal vanaf 2,Normaal vanaf 2,5959

GRATIS tegen 
inlevering van 
190 piggypunten

Diverse smaken
Bavarois

750 ml. - Diepvriesspecialist/Van Gils

Normaal 3,Normaal 3,79

GRATIS

Afgelopen week was er groot feest in huize ons 
Marij. Ons kate is 1 jaar geworden.Ons allerlief-
ste hondenkind en dat laten wij niet zomaar 
voorbij gaan dus er was hondentaart vur Kate 
en chocolade bollen vur ons en het bezuuk. 
Wat gaat de tijd toch snel, ineens is het al ginne 
puppy meer, maar bijna een volwassen hond. 
Tis een gemak en lief hundje we houden toch zo 
veel van haar. 

Ben toch echt blij dat we beslist hebben toch 
weer een hundje te nemen na het overlijden 
van onze Quincey. Er is altijd iemand blij as 
ge thuiskom, en lekker buiten wandelen doe ik 
eerder met als zonder hundje. Wij zaten vorige 
week op zonnig Curaçao, want ik had een reisje 
gewonnen op instagram. Ja de meeste mensen 
zeggen daar winde nooit niks maar met mijn 

naam ergens onder zetten en met wie ik naar 
Curaao wou bleek ik de gelukkige winnaar te 
zijn van deze prachtige reis,vol ongeloof ont-
ving ik het berichtje dat ik een reis gewonnen 
had en ik vind het ook nog steeds onwerkelijk 
maar twas echt waar, we mochten uit 4 datums 
kiezen en het was helemaal TOP verzorgd, tic-
kets met de KLM een super de luxe appartement 
in Pietermaai Curaao een heerlijk diner bij de 
Gouverneur, we zijn flink in de watten gelegd. 
We hebben een TOP vakantie gehad.

Gelukkig mog ons Kate naar Silvia en Stefan 
met hun 2 hundjes Bruce en Djaidy. Wij wo-
nen in een doodlopend rustig stukske van Hel-
mond dus ons Kate is rust gewend. Bij hun in 

Helmond-Noord  was het ineens unne blafchef, 
want op alles sloeg ze aan wat ze hoorde,maar 
da hed Silvia toch maar ff aangepakt want heel 
de buurt blafte ze bij elkaar. Ze heeft de hele dag 
gespeeld met Bruce en Djaidy en elke dag ge-
wandeld met Stefan en zelfs een favoriet uitje 
naar het tuincentrum stond op het programma. 
Ook zij heeft een heerlijk weekje gehad. Zodat 
wij rustig vakantie konden vieren en hun vur 
ons Kate zorgden.
Onze buurjongen Erwin zorgde dat de post bin-
nen werd gelegd  en de container buiten en bin-
nen en de tuin werd van water voorzien. Zo fijn 
al die lieve mensen waar ge een beroep op kunt 
doen indien nodig. Dan bende rijk, maar goed 
het zit er allemaal weer op en met unne jetlag is 
het gewone leventje weer begonnen deze week. 

Wat ik deze week ga doen? We gaan deze week 
een dagje uit met ons Kate naar dun dierentuin 
waar honden welkom zijn. Vur dur verjaardag, 
ja tis vur ons net een kind, een hondenkind, ze 
vind dat zo leuk en wij natuurlijk ook. Een zon-
dag ga ik natuurlijk ff bij Winkelcentrum De 
Bus kijken die hebben braderie met allerlei leuke 
activiteiten er zit ook kei leuke muziek.Daar ben 
ik dol op en er is zondag echt heel veel te doen 
in het teken van de bevrijding daar zoek ik er 
eentje van uit en ga ik ook heen.

Iedereen een fijn weekend.
Tot volgende week

Ons vertelt…

Er is er een jarig

Heb jij dit jaar in de gemeente Helmond 
een mooie sportfoto gemaakt? Of sta jij 
dit jaar met je camera nog langs de lijn of 
op het veld van je favoriete Helmondse 
team of sporter? Doe dan mee aan de 
verkiezing van de Tribune sportfoto van 
2019. Voor de beste sportfoto wordt een 
Foto Sport Award Helmond 2019 uitge-
reikt aan de winnaar.

Stichting Tribune organiseert dit jaar voor 
de eerste keer een fotowedstrijd met sport 
in beeld. Met een zoektocht naar de mooi-
ste Helmondse sportfoto van het jaar, la-
ten we de mooiste Helmondse sportmo-
menten van 2019 nog eens terugkomen. 
Uit alle inzendingen kiest een vakjury 
(bestaande uit drie topfotografen uit Hel-
mond) de beste foto’s. De jury bestaat uit 
Ad Vereijken (eigenaar FotoID, www.fo-
toid.nl), Johan Bakels (eigenaar BC Foto-
grafie, www.bc-fotografie.nl) en Dave van 
Hout (eigenaar Dave van Hout Fotografie, 
www.davevanhout.nl).

De mooiste Helmondse sportfoto is voor 
het eerst  een heuse categorie tijdens 
de Sport Awards Helmond 2019 waar op 

1 februari 2020 ook de beste Helmondse 
sporters, teams, talenten en de meest 
sportieve basisschool van het jaar worden 
gekozen.
De beste en mooiste sportfoto’s worden 
ook aan het publiek tentoongesteld. Het 
publiek krijgt hierdoor ook de mogelijk-
heid om een stem uit te brengen op hun 
favoriete sportfoto en mede de winnaar te 
bepalen.

Voor meer informatie en het com-
plete regelement voor de fotowed-
strijd, kijk op de webpagina van Tri-
bune (www.tribunemagazine.nl). 
Foto’s kunnen t/m 31 december 2019 wor-
den gemaild naar fotowedstrijd@tribune-
magazine.nl ▲

Verkiezing Sportfoto van het jaar 2019 
Tribune Sport Awards Helmond 

Heb jij de sportfoto van het jaar? 
(Bron foto Tribune Magazine). 

Helmond

MET SPOED GEVRAAGD: 
BEZORGERS! GOEDE VERDIENSTEN.

bezorging@deloop.eu of app 06-18938912
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Ze zijn er weer!
Groot of klein bloemig
in 9-cm pot
Tray á 12 stuks
Van €5,99

Vrijdagkoopavond
tot 20.00 uur geopend

IEDERE ZONDAG OPEN
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

www.tuincentrumdebiezen.nl
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SiergrassenSierfruit

Gaultheria “big berry”

Nu alle
maten & soorten

Tray met 6-soorten
Van €5,99

Wintervasteplant
Met extra grote bessen
ø20-cm 
in 11-cm pot
€ 1,99

WinterviolenBolchrysant

Snijbloemen

Div. kleuren
ø 40-cm
€4,99

Prachtige rozen
10 stelen per bos

1 + 1 
GRATIS

1 + 1 
GRATIS

nu
€3,49

nu
€3,99€2,99

20%
Korting

20%
Korting

PTMD
Woonaccessoires

Bolchrysant

Prachtige rozen
10 stelen per bos

Tray met 6-soorten

www.tuincentrumdebiezen.nl

Bolchrysant
Div. kleuren

GRATIS

Groot of klein bloemig
in 9-cm pot
Tray á 12 stuks

In MITCH EPSTEIN

M U S E U MHEL M OND. NL

time
1 OKTOBER 2019  
 9 FEBRUARI 2020

Gratis preview 
(Op vertoon van een geldig entreebewijs)

Fototentoonstelling 

29 september 11.00-12.00 uur
Locatie: Kunsthal Helmond

Fotograaf Mitch Epstein leidt jou 
hoogstpersoonlijk rond

Kom ook! 
Meld je aan via museumhelmond.nl 

ONZE 
HELMONDSE

POLITICI 

Jochem van den Bogaard

Marcel Heesakkers Theo Manders Thomas Tuerlings

Martijn Rieter

Nathalie Peijs

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Elke maandag op www.deweblog.nl 
en elke vrijdag in Weekkrant De Loop.

VANAF VOLGENDE WEEK:

ONZE ONZE 
Schrijven

POLITICI Colmns
ONZE 

HELMONDSE

VANAF VOLGENDE WEEK:

ONZE 
SchrijvenSchrijvenSchrijvenSchrijven

ONZE 
Schrijven

ONZE 

Ter ere van het 10 jarig bestaan van de 
Automotive Campus en het 250e ver-
jaardagsfeest van de auto, gaan we op 5 
oktober op de Helmondse Automotive 
Campus fl ink uitpakken, in samenwer-
king met Ons Brabant Festival . De ope-
ning is om 12:00 uur en we sluiten feeste-
lijk af om 17:00. Er komen vele klassiekers 
waaronder een hele serie verschillende 
DAF-typen, o.a. de Kalmar. Verder diver-
se oldtimer Porsches en Jaguars en ook 
o.a. een Ford Thames uit 1949 een Dodge 
Wayfarer uit 1951 en een Daimler E20 uit 
1936.

Oproep 
Heeft u een mooie klassieke auto, dan 
kunt u zich nog aanmelden om deze te 
etaleren op het klassieker paviljoen tus-
sen alle andere pronkstukken. Indien u 
dat wenst, kunt u zich opgeven bij marga-
retha@ncad.nl, zolang het paviljoen nog 
niet vol staat uiteraard.

U kunt dan tussen half negen en half 
twaalf de auto plaatsen.

Automotive Quiz 
Voor diegenen die een auto plaatsen op het 
klassiekerpaviljoen uiterlijk half elf, wordt 
exclusief een presentatie gegeven over de 
toekomst van mobiliteit, over waterstof, 
elektrisch rijden en de ontwikkeling van ver-
brandingsmotoren. Dit allemaal uiteraard 
met een hele vette knipoog naar het verle-
den, want zonder verleden geen toekomst!

Aansluitend is er een Automotive Quiz.

Daarnaast etaleren studententeams hun 
(race-) wagens. Daarnaast is er een pre-
sentatie van o.a. de DAF club Nederland 
over de Variomatic ook wel het pientere 
pookje genoemd. Dit continu variabel 
transmissiesysteem is ontwikkeld in de ja-
ren vijftig en zestig onder leiding van Hub 
van Doorne. 

Tevens is er een presentatie van de Chrys-
ler Classic Cars Club over het leven van 
voormalig Chrysler topman Lee Iacocca. 
Lee was één van de grootste marketeers 
in de geschiedenis van de auto-industrie. 
De zoon van een uit Italië geëmigreerde 
hotdogverkoper bereikte de top bij Ford 
Motor Company, en wist na zijn ontslag 
bij Ford het noodlijdende Chrysler weer 
tot leven te wekken.

Er is een horecaplein met Café de zachte 
G met interviews, optredens en entertain-
ment en de deuren bij Fontys Automotive 
en Summa college staan open; er kan een 
kijkje worden genomen in wat deze Au-
tomotive opleidingen allemaal te bieden 
hebben voor een mooie carrière in de veel-
zijdige Automotive sector.

De toegang tot dit bijzondere feest is gra-
tis!

Voorafgaand aan het feest onthult 
Wethouder Maas op vrijdagmiddag 4 
oktober, om 15.30 uur, ter plaatse bij 
Kasteel / Smalle Haven, de expo 
“Helmond: een eeuw auto-industrie”. ▲

Verleden en toekomst 
op de Automotive Campus 

(Bron foto; NCAD).

Helmond
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BEN JIJ GEMOTIVEERD, 
WIL JIJ WERKEN EN GELD VERDIENEN?

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

1 dag school
(Bouwcao)

           

-  Combinatie van Praktijk en Theorie

-  Baangarantie (duur opleiding ca. 2 jr)

-  Intensieve deskundige begeleiding

-  Gedegen vakopleiding

Wij vragen: 
interesse in 
de Wegenbouw

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

Aankomend 
Straatmakers
Wegenbouw

Aankomend 
Vaklieden
Wegenbouw

Ad Astra (DOV) Do, Zo, Wo 10:30 uur / Vr, Za, 
Ma, Di 10:45 uur / Wo 13:00, 20:20 uur / Di 
14:45, 20:40 uur / Do, Zo, Ma 15:00 uur / Za 
15:50 uur / Vr 16:00 uur / Zo 20:10 uur / Do 
20:15 uur / Ma 20:30 uur / Vr, Za 20:45 uur
A� air, An (DOV) Ma 20:00 uur 
Angel Has Fallen (DOV)
Ma 17:45 uur / Do, Zo, Wo 18:30 uur / Di 18:40 
uur / Vr 18:45 uur / Za 19:00 uur 
Angry Birds 2 (DNL)
Zo 10:15, 13:15 uur / Do, Ma, Di 10:45 uur / Wo 
11:30 uur / Vr 13:50 uur / Za 16:15 uur 
Angry Birds 2 (N3D)
Za 11:40 uur / Do 15:45 uur / Ma, Di 15:50 uur / 
Wo 16:00 uur / Vr 16:15 uur 
Anna (DOV)
Zo 12:00 uur / Vr, Za 12:30, 20:00 uur / Ma 
12:45, 18:50 uur / Do 13:30 uur / Di 16:10, 19:10 
uur / Do, Zo 19:15 uur / Wo 19:20 uur
Bankier Van Het Verzet (DNL) Wo 19:00 uur 
Downton Abbey (DOV)
Vr 11:15, 15:00, 19:50 uur / Wo 12:15, 18:50 uur 
/ Za 12:45, 15:10, 19:45 uur / Do 14:10 uur / Zo 
14:45, 18:45 uur / Di 15:15 uur / Ma 16:10, 19:10 
uur / Do, Di 19:00 uur 
Fight Club - 20th Anniversary (DOV)
Zo 15:30 uur / Ma 20:15 uur 
Good Boys (DOV) Do, Zo - Di 11:45 uur / Do, Di, 
Wo 16:30 uur / Vr 16:45 uur / Za 17:50 uur 
Grand Bain, Le (DOV) Ma, Wo 14:00 uur 
Hummingbird Project, The (DOV)
Do, Di 14:00 uur 
Hustlers (DOV)
Di 13:45, 18:15 uur / Za 13:50 uur / Zo, Ma 14:15 
uur / Wo 16:15 uur / Do 16:50 uur / Do, Zo, Wo 
18:00 uur / Vr, Za, Ma 18:20 uur / Zo, Wo 21:45 
uur / Do, Di 21:50 uur / Vr, Za 22:40 uur
IT Chapter Two (DOV)
Za 10:15, 21:15 uur / Zo 10:30 uur / Do, Wo 
10:45 uur / Ma 12:30 uur / Vr 14:45, 21:30 uur 
/ Za, Wo 15:20 uur / Zo, Di 17:30 uur / Do 17:40 
uur / Vr, Za 18:30 uur / Di 20:15 uur / Do, Zo 
20:30 uur / Ma, Wo 20:45 uur
Juf Roos (DNL) Zo 10:15 uur / Vr 10:30 uur / 
Wo 10:45 uur / Za 15:30 uur 
Lion King, The (2019) (DNL)
Do, Di 12:30 uur / Zo 12:45 uur / Wo 13:15 uur / 
Za 13:40 uur / Vr 14:00 uur 
Lion King, The (2019) (DOV)
Ma 11:15, 21:30 uur / Do 16:15 uur / Di 16:20 uur 
/ Zo 16:40 uur / Za 17:10 uur / Vr 17:15 uur 
Lion King, The (2019) (O3D)
Ma 17:30 uur / Do, Zo, Di 21:15 uur / Wo 21:30 
uur / Vr, Za 22:00 uur 
Misfit 2 (DNL)
Wo 14:15, 18:40 uur / Vr 19:00 uur 
Once Upon a Time.... in Hollywood (DOV)
Di 11:00 uur / Vr, Za 12:00 uur / Ma 16:45 uur / 
Do, Zo, Wo 21:00 uur / Vr 21:15 uur / 
Za 21:40 uur 
Pilsudski (DOV) Zo 16:00 uur 
Rambo: Last Blood (DOV)
Za 10:15, 18:45 uur / Ma, Wo 10:30, 21:50 uur 
/ Do 11:15, 13:15, 17:50 uur / Vr, Di 11:30 uur / 
Zo, Wo 12:30 uur / Vr, Za, Ma, Di 13:30 uur / Ma 
16:50 uur / Wo 17:00 uur / Vr, Zo 17:45 uur / Di 
18:00 uur / Zo 21:30 uur / Do, Di 21:40 uur / Vr, 
Za 22:30 uur
Secret Life Of Pets 2 (DNL)
Za 10:00 uur / Zo 10:45 uur / Vr 11:00 uur / Di 
14:15 uur / Do 15:30 uur / Wo 15:45 uur
Secret Life Of Pets 2 (N3D) Zo 14:00 uur / Vr 
15:15 uur / Ma 15:30 uur / Za 16:15 uur 
Sneak Preview (DOV) Di 21:00 uur 
Thomas de Stoomlocomotief, Opgraven & 
Ontdekken (DNL) Za, Zo 10:00 uur / Do, Ma - 
Wo 10:30 uur / Vr 10:45 uur 
Toy Story 4 (DNL)
Za 10:30 uur / Wo 14:45 uur / Zo 15:40 uur

PATHÉ HELMOND
DO. 19 SEP. T/M WO. 25 SEP.

Onze openingstijden 
maandag t/m vrijdag 10.15 uur 

zaterdag en zondag 9.45 uur

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

Oplossing van week 36:

Mail de gele oplossing voor 27 september naar:

actie@deloop.eu

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

minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar.

Prijswinnaar krijgt een persoonlijk bericht.

HELMOND
weekkrant de loop

ANNAWIJK/SUYTKADE
5705

DIERDONK
5709

RIJPELBERG
5709

BROUWHUIS
5704

NOORD
5702

ORANJE BUURT/ 
WARANDE 5707

STIPHOUT
5708 CENTRUM

5701

OOST
5703WEST

5707

BRANDEVOORT
5706/5707/5708 MIERLO-HOUT

5706

INDUSTRIEGEBIED
ZUID 5704/5705

Elke week gegarandeerd 50.000 likes!

weekkrant 
Elke week gegarandeerd 50.000 likes!

weekkrant de loop
Elke week gegarandeerd 50.000 likes!

de loop

Prijswinnaar week 36: 
Heidi Ambrosiussen
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Winnaar Sudoku 
Weekkrant De Loop 

Helmond

Heidi Ambrosiussen uit Stiphout stuurde zoals 
velen de oplossing in van de Sudoku en was blij 
verrast dat zij gewonnen had.

Ad Klaasen (uitgever, Adcommunicatie) over-
handigde de Holland Casino dinercheque t.w.v. 
€ 100,00 en een leuke Goodiebag aan Heidi.
Iedere 14 dagen plaatst Weekkrant De Loop Hel-
mond een Sudoku. Lost u deze op? Dan maakt u 
ook kans op een dinercheque en een exclusieve

Goodiebag van Holland Casino Eindhoven.

Bron foto; Mandy Meeuwsen , Adcommunicatie.

Helmond

Zie een video impressie, gemaakt door Wim Klaasen, op helmondnu.nl

hartstichting.nl
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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

Open Weekend

Top Slimming 
Gericht afvallen middels een arrangement van 
bewegingstherapie, voedingsadvies, energiemeting, 
huidverbetering en personal coaching. 

Compressietherapie 
Een intensieve massage van benen, billen, buik en onderrug die een 

 roov teh tgroz sneveT .gnirednimrevetilullec po tfeeh tceffe feitisop 
een gladdere huid en minder vermoeide benen.

Bodywraps 
-thcov sla nethcalk t pleh ne dreelumitseg tdrow eitalucricdeolb eD

ophopingen, vermoeidheid en pijn in de benen te verminderen.  
.eiparehteisserpmoc tem eitanibmoc ni tcefrep  nekrew sparwydoB

Cryolipolyse 
Een zeer effectieve behandeling voor het defi nitief verwijderen van 
overtollig vetweefsel zonder operatieve ingreep.

Profiteer nu van
najaarsvoordeel
bij Ladyline!

Krijg de regie over je
figuur en gewicht terug!

in slechts 10 weken

Ervaar jij al een tijdje dat je de regie over je figuur en jouw gewicht kwijt bent? Zou je dit graag willen veranderen, maar 
hebben alle pogingen tot nu toe niet mogen baten? Nu is hét moment om tijd voor jezelf te maken. Genieten van het leven. 
Minder stress. Balans tussen werk en privé. En een figuur en gewicht waar jij je prettig bij voelt.

Bij Ladyline vind je een methode die verrassend anders is.  Daar willen we jou graag kennis mee laten maken, door jou onze 
aanpak binnen een 10 weken kuur te laten ervaren. Zonder verdere verplichting. Maar, we weten zeker dat je verder wilt na 
die periode. Omdat je weer energiek, slank, trots en stralend wordt en dat gevoel wilt vasthouden. Dat gun je jezelf. 

Ladyline.nl/in10wekenVerrassend anders!

Ladyline Helmond
Stationsplein 2-4

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

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 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

Zondag 22 september
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout Hoogmis in het teken van 
Herdenking 75 jaar Bevrijding, m.m.v. Kinderkoor van basisschool 
In het hart van het Hout, Gilde St. Antonius-Abt, Muziekvereniging 
Unitas en kinderen van de adoptieschool OBS ’t Hout.
Slachtoffers worden bijzonder herdacht. 
Opgegeven intenties zijn voor: Jan Keeren; Truus van de Rijt – 
Beekers; Giel Verspaget en Martina Verspaget-van Dijk; Joseph 
Nguyen van Huijnh; Willy van der Linden-van Hout; Thérésa Hoang 
Thi Thiegn;

Donderdag 26 september 
19.00 uur ‘t Damiaanhuis.

Zaterdag 28 september
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna; 
volkszang
Overleden parochianen.
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang
Overleden parochianen.

www.damiaanhelmond.nl

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, Atty van der Meulen-Meijer.

Zondag 29 september 
10.30 uur Gregoriaans koor
Annie Duijmelinck-van der Steen, Annie Vlamings, Louis de Jong, 
Piet van Neerven en Irma van Neerven-Harnisch, Ellen Smithuis-
Kok, Riek Merks-Reloe, Ria Verhoeven-van Poppel, Huub Rijkers, 
Martien van Rooij.

www.damiaanhelmond.nl

VACATURE

Biezenweg 2A • 5741 SB Beek en Donk • www.tuincentrumdebiezen.nl

Verkooptalent 
met groene vingers

Functie omschrijving:
• Allround medewerker voor onze kamerplanten 

afdeling
• Verkoop en advies van kamerplanten en 

aanverwante artikelen
• Inrichten en onderhouden van deze afdeling

Functie eisen:
• Een gerichte opleiding en/of aantoonbare 

ervaring in de groenbranche 
• Klantvriendelijk en service gericht
• Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen 

functioneren
• Ca 28 uur per week beschikbaar

Wij bieden:
Een uitdagende baan met prettige werktijden in 
een prettig en gemotiveerd team waarin jij kunt 
groeien en bloeien.

Heb jij het in de vingers?
Stuur dan je motivatie met CV per e-mail naar:

Tuincentrum de Biezen
t.a.v. de heer 
Maarten van den Heuvel
maarten@tcdebiezen.nl
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Evenementen

save
the 

20 
SEP. Biologische markt 

Brandevoort

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

H2O FESTIVAL ‘FEEL 
FREE’ VIERT 75 JAAR 
VRIJHEID BIJ HET 
SPEELHUIS!

In het laatste weekend 
van september organiseert 
H2O dit jaar wederom een 
theaterfestival. “Vrijheid moet 
gevierd en doorgegeven worden 
en dat doen we met alle 
inwoners van Helmond, jong 
en oud”, aldus het motto van 
deze ‘Feel Free’ editie dat in 
het kader van 75 jaar bevrijding 
Helmond gezamenlijk met 
gemeente Helmond en Het 
Speelhuis wordt georganiseerd.

(Bron foto; H2O Festival).

SEP.

20 
SEP.

22 
SEP.

22 
SEP.

22 
SEP.

22 
SEP.

21 
SEP.

21 
SEP.

20 &
21 
SEP.

20 
SEP.

Gore & TankZilla 
& Temple Fang - 
Revanche Tour 
2019

Dutch Open Park 
Series - Stop 1 
Miniramp Madness

Bevrijdings-
herdenking 
Stiphout

Bevrijdingsconcert 
‘Carat concerten’ 
22 september

Bevrijdingsconcert 
‘Band of 
Liberation’

Weekmarkt 
Helmond

Ouderenmiddag 
‘Beleef 75 jaar 
vrijheid

Zuidwal

Pop-up restaurant 
Brandefood

Hier zijn we geweldig blij mee wat een 
line up Ja je leest het goed Gore is 
weer terug met het album Revanche. 
En dat gaat niet zonder slag of stoot 
natuurlijk.
De Cacaofabriek, Cacaokade 1
20:00 - 22:00 uur.

Dutch Open Park Series is een 
internationale wedstrijd serie voor de 
olympische discipline Skateboarden 
Park. Internationale top skateboarders 
zullen tegen elkaar strijden zullen tegen elkaar strijden 
om prijzen te pakken.om prijzen te pakken.
Kasteel Helmond, Kasteelplein 1
13:00 - 18:00 uur.

Op 22 september zal van 12:00 uur tot 
16.00 uur op het Caratpaviljoen een 
bevrijdingsconcert gegeven worden.
Caratpaviljoen - De Warande, 
Warandelaan 1. 12:00 - 16:00 uur.

Zondag 22 september treedt 
‘Band of Liberation’ op tijdens het 
Bevrijdingsconcert in De Geseldonk.
Wijkhuis De Geseldonk, 
Cederhoutstraat 44. 12:30 - 14:30 uur.

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

Deze middag staat in het teken van 
ouderen. Met optredens van o.a. 
“Just For Fun” en de “Brabantse 
Stoomblazerij Mierlo-Hout”.
Wijkhuis de Geseldonk, 
Cederhoutstraat 44. 14:00 - 17:00 uur.

Bij het bevrijdingsmonument in de 
Kloosterstraat in Stiphout zal de 
jaarlijkse kranslegging plaatsvinden 
en zal het bevrijdingsvuur worden 
ontstoken.
Kloosterstraat Stiphout, Kloosterstraat Stiphout, 
Kloosterstraat 1
15:00 - 16:00 uur.

Het Dr. Knippenbergcollege brengt 
wederom een aangrijpend stuk 
Helmondse geschiedenis op de 
planken
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
Vr 20 sep. 20:15 - 23:05 uur, 
za 21 sep. 20:15 - 23:05 uur.

Onder de markthal in het centrum 
van Brandevoort strijkt op zaterdag 
21 september het Pop Up restaurant 
neer. Dit in het kader van het culinaire 
weekend Brandefood.
Markthal Brandevoort, 
de Plaetse 32. 17:45 - 23:30 uur.

De Stichting Klets en Zwets in Hel-
mond organiseert in samenwer-
king met de Koninklijke Stadshar-
monie Phileutonia vanaf 2011 een 
bijzonder succesvol kletstoernooi, 
genaamd DE GOEIE TO(O)N. Het 
toernooi wordt jaarlijks gehouden 
op de laatste drie vrijdagen van de 
maand oktober. Een toernooi dat 
zich altijd mag verheugen op heel 
veel publieke belangstelling.

Het toernooi heeft zich ten doel 
gesteld om nieuwe talenten of 
minder ervaren kletsers de kans te 
geven om ervaring op te doen én 
om ervaren kletsers de gelegenheid 
te bieden om hun klets, die zich 
nog in de try-out fase bevindt, uit 
te proberen. Er hebben zich voor 
deze editie van het toernooi 31 klet-
sers aangemeld.

Tot het toernooi kunnen 18 kletsers 
worden toegelaten, waarvan er na 
twee voorronden 6 finalisten zullen 
gaan strijden om de wisseltrofee DE 
GOEIE TO(O)N. Tijdens de twee 
voorronden is er een publieksjury. 
De winnaar van deze publieksjury 
wordt rechtstreeks toegelaten tot 
de finale. De overige vier finalis-

ten worden aangewezen door de 
vakjury. De publiekswinnaar van 
de finale wint de Frans Brugmans 
publieksprijs. Bovendien kunnen 
er drie wildcards worden verdiend 
voor de Keiekletsavonden om de 
Zilveren Narrenkap.

De voorronden van dit toernooi 
vinden plaats op de vrijdagen 11 en 
18 oktober. De finale staat gepland 
voor vrijdag 25 oktober. De entree-
prijs bedraagt 6 euro per voorronde 
en 12,50 euro voor de finale. Een 
passe-partout voor de drie avon-
den kost 20 euro. Via onze website 
kunnen hiervoor kaarten besteld 
worden. We bieden deze service, 
omdat het bezoekersaantal enorm 
stijgt en veel mensen niet altijd in 
de gelegenheid zijn om de kaarten 
persoonlijk af te halen. Deze mo-
gelijkheid blijft overigens wel be-

staan. De kaartjes kunnen ook nog 
gewoon bij het verenigingsgebouw 
van Phileutonia gekocht worden.

Het toernooi wordt gehouden in 
het Verenigingsgebouw van Phi-
leutonia, Kanaaldijk NW 27b. te 
Helmond. De ingang naar de zaal 
bevindt zich aan de achterzijde, 
aan Het Oude Huys. Voor een 
routebeschrijving verwijzen wij u 
naar de website van Phileutonia. 
We willen iedereen uitnodigen om 
deze avonden bij te wonen. Voor de 
prijs hoeft u het niet te laten! 

Wij hopen u te mogen begroeten 
tijdens (één van) de twee voorron-
den en/of de finale! 

Alle belangrijke informatie over dit 
toernooi is te vinden op onze web-
site: www.degoeietoon.nl ▲

Deelnemers van het toernooi 2018. (Bron foto; Kletstoernooi De Goeie To(o)n).

Helmond

Kletstoernooi De Goeie To(o)n gaat weer bijna  van start!

 Nog 8 tips te gaan op weg naar 
de bekendmaking van de nieu-
we Prins der Houtse Kluppels. 

Met de tip van deze week 
kan het zeker niet missen: 
duidelijker kunnen we het haast 
niet maken. Inmiddels hebben 
meer dan 20 mensen een gokje 
gewaagd, helaas nog zonder 
succes. 

Weet jij wie de nieuwe 
Prins wordt? Ga dan naar 
www.kluppels.nl en geef de 
naam door van de man die vol-
gens jou op 9 november wordt 
verkozen als Prins van De Klup-
pels. Hiermee maak je kans op 4 
toegangskaarten voor de Show- 
& Zwetsavond op 8 februari 2020. 

Volg ons ook op Twitter en Insta-
gram via @houtsekluppels
of word vrienden op Facebook: 
CV De Houtse Kluppels. ▲

Tip 4 prinseroaje 
van de Houtse Kluppels

Mierlo-Hout

De tip van deze week: (CV de Kluppels).
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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

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

EVENEMENTEN

DIVERSEN

TE KOOP

Nieuwe behandelmethode bij 
(chronische) klachten

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

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

Bowen MierloBowen MierloDe 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

Kees van Kerkoerle 
voor HUIS, TUIN en INTERIEUR

ben 65 plus er  all round vakman - stylist
voor al uw WOON / BEDRIJFSRUIMTE

plannen ideeën. Ruim 40 j ervaring
www keesvankerkoerle.com

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

KENNISMAKING
Huisman, 60 jaar, zoekt 
lieve vrouw voor relatie.

06-39860986

Hoekhuis, kunststof 
kozijnen, 

4 slaapkamers, 
Drenthehof, Helmond. 

Taxatiewaarde 
€ 203.000,-

Info: 06-36219014

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.net

HTN Vloer en Tuin
Voor complete 

aanleg van Tuinen 
en Terrassen,  

sierbestratingen, 
opritten. Bezoek onze 

showtuin/  showroom.  
Engelseweg 200a in 

Helmond  
info@htnvloeren.nl 

T.0492 792499

HTN Vloer en Tuin
Ruim 600 verschillende 

Wand en Vloertegels 
te zien in onze 

Showroom.  Ook voor 
het laten leggen van 

uw nieuwe vloer bent 
u bij ons op het juiste 

adres. Geen koude 
voetjes meer? Denk 

aan vloerverwarming 
en kies voor een 

compleet pakket tegen 
een scherpe prijs! 

Engelseweg 200a  in 
Helmond 

info@htnvloeren.nl 
T. 0492 792499

HTN Bad en Sanitair
Wij verzorgen de 

complete aanleg of 
renovatie van uw 

nieuwe badkamer. 
In onze showroom is 
een ruime keus aan 
Sanitair en Vloer en 
Wandtegels te zien.  

Alles tegen betaalbare 
prijzen! Engelseweg 

200a in Helmond
www.sanitairhelmond.nl

Lenie Klaasen |  06-52716622BUSINESS     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

Evenementen

save
the 

20 
SEP. Biologische markt 

Brandevoort

H2O FESTIVAL ‘FEEL 
FREE’ VIERT 75 JAAR 
VRIJHEID BIJ HET 
SPEELHUIS!

SEP.

20 
SEP.

22 
SEP.

22 
SEP.

22 
SEP.

22 
SEP.

21 
SEP.

21 
SEP.

20 &
21 
SEP.

20 
SEP.

Gore & TankZilla 
& Temple Fang - 
Revanche Tour 
2019

Dutch Open Park 
Series - Stop 1 
Miniramp Madness

Bevrijdings-
herdenking 
Stiphout

Bevrijdingsconcert 
‘Carat concerten’ 
22 september

Bevrijdingsconcert 
‘Band of 
Liberation’

Weekmarkt 
Helmond

Ouderenmiddag 
‘Beleef 75 jaar 
vrijheid

Zuidwal

Pop-up restaurant 
Brandefood

Eigenaar Ad Klaasen en het Team van Adcommunicatie heeft 
afgelopen week afscheid genomen van medewerker 

Eric van der Putten.

Gedurende 16 jaar heeft hij bij Adcommunicatie gewerkt als ge-
waardeerd en betrokken Media-adviseur. Eric heeft een andere 

uitdaging gevonden en wilde nog een keer in een andere branche 
gaan werken.

Een beslissing die ten volle gerespecteerd wordt door 
Adcommunicatie. We wensen hem veel gezondheid en succes toe 

en de wens werd ge-uit om ten volle contact te blijven houden. 
Als afscheidscadeau werd een cheque aangeboden met een leuk 
bedrag te besteden aan het weeshuis in Afrika waar Eric, samen 

met zijn partner Anja, zich al jaren belangeloos voor inzet.
 

Succes! Ad en Lenie Klaasen en Team Adcommunicatie/
Weekkrant De Loop Helmond.

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

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

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

Scheve mond? Verwarde spraak? Lamme arm?
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Werken aan een kleurrijke 
toekomst? Dat doe je bij ons!

Allround monteur (40 uur, m/v)

GNT Group B.V.  Industrieweg 26  |  5731 HR Mierlo  |  Nederland  |  hrm@gnt-group.com

EXBERRY.COM/C AREERS

Wij zijn GNT: ambitieus, innovatief en internationaal. Tegelijkertijd zijn we een familiebedrijf met 
warmte en betrokkenheid. Die combinatie zorgt ervoor dat je in een hecht team met plezier werkt 
aan de meest kleurrijke innovaties op het gebied van voeding. Met ons merk EXBERRY® zijn we 
marktleider op het gebied van kleurende levensmiddelen voor het kleuren van dranken en voedsel. 
Vanuit onze fabriek in Mierlo maken we producten die de hele wereld overgaan. Deze geven op een 
natuurlijke manier kleur aan dat nieuwe snoepje of dat lekkere drankje.

Omdat we groeien, zoeken we een:

Wat ga je doen?  
Als allround monteur zorg jij ervoor dat alle aanwezige technische apparatuur 
storingsvrij functioneert. Met je collega’s van de Technische Dienst vorm je 
een team met in totaal 8 monteurs. Samen repareer en onderhoud je het 
technische hart van onze fabriek. Door afwijkingen te rapporteren en waar 
mogelijk op te lossen, draag je bij aan een optimale veiligheid. 

Daarnaast werk je mee aan investerings- en vervangingsprojecten. Je bent 
deel van het projectteam en denkt mee, beslist mee en werkt mee aan 
bijvoorbeeld het verplaatsen van een machine of de ingebruikname van een 
nieuwe machine. Je weet je collega’s uit jouw team te vinden voor advies en 
overleg, je collega’s uit de productie vertrouwen op jouw kennis en kunde als 
er wat is. Je maakt probleemanalyses van storingen, lost ze op en zorgt voor 
een definitieve oplossing (bijvoorbeeld door het vervangen van onderdelen). 

Natuurlijk ben je op de hoogte van de technische ontwikkelingen en 
vernieuwingen in jouw vakgebied. En vanzelfsprekend werk je mee aan het 
continu verbeteren van het proces en draag je actief verbeterpunten aan. 
GNT is volop in beweging, dat geldt ook voor deze functie! 

Wat heb je in huis? 
De monteur die wij zoeken, heeft een afgeronde technische mbo-opleiding. 
Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring en een goede beheersing 
van MS office. Je werkt vooral in de fabriek, maar zorgt ook voor de 
administratieve afhandeling van storingen. Daarnaast heb je verstand van 

automatisering en weet je hoe processen verlopen en installaties werken. 
Tenslotte ben je servicegericht, kun je snel schakelen en denk je graag in 
oplossingen.

Wat wij belangrijk vinden 
We werken aan de hand van onze GNT-waarden. Bij ons werken mensen die 
ondernemend zijn en hun verantwoordelijkheid nemen. We zijn klantgericht, 
collegiaal en altijd bereid om elkaar te helpen. We zijn open en eerlijk en 
werken zoveel mogelijk duurzaam.

Wat wij je bieden  
•  Een fulltime baan bij een succesvol en innovatief bedrijf. 
•  Een bruto jaarsalaris tussen € 35.450,- en € 50.640,-, afhankelijk van jouw 

kennis en ervaring. 
•  26 vakantiedagen (mogelijkheid tot aankoop extra dagen).
•  Gunstige pensioenregeling.
•  Een afwisselende functie in een moderne werkomgeving.
•  Volop kansen om jezelf te ontwikkelen en deel uit te maken van een 

boeiend bedrijf. 

Maak je toekomst kleurrijk!
Past deze vacature bij jou? Stuur ons dan jouw motivatie en cv, vroegst 
mogelijke startdatum en een recente foto naar hrm@gnt-group.com. 


