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Vorige week werd de laatste hand gelegd aan het nieuwe 
sfeerlicht in onze theaterzaal, waardoor de authentieke 
elementen van de voormalig OLV kerk nog beter tot hun 
recht komen. Is het geen plaatje?

HET SPEELHUIS AAN DE VOORAVOND VAN EEN NIEUW THEATERSEIZOEN

FEITJES EN CIJFERS

Beste theaterliefhebber,

De scholen zijn begonnen, 
het werk is weer opgepakt 
en de eerste sporttraining 
zit misschien al in de benen. 
Ook Het Speelhuis gaat 
deze week open. Zaallicht 
uit, spot-lights aan: we gaan 
weer spelen! 

Ons programma is dit seizoen 
extra veelzijdig, voor nieuws-
gierigen van alle leeftijden. En 
met als aftrap het H2O Festival 
(27 en 28 sept.) herbeleven we 
een beetje dat gevoel van ons feestelijke openingsweekend, nu 
een jaar geleden. U bent van harte welkom op het festivalplein!

Is het u nog niet gelukt een kijkje te komen nemen? Dan is dít 
het moment. We hebben sinds de opening namelijk nog � ink wat 
puntjes op de ‘i’ gezet. Zo is de theaterzaal nog sfeervoller door het 
nieuwe zaallicht en lijkt ons theater wel een Charles Eyck museum 
geworden. Naast zijn muurschilderingen in de kerk, kunt u sinds kort 
zijn prachtige werk namelijk ook bewonderen in ons pop-up restaurant 
in de Pastorie, bijvoorbeeld tijdens een van de theaterdiners.

Wij zouden u graag de komende weken ontmoeten in Het Speelhuis. 
Namens alle medewerkers en vrijwilligers: graag tot ziens!

Jochem Otten
Directeur Het Speelhuis en De Cacaofabriek

IN HET NIEUWE SEIZOEN
WELKOM

‘Wauw! Wat ademt dit theater een geweldige sfeer uit. 
Prachtig dat alle schilderingen en ornamenten behouden 
zijn.’ Kim - bezoeker • ‘Briljante verbouwing na de brand. 
Nu mag het tijdelijke overgaan in het eeuwige. Echt iets 
voor een kerk.’ Bram van der Vlugt - artiest  • ‘Smaakvol, 
sfeervol, met karakter. Alles wat ik ervan gehoopt had.’ 

Theo Inniger - voormalig directeur Het Speelhuis • ‘Geweldig 
hoe oud en nieuw met elkaar verbonden zijn. Alsof beide voor 

elkaar zijn gemaakt.’ Mark - bezoeker • ‘Zalig om te spelen, 
een lust voor het oog, een van de mooiste theaters van 

Nederland.’ Carine Crutzen - actrice • ‘Ze ontvangen je er 
altijd vriendelijk en met een lach. Ik voel me er op m’n gemak!’

Marja - bezoeker • ‘Prachtig geworden, een parel in het zuiden.’ 

@gnillesen75 - Twitter-volger • ‘Het is een gebouw waar 
we onbescheiden trots op zijn. Ons nieuwe Speelhuis is 

een parel en dit gaat alle verwachtingen te boven.’ 
Elly Blanksma - burgemeester Helmond

REACTIES EN ZO

FOTO: MAARTEN COOLEN

SFEERVOL THEATER

5.081
gasten konden hun nieuwsgierigheid niet 
bedwingen en boekten het afgelopen jaar 
een rondleiding in het nieuwe theater. 

67.000

bezoekers mochten 
we in 2018 ontvan-
gen in Het Speelhuis, 
inclusief de gasten 
bij onze feestelijke 
opening.

95% van de theaterbezoekers waardeert 
de sfeer van Het Speelhuis met ‘goed’ 
of ‘uitstekend’. 

we vroegen onze bezoekers hoe zij 
Het Speelhuis zouden omschrijven...

SFEERVOL THEATER

2019
SEIZOEN
2020
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GROTE INDOOR
VLOOIENMARKT
ZONDAG 29 SEPTEMBER

van 9.00 t/m 16.00 uur
± 275 standplaatsen

GROTE INDOOR 
VLOOIENMARKT

zondag 14 december
van 9.00 t/m 16.00 uur

Tuinmarkthallen Boekel
beurzen & evenementen

Gemertseweg 9a
Boekel

www.tuinmarkthallen.nl

kersteditieZONDAG 
22 FEBRUARI

Gemertseweg 9a
Boekel

www.tuinmarkthallen.nl

MET SPOED GEVRAAGD: BEZORGERS! GOEDE VERDIENSTEN.
bezorging@deloop.eu of app 06-18938912

ZONDAG 6 OKTOBER
10:30 – 21:00 UUR

PAC FESTIVAL
VIER BIJZONDERE 

VOORPREMIÈRES OP ÉÉN DAG

Zondag 29 september vindt de 
14de editie van Het Blaasfestijn 
Centrum Helmond plaats. Tus-
sen 12:00 en 17:30 uur zullen zo’n 
35 blaaskapellen/dweilorkesten 
vanuit heel Nederland optreden 
op 11 podiums verdeeld in het 
centrum. 

De kapellen strijden om  “de 
Gouwen Hellemonder” die ge-
wonnen wordt door de kapel 
die het publiek het best weet te 
vermaken. Dit zal beoordeeld 

worden door een vakkundige 
jury. Natuurlijk is er ook weer 
een publieksprijs. Hiervoor kan 
gedurende het festijn op de 
website www.blaasfestijn.nl ge-
stemd worden. Rond de klok van 
17.30 uur zal er een prijsuitreiking 
plaatsvinden op het hoofdpo-
dium. (Havenplein). 
Gedurende het festijn worden 
er flyers uitgedeeld waarop het 
speelschema, plattegrond en de 
deelnemende kapellen staan. 
Deze flyers zijn te vinden bij alle 
podiums. Als aanvulling op deze 
muzikale en gezellige middag 
is er ook van alles te doen voor 

de kinderen. Uiteraard zijn deze 
zondag alle winkels en horeca in 
het centrum geopend.

Hierbij de laatste ‘Wist u datjes’.
Wist u dat:
• Er vanaf 12:00 tot 18:00 uur
 continu vrolijke muziek is 
 in het centrum.
• Er volop kindervermaak is,
 waaronder schminken, 
 ballonnen blazen, springkus-
 sen, rad van fortuin, 
 kiekjes maken en nog 
 veel meer!
• Alle winkels in de stad en 
 de Elzas passage open zijn 

 tijdens het Blaasfestijn.
• Wij met ruim 75 vrijwilligers
 bezig zijn die dag met op 
 -en afbouw podia, kapelbege-
 leiders, jury en presentatoren.
• Het speelschema op onze 
 website te vinden is.
• Zonder de hulp van de horeca
 en onze sponsoren deze 
 dag niet mogelijk is
• Zondag vanaf 12.00 uur kunt
 stemmen op uw favoriete 
 blaaskapel via de website

Meer informatie kunt je vinden 
op www.blaasfestijn.nl
Tot aanstaande zondag! ▲

Blaasfestijn 
in het centrum van Helmond
Blaasfestijn 
in het centrum van Helmond
Blaasfestijn 

(Bron foto; Organisatie Blaasfestijn Helmond).

Centrum
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Uit in de Peel

5
Vacatures

Maandelijks100.000 ex.met nieuws uit Helmond/de Peel
Het beste bereik voor uw aanbiedingen/vacatures, veel beter dan op Facebook/Internet

ADVERTENTIE/REDACTIE:0492-845350INFO@GROOTPEELLAND.NL

100.000 EX!DOEN!

UITGAVE

Op zondag 22 september 2019 
herdenken Neerkant, Meijel en 
Asten-Heusden, in het kader 
van het programma Death Val-
ley De Peel, de hevige strijd die 
75 jaar geleden aan de bevrijding 
van hun dorpen vooraf ging met 
een 'Evacuatietocht'. De lopers 
worden in Heusden gastvrij 
ontvangen middels een geza-
menlijke ‘Verbroedingslunch’.De bedoeling is dat de evacu-

atietocht een echt verbroe-
deringsfeest wordt, dat in de 
eerste plaats herinnert aan de 
saamhorigheid van toen. De or-
ganisatoren nodigen iedereen 
in Meijel, Neerkant, en andere 
belangstellenden, uit om mee te 
lopen. De wegen van nu zijn ui-
teraard beter dan die van toen en 
de omgeving is flink veranderd. 
Maar de route en de afstand 
zijn hetzelfde gebleven. Onder-
weg wordt stilgestaan bij hoe het 
toen was. Om daarvan een beter 
idee te krijgen,  worden op be-
paalde punten op de route oor-
logsverhalen van toen verteld. 
Om een levensechte ambiance 

te creëren, kunnen mensen de 
tocht desgewenst ondernemen 
zoals dat toen gebeurde: met 
kruiwagens vol beddengoed, 
kinderwagens voor de kleintjes, 
al fietsend of  fietsen aan de 
hand.  Paard en kar kan natuur-
lijk ook.

StartpuntenDe evacuatietocht start tussen 
9.00 uur en 10.00 uur vanuit 'het 
oorlogshoekje' in het museum 
Techniek met ’n Ziel in Neerkant 
en (tegelijkertijd) vanuit muse-
um Truijenhof in Meijel. De deel-
nemers lopen vanuit beide start-
punten naar eetcafé De Buizerd, 
waar een rustpunt wordt inge-
richt met koffie en thee of een 
glaasje fris met een plakje koek. 
Daarna kunnen de deelnemers 
kiezen: óf te voet , of per fiets ver-
der naar het gemeenschapshuis 
van Heusden of met 'voertuigen 
van toen' daar naartoe. 

OntvangstIn het 'Hart van Heuze' worden 
de deelnemers gastvrij ontvan-
gen, net als destijds. Ze genieten 

er een ‘Verbroederingslunch’ 
met soep, broodjes, koffie en 
thee. De lunch wordt verzorgd 
door gastvrije Heusdenaren, die 
zelf van thuis de soep meebren-
gen! Tijdens de lunch is er ook 
een muzikaal programma en zijn 
in het 'Hart van Heuze' filmfrag-
menten uit de oorlog te bekijken.TerugtochtDaarna volgt de terugtocht door 

de Peel. Ook dan is er weer de 
keuze: te voet terug of geheel of 
gedeeltelijk met vervoer anno 
1945. Zij die de hele tocht te voet 
willen afleggen (heen en terug 
ongeveer 20 km) worden ver-
zocht om 's morgens direct om 
negen uur te starten. Iedereen 
legt de afstand tussen Neerkant/
Meijel en de Buizerd te voet af 
(ongeveer 5 km). Daarna wordt 
de tocht verder naar Heusden 
en de terugtocht dus naar eigen 
keuze gemaakt: óf te voet óf via 
ander vervoer.

DeelnameHet inschrijfgeld (voor deelne-
mers vanaf 12 jaar) bedraagt 

€2,50, waarbij koffie, thee en 
fris onderweg en de lunch in het 
Hart van Heuze zijn inbegrepen. 
Om deel te nemen aan de Eva-
cuatietocht, inclusief de Ver-
broederingslunch, kunt u vanaf 
vandaag een mail sturen naar 
natuur-recreatie@dorpsoverlegmeijel.nl. 

Vermeld daarin uw naam/de 
naam van uw groep; vereniging; 
familie, etc. en het aantal deelne-
mers. De betaling ontvangen wij 
graag contant bij vertrek, waar 
u ook de route en de consump-
tiebonnen voor onderweg en de 
lunch ontvangt.Deze tocht is mede mogelijk door 

de ondersteuning van Death Val-
ley De Peel, Waterschap Aa en 
Maas, Gemeente Peel en Maas, 
Provincie Limburg, Waterschap 
AA en Maas, 75 jaar Bevrijding 
Limburg, Heemkunde vereni-
ging Medelo, museum Techniek 
met ’n Ziel Neerkant en Hart van 
Heuze.  Militaire voertuigen zijn 
beschikbaar dankzij de mede-
werking van Club Wheels en De 
Heere van Meijel.

Evacuatietocht vanuit Meijel en Neerkant
naar Heusden met Verbroederingslunch

In het kader van het project

Vacatures

naar Heusden met Verbroederingslunch

De inwoners van Nederweert evacueren naar Someren (1940). (Bron: Imperial War Museum).
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SHOP OOK ONLINE 24/7! WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

STYLE TREND STYLESTYLE CASUAL

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

KOOPZONDAG · 29 SEPTEMBER 12.00 - 17.00
MODESHOWEXTRA KOOPAVOND · WOENSDAG 2 OKTOBER  19.00 -  22.00

Oriëntatie

nu ook via

video

Huis kopen? De
beste keus maak je
met een goede
voorbereiding.
Ga jij huizen bezoeken tijdens de Open Huizen Dag? Loop de week
ervoor of erna bij ons binnen, zonder afspraak. Dat kan op
dinsdag 1 en 8 en donderdag 3 en 10 oktober van 13.00 tot 20.00.
Onze adviseurs zitten in Helmond en Gemert klaar om je
financieringsmogelijkheden te bekijken.

Start op Rabobank.nl/wonen
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Ook als u verzekerd bent bij 
Ardanta, Amev, Dela, Monuta 
of Yarden bent u vrij om voor 
ons te kiezen!

Aa en Maas heeft hoge concen-
traties blauwalg gemeten in het 
Eindhovens Kanaal. Aangezien 
de Goorloop en Schootenseloop 
in verbinding staan met dit 
kanaal, geldt dat waarschijn-
lijk ook voor deze lopen. In de 
Traverse, delen van de Zuid-
Willemsvaart, het Wilhelmi-
nakanaal en de Donkervoort-
seloop is al langer blauwalg 
aanwezig maar niet in dezelfde 
hoeveelheden. Contact met 
water met blauwalg kan zor-
gen voor gezondheidsklachten. 
Blauwalg is niet alleen schade-
lijk voor mensen maar ook voor 
(huis)dieren. 

Schadelijk voor mens en dier 
Als blauwalgen zich explosief 
vermenigvuldigen, waar hier 
sprake van is, spreken we van 
‘blauwalgenbloei’. De aangetrof-

fen blauwalgen kunnen dan gif-
tige stoffen afscheiden. Bij aanra-
king of inname bestaat kans op 
huidirritatie, duizeligheid, adem-
halingsproblemen en ernstige 
maag- en darmklachten. Deze 
klachten kunnen zowel bij men-
sen als bij (huis)dieren optreden. 

Waterrecreatie 
Ook bij waterrecreatie zoals ka-
noën, roeien en vissen moet re-
kening worden gehouden met 
blauwalg. Het advies is om niet 
met het water in aanraking te 
komen. Daarom raden wij activi-
teiten in sloten en kanalen, waar 
vermoedelijk blauwalg aanwezig 
is, af.  Wil je gaan zwemmen in 
natuurwater, dan adviseert het 
waterschap om dit alleen in of-
ficieel zwemwater te doen. Deze 
zijn te vinden op www.zwem-
water.nl. De zwemwaterkwali-
teit van de wateren op deze site 
wordt regelmatig gecontroleerd. 

Blauwalg gezien? 
Heeft u het idee dat er blauw-
alg in de sloot zit, geef dit dan 
door aan waterschap Aa en 
Maas via het nummer 088-17 
88 000 of de website www.aae-
nmaas.nl. Als het waterschap 

heeft vastgesteld dat er sprake 
is van blauwalg, plaatst de ge-
meente indien mogelijk borden 
om mensen te waarschuwen 
het water te mijden. Op de web-
site van waterschap Aa en Maas 
staan alle plekken waar blauwalg 
is geconstateerd. ▲

Helmond

Het Speelhuis aan de vooravond 
van een nieuw theaterseizoen
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Het Speelhuis aan de vooravond 

Het Speelhuis is er weer klaar voor. (Bron foto; Het Speelhuis).

Na de gebruikelijke zomerstop 
zijn de voorbereidingen bij Het 
Speelhuis voor een nieuw thea-
terseizoen alweer in volle gang. 
En deze week is het zover: ze 
gaan weer spelen! Nog maar 
een jaar geleden opende het 
‘nieuwe’ Speelhuis o�  cieel haar 
deuren met een groots theater-
festival; komende vrijdag 27 en 
zaterdag 28 september wordt 
dat bevlogen opgevolgd door 
het H2O Festival. ‘We kregen 
vorig jaar zóveel goede reac-
ties, ik ben blij dat we er dit jaar 
samen met H2O en Gemeente 

Helmond een vervolg aan kun-
nen geven,’ aldus Jochem Otten, 
directeur Het Speelhuis. 

In de openingsweek van het 
nieuw seizoen komen meteen de 
vele vormen van theater in Het 
Speelhuis voorbij. Zo was het uit-
verkochte shockinfuus van Theo 
Maassen afgelopen maandag 
een symbolisch startschot voor 
de vele publieksfavorieten die 
volgen dit seizoen. Zo gaat het 
hard met Ellen ten Damme, Alex 
Klaasen, Pieter Derks en Best of 
Britain en hebben we Claudia de 
Breij, Daniël Arends, Urbanus en 
Martijn Koning voor wie de laat-
ste plekken in de zaal al zijn ver-

geven. In de categorie avontuur-
lijk theater betreedt Toneelgroep 
Oostpool het Helmondse toneel 
met ‘Demonen’, gespeeld door 
een droomcast met o.a. Daan 
Schuurmans, Kirsten Mulder, 
Rick Paul van Mulligen en Astric 
van Eck. Dit huiskamerdrama is 
de eerste voorstelling uit de nieu-
we Speelhuis-series, een reeks van 
voorstellingen die als een route 
door de programmeur zijn uitge-
stippeld voor degenen die niet zo 
goed weet waar te beginnen in het 
kleurrijke aanbod van dit seizoen. 

‘Ik ben echt trots op het aanbod 
voor de jeugd dit seizoen. Het 
is een mengeling van actueel 

jeugdtheater door het jaar heen, 
met de beste familie-uitjes in de 
schoolvakanties een, ook stoer, 
echt rockconcert voor kinderen 
dit najaar,’ aldus Marloes Hak-
voort, programmeur van Het 
Speelhuis. 

En het theaterconcert door Char-
ly Luske, een ode aan George Mi-
chael,  maakt de weg vrij voor 
meer muziek van o.a. Martijn 
Fischer, Anneke van Giersber-
gen, Ellen ten Damme, Dennis 
van Aarssen en 3JS. Evenals vorig 
jaar ontvouwt zich aan het einde 
van de openingsweek weer een 
compleet festival op het Speel-
huisplein met H2O Unplugged 
vrijdag 27 september en H2O 
‘Feel Free’ zaterdag 28 september. 
Al met al een passende aftrap van 
het culturele seizoen in de regio!

Is het u nog niet gelukt een kijkje 
te gaan nemen? Dan is dit het 
moment. Sinds de opening vorig 
jaar op 27 september zijn in de 
Helmondse schouwburg name-
lijk nog flink wat puntjes op de 
‘i’ gezet. Zo is de theaterzaal nog 
sfeervoller door het nieuwe zaal-
licht en lijkt het theater wel een 
Charles Eyck museum gewor-
den. Naast zijn muurschilderin-
gen in de kerk, kunt u sinds kort 
zijn prachtige werk namelijk ook 
bewonderen in het pop-up res-
taurant in de Pastorie. ‘Zo maken 
we de cirkels rond. Er valt zoveel 
te vertellen over ons bijzondere 
theater. We zijn in elk opzicht 
een theater met een eigen ver-
haal,’ dus theaterdirecteur Jo-
chem Otten. ▲

Helmond

(Bron foto’s; Waterschap Aa en Maas).

Grote hoeveelheden blauwalg in 
Eindhovens Kanaal Waterschap 

Rood: het hoogst gemeten waarden.  Geel: blauwalg is aanwezig in 
minder hoge waarden. Paars: blauwalg vermoedelijk aanwezig door 
verbinding met kanalen met blauwalg.
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Op de koffie bij de wethouder 

 Oktober

Helmond West: donderdag 3 oktober van 19.30 tot 20.30 
uur in Wijkhuis Westwijzer

Centrum: 

Binnenstad: 

Dierdonk: 

donderdag 10 oktober van 19.30 tot 20.30 uur 
in Buurthuis Sint Anna

woensdag 23 oktober van 19.00 tot 20.00 uur 
in ’t Huukske  

donderdag 24 oktober van 19.30 tot 20.30 uur 
in Parkzicht 

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

Vergaderingen welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 1 oktober 2019 en 15 
oktober 2019. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

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

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

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

Wilt u energiezuiniger wonen?

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.

Advies over duurzame maatregelen voor uw woning 
Wilt u liever eerst meer informatie inwinnen over de energiebesparende 
maatregelen die u kan nemen? Dan kunt u een van de gratis informatieavonden 
bezoeken van het Energiehuis Helmond. Bijvoorbeeld de informatieavond over 
zonnepanelen op je woning (maandag 30 september), warmtepomp (dinsdag 15 
oktober) of de thema-avond ‘leer je woning kennen’ (dinsdag 29 oktober). Wilt u 
zich aanmelden voor een van de informatieavonden? Ga dan naar 
www.energiehuishelmond.nl. 

Aanvragen van de duurzaamheidslening 
Het energiezuinig maken van uw woning is een investering. 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,-.
Heeft u interesse in de duurzaamheidslening? Kijk dan voor meer informatie  en 
de voorwaarden op www.helmond.nl/duurzaamheidslening. 
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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

Bekendmakingen

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

Besluit ruimtelijke ordening hierbij kennis van de voorbereiding van de volgende 

bestemmingsplannen: 

1.  Stiphout – Rootakkers. Het betreft de bouw van maximaal 50 woningen op het terrein van   

     een werf en (voormalige) timmerwerkplaats aan de Rootakkers 7 – 13.

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

wordt geboden op het moment dat de ontwerpbestemmingsplannen hiervoor gereed zijn en 

ter inzage kunnen worden gelegd. Dit wordt bekendgemaakt in de Staatscourant, weekblad 

Traverse en op www.helmond.nl. Er kan geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt 

gesteld advies uit te brengen over het voornemen om deze bestemmingsplannen voor te 

bereiden.

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

ruimtelijke ordening hierbij kennis van de voorbereiding van het bestemmingsplan 

Brandevoort – Kaldersedijk 3. 

1.  Het plan betreft de omzetting van een bestaande bedrijfswoning naar burgerwoning en de 

      realisatie van twee ruimte-voor-ruimte kavels voor twee vrijstaande woningen.

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

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

kan worden gelegd. Dit wordt bekendgemaakt in de Staatscourant, weekblad Traverse en op 

www.helmond.nl . Er kan geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies 

uit te brengen over het voornemen om deze bestemmingsplannen voor te bereiden.

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

Rivierensingel 748 10-09-2019 oprichten bijgebouw OLO 4646621

Dierdonkpark 10 11-09-2019 vervangen gevelbeplating,  OLO 4646955

  plaatsen pv-panelen 

Dierdonkpark 10 12-09-2019 plaatsen reclame OLO 4649899

Breedijk 23 11-09-2019 wijzigen gevel 2019-X1080

Vlierdense Bosdijk 11 12-09-2019 vergroten woning OLO 4651801

Bosbes 2 12-09-2019 plaatsen erfafscheiding OLO 4651735

Eifel 14 12-09-2019 plaatsen dakkapel (achterzijde) OLO 4651439

Wolfstraat 101-103 13-09-2019 opsplitsen pand in 2 appartementen OLO 4653691

Laan door de Veste  12-09-2019 kappen 4 bomen OLO 4651081

(perceel U 5593) 

Heistraat 97 16-09-2019 plaatsen 2 reclameborden 2019-X1104

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

Julianalaan 2 24-07-2019 vergroten brandcompartimenten OLO 4564491

Generaal Snijdersstraat 40 22-07-2019 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 4560615

Automotive Campus 12-06-2019 oprichten onderwijsgebouw OLO 4472079

Mierloseweg 309 28-05-2019 wijzigen voorgevel OLO 4448197

Ansemhoek 14 24-07-2019 oprichten woning OLO 4565575

Beugelsplein 09-07-2019 oprichten 44 appartementen  OLO 4497339

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

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

Centrum 13-09-2019  Bluesroute Helmond  2019-02376

  (25 t/m 27 oktober 2019) 

terrein hoek Mierloseweg/ 18-09-2019  Tweedehandsmarkt  2019-02262

de Hoefkes

 

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken 

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

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

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

 

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

Evertsenstraat 15 17-09-2019 plaatsen reclame OLO 4564469

Hoenshoeve 1 18-09-2019 oprichten woning OLO 4559537

Laan door de Veste  19-09-2019 kappen 4 bomen OLO 4651081

(perceel U 5593) 

Vastgesteld bestemmingsplan “ Stiphout – Hoek Ruwe Putten-Stiphoutse 
Dreef”

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

de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 10 september 2019 het bestemmingsplan 

Stiphout – Hoek Ruwe Putten-Stiphoutse Dreef heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt 

met ingang van 26 september 2019  gedurende zes weken ter inzage. 

Het betreft de realisatie van drie ruimten voor kavels waarop drie vrijstaande woningen 

gebouwd kunnen worden. Een kavel krijgt een directe bouwtitel, de andere twee worden 

middels een wijzigingsbevoegdheid mogelijk gemaakt. 

Inzage 

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

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is 

NL.IMRO.0794.1700BP180137-2000. Er ligt ook een papieren exemplaar in de Stadswinkel, 

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

de Stadswinkel. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.  

Beroepsschrift indienen

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 27 september 2019 gedurende 

zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:

•  belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;

•  belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig    

    zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. 

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de 

beroepstermijn. 

Het beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is 

van een spoedeisend belang kan degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een 

schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovenstaand adres. 

In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat er een beslissing is 

genomen over het verzoek.  

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

•  Eenrichtingsverkeer aan te brengen op de Honoriusstraat, door het plaatsen van de borden. 

•  Een drietal parkeerplaatsen ter plaatse van de entree naar het parkeerterrein Natuurpoort te 

    wijzigen in een tweetal algemene gehandicaptenparkeerplaatsen.

Mogelijkheid van bezwaar

Indien u bezwaren heeft tegen een besluit kunt u dit schriftelijk bij ons kenbaar maken. De 

termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan 

met ingang van de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt. Het bezwaarschrift 

dient verstuurd te worden aan de gemeente Helmond, afdeling Bestuurs- en Juridische 

Ondersteuning, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder vermelding van ‘bezwaarschrift’. Het 

bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de 

dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden 

van het bezwaar bevatten. U kunt ook het bezwaarschrift ook digitaal indienen via 

www.helmond.nl.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een 

bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, een 

voorlopige voorziening aanvragen. Dit verzoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift 

stuurt u naar: De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 

’s-Hertogenbosch). Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Meer informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Ook zijn verkeersbesluiten in te zien op 

www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact opnemen met 

dhr. E. de Haan, tel. 0492-587585.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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• Digitaal Loket een adreswijziging (verhuizing) doorgeven, GBA-uittreksel 
   aanvragen of een hond aan- of afmelden, kan 24 uur per dag en 
   7 dagen per week via www.helmond.nl

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

Burgemeester en Wethouders van Helmond 25 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.

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

Holterbergweide 31 legaliseren tuinhuis OLO 4579877

Havenweg 26 plaatsen reclame OLO 4436129

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

Steenweg 23   13-09-2019   plaatsen steiger (12m2),  2019-02499

  kraan (8m2) en container (8m2)  

  (21 t/m 25 oktober 2019)

Noord Koninginnewal 7   13-09-2019   bouwplaatsinrichting (64m2)  2019-02567

   (18 september 2019 t/m 27 april 2020)

Utrechtplein 10   18-09-2019   plaatsen 2 containers (7m2),  2019-02605

  bouwkeet (8,5m2), dixi (1m2) 

  (30 september 2019 t/m 1 november 2019)

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

Grasbeemd 2 / Varenschut 18 11-09-2019     Familie Open Dag (5 oktober 2019) 2019-02606

terrein hoek Mierloseweg/ 06-07-2019     Tweedehandsmarkt 2019-02262

de Hoefkes   (29 september 2019) 

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

ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist. 

Verleende evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

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

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

een melding van een wijziging van een bodemsaneringsplan heeft ontvangen.

Locatie: Zuid Koninginnewal 13, Kerkstraat (locatiecode AA079400610)

Melder: Hendriks Coppelmans Ontwikkeling BV

Datum ontvangst: 18 september 2019

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting        Locatie Omschrijving melding

Plato Group B.V        Haverdijk 5 te Helmond Uitbreiding drukactiviteiten en afbouwen opslag 

gevaarlijke stoffen.

Kapmeldingen (1)
Sportpark Espendonk: het kappen van 2 eiken. De bomen worden gekapt vanwege de aanleg 

van een aarden wal. Hierdoor kunnen deze bomen niet gehandhaafd blijven. Er wordt nieuwe 

aanplant gerealiseerd na aanleg van de wal.

Swertpoellaan: het kappen van 14 bomen. Aan de Swertpoellaan worden nieuwe woningen 

gerealiseerd. Hierdoor kunnen deze bomen niet ingepast worden.

Kanaalboulevard: het kappen van 1 esdoorn. De boom wordt gekapt vanwege de aanleg van 

een ondergrondse afvalvoorziening. Hierdoor kan deze boom niet gehandhaafd blijven.

Voor het kappen van deze bomen is geen ontheffing vereist. Ook is het niet mogelijk officieel 

bezwaar te maken.

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.

een sport beoefenen  op muziekles gaan  

Ieder kind verdient het 
om mee te doen!

Met behulp van het Kindpakket 

kunnen kinderen bijvoorbeeld:

schoolwerk maken 
op hun eigen laptop  
 

deelnemen aan het 
schoolreisje 
 

Bent u of kent u iemand die deze extra 
ondersteuning goed kan gebruiken?

Dien dan een aanvraag in bij 
Stichting Leergeld via: 
www.leergeld.nl/helmond
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•   Altijd minimaal 10% met klantenspaarsysteem
•   Gratis parkeren voor de deur
•   Persoonlijke en deskundige 

bediening
•   Vertrouwd adres sinds 1947

Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl
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HIKING
BIKING
RUNNING
FITNESS
SPORT

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

Adventure Store 
outdoorkleding 

Bron foto; Shutterstock

De zomer nadert langzaam zijn 
einde en dat betekent dat de 
herfst er weer aankomt. Heb jij 
er ook al zo’n zin in? Een heer-
lijke, stevige herfstwandeling of 
misschien haal je de mountain-
bike weer uit de schuur voor 
een lange fi etstocht. Op onze 
outdoor afdeling vindt je alles 
voor het wandelen, buitenspor-
ten en voor al je reizen. Of je nu 
een wandelaar, fi etser of winter-
sporter bent, Adventure Store 
heeft alles voor uw favoriete bui-
tenactiviteit. In het assortiment 
vind je bodywarmers, fl eeceves-
ten, truien, shirts, regenkleding, 
polo’s, outdoorkleding en broe-
ken en nog veel meer.

Functionele Outdoorkleding
Voor het ontwerpen en maken 
van functionele kleding maken 

veel ervaren fabrikanten als Jack 
Wolfskin, Fjall Raven of Colum-
bia gebruik van de meest uiteen-
lopend functionele materialen. 
Denk hierbij sneldrogende shirts, 
waterdichte hard- en softshelljas-
sen, waarin je goed kunt bewe-
gen. Ook thermo ondergoed, out-
doorsokken en duurzame trek-
kingbroeken zijn zeer populair. 
Wandeljassen zijn ook zeer licht 
en bieden bovendien zeer goede 
bescherming tegen wind en re-
gen. Daarnaast heeft oudoorkle-
ding in de loop der jaren een flinke 
transformatie begaan. Het mate-
riaal is veel lichter en comfortabe-
ler geworden en droogt zeer snel. 

Omdat er veel verschillen bestaan 
betreft outdoorkleding ontremd 
de functionele eigenschappen en 
materiaal, vind je hieronder een 
compact overzicht van de verschil-
lende outdoorsporten en de daar-
bij behorende functionele kleding 

Wandelkleding
De optimale wandelkleding is af-
gestemd op het type en de lengte 
van de wandeling. Bovendien 
spelen reisbestemming en weer 
een belangrijke rol voor een ide-
ale voorbereiding. Bij lange toch-
ten op onherbergzaam terrein 
behoren in ieder geval stabiliteit 
en comfortabele schoenen met 
passende wandelsokken tot de 
basisuitrusting. Wandelhemden 
en wandelshirts die snel drogen 
en waarbij de vochtigheid snel 
van het lichaam afgevoerd wordt, 
zorgen voor een aangenaam 
draagcomfort bij het wandelen.

Sportkleding
Een groot voordeel bij indoor- en 
outdoor sporten is functionele 
sportkleding die snel droogt en 
waarin je goed kunt bewegen. 
Warme sportjacks, ademende 
sportshirts en sportondergoed, 
evenals perfect passende en goed 
ventilerende sportsokken verho-
gen het uithoudingsvermogen, 
de prestaties en het comfort. 
Sporthandschoenen, softshel-
ljacks of softshellparka’s zijn ge-
schikt voor vele gelegenheden.

Schoenen en laarzen voor het 
najaar en de winter
Een stevige wandelschoen is een 
must voor elke wandelaar. Pas-
vorm, isolatie en goede grip in 
sneeuw en modder maken de 
Cold Weather Boots van Lowa 
de perfecte partner voor avon-
tuurlijke en comfortabele winter-
wandelingen. Lowa combineert 
hoge functionaliteit met moder-
ne details. Naast een diverse mix 
van materialen voor de koude 

winterdagen zorgen de zolen 
van de Cold Weather Boots voor 
optimale grip. Kou en nattigheid 
hebben bij deze modellen geen 
kans. Meindl en Lowa zijn voor-
beelden van stevige schoenen die 
de kracht en comfort bieden die 
u tijdens uw wanddeling nodig 
heeft. Ook Meindl is zo’n merk 
dat stevigheid en comfort biedt 
tijdens een wandeling. Wordt het 
erg modderig en nat dan zijn out-
doorlaarzen een goede optie. 

Wind- en waterdicht en vaak met 
een heerlijke warme voering. In 
leer uitgevoerd van Meindl of de 
natuur rubberen uitvoering van 
Muckboots. Al uw outdoor be-
nodigdheden zijn verkrijgbaar bij 
de Outdoorspecialist Adventure 
Store Helmond. ▲

Kijk voor meer informatie op 
www.adventurestore.nl 
of kom naar de winkel 

voor een persoonlijk advies.

Helmond

actie geldig op de gehele 

COLLECTIE
óók op alle actie-modellen

Kom ook kijken naar onze 
modellen tijdens de modeshow

op zaterdag 21 april
GELDROP: K.Kerkstraat 19  

HELMOND: Steenweg 33

3e BH GRATIS!!!
óf de

2e voor de HELFT!

de laatste dagen!!

actie geldig op de gehele 

COLLECTIE
óók op alle actie-modellen

Kom ook kijken naar onze 
modellen tijdens de modeshow

op zaterdag 21 april
GELDROP: K.Kerkstraat 19  

HELMOND: Steenweg 33

3e BH GRATIS!!!
óf de

2e voor de HELFT!

de laatste dagen!!

3e BH GRATIS!
óf de

2e voor de HELFT
 

Actie geldig op de gehele COLLECTIE,
óók op alle actie-modellen

GELDROP: K.Kerkstraat 19 | HELMOND: Steenweg 33

wij gaan 
verhuizen!

Beste klant,
Bij deze willen wij u laten weten dat 

Giel’s Bloemenboetiek
per 1 oktober 2019 gaat verhuizen 

naar Winkelplein Straakven, 
Geysendorfferstraat 3 

in Helmond.

Om de nieuwe winkel compleet te 
maken zullen we ook verder gaan 

onder een nieuwe naam, 

Bloementijd bij Mirjam.bij Mirjam.bij Mirjam

1 oktober leggen we de rode 
loper uit en verwelkomen we u 

met een hapje & drankje!

Voor u als klant betekent dit dat ons 
bezoekadres verandert en dat de e-mail 

voortaan verstuurd mag worden naar 
info@bloementijd.nl

Bestellingen kunt u ook plaatsen op 
www.bloementijd.nl

Voor eventuele vragen kunt u ons nog 
steeds bereiken op 0492-541027.

Voor u als klant betekent dit dat ons 
bezoekadres verandert en dat de e-mail 

voortaan verstuurd mag worden naar 

Voor eventuele vragen kunt u ons nog 

Giel’s 
BloemenboetiekBloemenboetiek
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 VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

UW INSTALLATEUR VOOR:

• CV KETELS EN ONDERHOUD   • COMPLETE BADKAMERS

• STADSVERWARMING   • RADIATOREN

• VLOERVERWARMING   • SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

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

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 
 www.vloerenland.com

Houten vloeren | Laminaat | PVC vloeren | Tapijttegels | Tapijt | Vinyl

Ontdek de mooiste 
houten vloeren Be

ek
er

he
id

e 
28

  B
ee

k 
en
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on

k 

Tray á 6 stuks
Voor 1 meter haagVoor 1 meter haag
Van €12,99

Ze zijn er weer!
Groot of klein bloemigGroot of klein bloemig
in 9-cm potin 9-cm pot
Tray á 12 stuksTray á 12 stuks
Van €5,99Van €5,99

Vrijdagkoopavond
tot 20.00 uur geopend

IEDERE ZONDAG OPEN
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

www.tuincentrumdebiezen.nlDeze aanbiedingen zijn geldig van 24 sept t/m 1 okt 2019

Tulpen bollenViolen in hangpot

Festuca glauca

Plant ze nu!
Zak á 100 stuks
Van €14,99

Verkrijgbaar in div. kleuren
ø 27-cm
Van €6,99

“Blauw schapen gras”
20-cm hoog in 13-cm pot
€2,99

Haag taxusWinterviolen

Natuurkrans
Mix van 3 soorten
Compleet met versiering 
ø30-cm
Van €8,99

1 + 1 
GRATIS

nu
€8,99

nu
€3,49

nu
€4,99

nu
€11,99

Final sale

75%
Korting

Tot nu
€5,99

Tulpen bollen

Zak á 100 stuks

Winterviolen

Natuurkrans
Mix van 3 soorten
Compleet met versiering 

IEDERE ZONDAG OPEN
 UUR

Violen in hangpot
Verkrijgbaar in div. kleuren

Haag taxus

Houtse Toneelgroep speelt in oktober ‘Een koekje van eigen deeg’ met leuke kortingsactie 

Het is een Helmondse lekkernij en het begint met een Q…

De Houtse Toneelgroep speelt 
dit jaar lekker in op dit alom be-
kende mopje met haar nieuwe 
voorstelling ‘Een koekje van 
Eigen Deeg’, geschreven door 
Maurits Keyzer. Je wordt mee-
genomen naar de bekende Hel-
mondse koekjesfabriek ‘Grof-
suycker Koekwerken B.V.’, waar 
de corrupte directeur Govert de 
scepter zwaait. 

Govert heeft waarschijnlijk nog 
nooit van #metoo gehoord, want 
hij is niet vies van zijn vrouwelijke 
personeel, tot grote ergernis van 
zijn elitaire vrouw Agaat. Terwijl 
de hardwerkende productie-
medewerkers zwoegen aan de 
lopende band, regeert Govert, 
met een gluiperige slijmbal als 
assistent hijgend in zijn nek en 
een oliedomme secretaresse op 
zijn schoot, met ijzeren vuist het 
bedrijf èn bewaakt hij het recept 
van Grofsuycker’s beroemdste 
koekje: het Wonderkaakje! 
Op een dag komt er echter een 
vreemd stel naar de fabriek. Zij 
komen solliciteren, maar sme-
den ondertussen snode plannen. 
Zullen deze plannen het succes 
van de koekjesfabriek in gevaar 
brengen? En zijn zij de enige met 
duistere bedoelingen of zorgen 
anderen in de fabriek wellicht 
ook nog voor verrassingen? Je 
komt het allemaal te weten wan-
neer je deze hilarische klucht, 

vol sublieme woordgrappen en 
vlotte op elkaar volgende dialo-
gen, bezoekt op 4, 5 of 6 oktober 
in De Geseldonk. Een ding is in 
ieder geval zeker: lieverkoekjes 
worden hier niet gebakken! 

Koekje erbij?
Met deze bekende slogan krijg 
je zelfs € 1,- korting op de en-
treeprijs van € 8,50 wanneer je 
een koekje inlevert bij de kassa. 
(Bezoekers met reeds online be-
taalde kaartjes ontvangen bij de 

kassa een euro retour bij inleve-
ring van een koekje).
 
Wanneer:
4 oktober 2019 20.00 uur
5 oktober 2019 20.00 uur
6 oktober 2019 14.00 uur

Waar:
De Geseldonk, Cederhoutstraat 
44, 5706 XC Helmond

Kaarten & Reserveren
Online via www.houtsetoneel-

groep.nl of bel / sms / Whatsapp 
via de Reserveerlijn: 06-12 89 57 
27. Ook kunnen kaarten nog op 
de dag van de voorstelling zelf 
aan de kassa gekocht worden 
(maar let op: op=op!)

Entreeprijs:
Voor slechts 8,50 euro ben je 
verzekerd van een avondvul-
lende theatervoorstelling! En 
met de actie ‘Koekje erbij?’ kun 
je zelfs nòg goedkoper genieten 
van HTG! ▲

Mierlo-Hout

De Houtse Toneel Groep speelt weer een hilarische klucht (Bron foto; Houtse Toneel Groep).

Doen jullie mee?

Nog ongeveer 5 weken te 
gaan en dan staat de 6e edi-
tie van de Stiphout Wiekent 
Quiz weer op de agenda. Op 
26 oktober strijden hopelijk 
weer vele teams tegen elkaar 
om de felbegeerde titel: Het 
Slimste team van Stiphout. 

Momenteel blijft de teller 
hangen op een 25-tal teams 
en dat valt een beetje  tegen 
ten opzichte van het aan-
tal teams twee jaar geleden. 
Toen deden maar liefst 40 
teams mee en enkele jaren 
daarvoor zelfs 50 teams. For-
meer zelf een team, zoek een 
locatie en doe mee met de ge-
zelligste  en vooral meest ori-
ginele dorpsquiz van de regio. 
Een team mag bestaan uit 
een onbeperkt aantal deelne-
mers. Met een diverse groep 
heb je natuurlijk de meeste 
kans om de gevarieerde vra-
gen en opdrachten goed te 
kunnen beantwoorden.
Aanmelden kan nog tot 1 ok-
tober a.s. Ga voor meer info 
naar onze site: www.stip-
houtwiekentquiz.nl of volg 
ons op facebook. ▲

Stiphout
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TUERLINGS:
Betaalbaar wonen

Volgens het Nibud heeft zelfs 
de helft (!) van alle huurders in 
Nederland het financieel moei-
lijk vanwege de hoge woonlas-
ten. Het is geen verrassing dat 
vooral mensen met een sociale 
huurwoning en mensen met een 
lager inkomen moeite hebben 
de eindjes aan elkaar te knopen. 
Als we kijken naar de ontwik-
kelingen van de koopkracht de 
afgelopen jaren, zijn het precies 
de groepen die toch al kwetsbaar 
zijn die het minst profiteren van 
de aangetrokken economie. 

GroenLinks heeft het college ge-
vraagd grondig uit te zoeken hoe 
dit in Helmond zit. In de reacties 
op de weblog op onze raadsvra-
gen werd gesteld dat het aantal 
mensen in financiële moeilijkhe-
den in Helmond waarschijnlijk 
bovengemiddeld zou zijn. Dat 
zou zomaar kunnen kloppen. 
Helmond heeft namelijk meer 
sociale huurwoningen en meer 
mensen met een laag inkomen 
dan het landelijk gemiddelde. Op 
basis van deze gegevens is dus 

ook te verwachten dat in Hel-
mond aanzienlijk meer mensen 
moeite hebben om financieel 
rond te komen dan het landelijk 
gemiddelde.

Op dit moment stijgen de wo-
ningprijzen in alle steden, zowel 
in de sociale als de vrije sector. In 
Helmond steeg de sociale huur-
prijs afgelopen jaar met ruim 2% 
en in de vrije sector met ruim 
9%. Met Eindhoven, waar de 
prijzen zelfs nog harder omhoog 
gaan, als grote buur, raakt ook 
onze Helmondse woningmarkt 
overspannen. Voor mensen die 
meer gaan verdienen wordt de 
overstap van sociale naar vrije 
sector huurwoningen zo boven-
dien ook steeds moeilijker. Dit 
zet nog eens extra druk op de 
doorstroming en daarmee op de 
betaalbaarheid. 

De alsmaar toenemende woon-
lasten in combinatie met de te-
genvallende groei van de koop-
kracht zullen het voor veel Hel-
monders nog moeilijker maken 
om financieel rond te komen. 
We zullen dus in hoog tempo 
betaalbare woningen bij moe-
ten gaan bouwen om Helmond 
en deze regio voor iedereen be-
woonbaar te houden. 

In een stad waarin we vinden dat 
iedereen, ook de mensen met een 
wat kleinere portemonnee, een 

thuis moet kunnen hebben en ie-
dereen mee moet kunnen doen, 
is het bijbouwen van betaalbare 
woningen harde noodzaak.

Op 13 september 2019 
publiceerde het Nibud twee 
onderzoeken waaruit blijkt 
dat ongeveer 25% van alle 
huurders in Nederland niet 
kan rondkomen, omdat hun 
woonlasten te hoog zijn. 
Dat zijn zo’n 800.000 mensen! 

ONZE HELMONDSE POLITICI

Heb jij ook suggesties 
voor hoe we wonen in 
Helmond betaalbaar 
kunnen houden of denk je 
daar graag over mee? 
Laat het ons weten op 
info@groenlinkshelmond.nl

Thomas Tuerlings
Fractievoorzitter GroenLinks

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Wie wordt 
Maestro 

Mierlo-Hout?
Op zaterdagavond 12 okto-
ber om 19:30 uur zullen in 
Wijkhuis de Geseldonk 3 
deelnemers strijden om de 
titel ‘Maestro Mierlo-Hout’. 
De deelnemers zijn Petra van 
de Bosch (directeur Kind-
centrum Hart in ’t Hout), 
Cor van Rijsingen (voorzitter 
OVMH en Erekluppel bij CV 
de Houtse Kluppels) en Tim 
Kuijpers (beheerder wijkhuis 
de Geseldonk).

Inmiddels hebben ze de par-
tituren en de dirigeerstok-
jes ontvangen en zullen ze 
in september onder leiding 
van dirigent Tim Verstegen 
van Muziekvereniging Uni-
tas klaargestoomd worden 
om op 12 oktober ieder een 
tweetal muziekstukken te di-
rigeren bij Muziekvereniging 
Unitas. Zij zullen beoordeeld 
worden door een vakkundige 
en publieksjury. De winnaar 
van Maestro Mierlo-Hout zal 
ook nog een keer een optre-
den mogen geven tijdens het 
kerstconcert van Unitas op 
26 december. Kaarten voor 12 
oktober zijn te koop via www.
helmondticket.nl. 

Wie wordt 
Maestro Brandevoort?
Op zaterdagavond 19 okto-
ber om 20:00 uur zullen in 
‘t BrandPunt 3 deelnemers 
strijden om de titel ‘Maestro 
Brandevoort’. De deelnemers 
zijn Joris Dekker (directeur 
OBS Brandevoort), Jet Uijen 
(eigenaresse Boutique4more 
Brandevoort) en Mark San-
ders (prins CV de Brande-
liers). Inmiddels hebben ze 
de partituren en de dirigeer-
stokjes ontvangen en zullen 
ze in september onder leiding 
van dirigent Tim Verstegen 
van Muziekvereniging Uni-
tas klaargestoomd worden 
om op 19 oktober ieder een 
tweetal muziekstukken te di-
rigeren bij Muziekvereniging 
Unitas. Zij zullen beoordeeld 
worden door een vakkundige 
en publieksjury. De winnaar 
van Maestro Mierlo-Hout zal 
ook nog een keer een optre-
den mogen geven tijdens het 
kerstconcert van Unitas op 26 
december.

Kaarten voor 19 oktober zijn 
te koop via ticketshop Bran-
devoort (www.brandevoortin-
actie.nl/ticketshop)

RABO Club Support Actie
De RABO Club Support Ac-
tie is weer gestart. Ook Uni-
tas heeft zich uiteraard inge-
schreven. 
Ben je lid van de Rabobank? 
Dan kun je stemmen op Mu-
ziekverenging Unitas (Fan-
fare Unitas). Dit kan via www.
rabo-clubsupport.nl. Stempe-
riode is 27 september tot en 
met 11 oktober 2019. Degenen 
die nog geen lid zijn, kunnen 
alsnog lid worden en een stem 
uitbrengen op Unitas. (zie 
site van Rabobank Helmond 
Peel-Noord). Vraag aan je fa-
milieleden, buren, collega’s 
om op Unitas te stemmen. 
De opbrengst zal besteed 
worden aan de opleiding 
van leerlingen. ▲

Mierlo-Hout

Cor van Rijsingen

Tim Kuijpers

Petra van den Bosch
(bron foto’s; 

Muziekvereniging Unitas).

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Concert Houts Gemengd Koor
en het Sons Musical & Operettekoor

Op zondag 6 oktober geven 
het Houts Gemengd Koor uit 
Helmond en het Sons Musi-
cal & Operettekoor uit Son 
een herfstconcert in wijkhuis 
“De Fonkel”.

Het koor bestaat ruim 100 jaar 
en telt op dit moment 46 leden. 
Hiermee zijn wij een van de gro-
tere koren. Wij brengen een ge-
varieerd programma van licht 
klassieke tot moderne werken. 
Ons koor kenmerkt zich door 
goed verzorgde repetities in een 
gezellige sfeer. Het geheel staat 
onder deskundige leiding van 
dirigente Marjan Vree. Marjan 
wordt dit jaar vervangen door de 
heer Jacques Lemmens. Wij ver-
zorgen 5 á 6 concerten per jaar. 
Hierbij krijgen wij zeer goede 

recensies. Wij repeteren iedere 
dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 
uur in de muziekzaal van de Ge-
seldonk, Cederhoutstraat 44 in 
Helmond, Mierlo-Hout. 

Wij willen u graag kennis laten 
maken met een mooie hobby. 
Een avondje ontspanning is een 
gezonde afwisseling van de da-
gelijkse bezigheden. Denk niet 
"ik kan niet zingen" bij ons koor 
zingt u binnen de kortste tijd het 

hoogste lied. Uw leeftijd is niet zo 
belangrijk, al hopen wij wel jon-
ge mensen te mogen begroeten. 
Het Son’s Musical en Operette-
koor is opgericht in 1990 en telt 
op dit moment 35 leden. 

Door de jaren heen hebben de 
zangers en zangeressen hun 
stemmen goed ontwikkeld, wat 
de zangprestaties zeer ten goede 
komt. Onze dirigent en muzikaal 
leider Peter van Raak heeft ons 

Binnenstad

(Bron foto; Henk van Dijk).

repertoire aangepast aan deze 
tijd, mooie stemmige liederen 
wisselen zich af met stukken uit 
moderne musicals, jazz, blues en 
herkenbare liedjes uit de jaren 
zestig en zeventig. Wij worden 
daarin begeleid door pianiste 
Eline van Vroonhoven.

Als u belangstelling hebt en ons 
wilt horen zingen, kunt u op de 
donderdagavonden een repetitie 
bijwonen in gemeenschapshuis 
Braecklant, Amerikalaan 2 in Son 
en Breugel. Wij zingen daar van 
19.30 tot 21.30 uur. 
U bent van harte welkom. ▲
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www.tuincentrumdebiezen.nl

Inkijkje

van onze sfeer/kerstshow

Vanaf Zondag 29 September

In het laatste weekend van sep-
tember organiseert H2O dit jaar 
wederom een theaterfestival. 

“Vrijheid moet gevierd en door-
gegeven worden en dat doen 
we met alle inwoners van Hel-
mond, jong en oud”, aldus het 
motto van deze ‘Feel Free’ editie 
dat in het kader van 75 jaar be-
vrijding Helmond gezamenlijk 
met gemeente Helmond en Het 
Speelhuis wordt georganiseerd.

Op vrijdagavond 27 september 
opent het H2O Festival ‘Feel Free’ 
met de 8e editie van het inmiddels 
razend populaire evenement H2O 
Unplugged in de grote zaal van 
Het Speelhuis. Onder begeleiding 
van de Unplugged-band betreedt 
een achttal zangers en zangeres-
sen het podium. Een line-up met 
een wisselende mix van artiesten 
met diverse achtergronden. Een 
van de deelnemers is bijvoor-
beeld oud The Voice of Holland 
deelnemer Dave Vermeulen. En 
Tijen Celik, jaren geleden een van 
de zangeressen van de revoluti-

onaire Turks-Nederlandse mei-
denband Kardelen. Iedere artiest 
zingt tijdens deze avond twee 
nummers, voor de pauze klein 
en intiem en na de pauze groots 
met volledige band. Na afloop is 
er een gezellige afterparty in de 
foyer van Het Speelhuis.

LINE-UP UNPLUGGED:
• Evy van Keijzerswaard
• Kelsey Kluijtmans
• Roger Corneille
• Ruud Gruijters
• Fatih Jackson
• Geert Joosten

• Dave Vermeulen
• Tijen Celik.
• Unplugged-band:
 Coen Pots,Hanz Martens, 
 Johan van Lanen, 
 Oscar Berkers en 
 Annique van den Heuvel 
 (backing vocals).

Op zaterdagmiddag steekt burge-
meester Elly Blanksma om 15.00 
uur het bevrijdingsvuur aan en 
daarmee opent ze officieel het 
festival. Op het Speelhuisplein zal 
daarna een startsein voor de kin-
dermiddag met bevrijdingsspel-
len klinken. Tijdens deze middag 
kunnen kinderen deelnemen aan 
verschillende bevrijdingsspellen 
om zo een bevrijdingsmedaille te 
bemachtigen. Ook kunnen ze gra-
tis een speciale theatervoorstelling 
genaamd ‘Het Pleintje van Me-
neer Sax’ bijwonen. Het middag-
programma vloeit over naar het 
theateraanbod voor volwassenen. 
Vanaf 17:00 uur is het foodcourt 
geopend. Op diverse plekken kan 
men genieten van inspirerend the-
ater, popmuziek, bijzonder en hu-
moristisch straattheater, klassieke 
muziek en indringende literatuur. 
Bekende namen zijn onder andere 
oud stadsdichter Wim Daniëls, 
Duda Paiva en Joris Linssen & Ca-
ramba. Verrassend voor de H2O 
bezoeker is de sensationele afslui-
ting door de twee dj’s: Vato Gon-
zalez en Jay Hardway. Waarbij ook 
de jeugd uit haar dak kan gaan. U 
kunt dus de hele dag vertoeven op 
het plein. Zinnenprikkelend in alle 
opzichten!

Voor de gehele line-up kijk op:
www.helmondh2o.nl  ▲

H2O Festival ‘Feel Free’ 
viert 75 jaar vrijheid bij Het Speelhuis!

Op vrijdagavond 27 september opent het H2O Festival ‘Feel Free’  in Het Speelhuis (Bron foto; H2O Festival).

Helmond

De eerstvolgende Reuma 
Inn staat gepland op dins-
dag 1 oktober 20.00 uur in 
het bijgebouw (‘de verga-
derfl at’) van het Elkerliek 
Ziekenhuis. 

De gastsprekers van deze 
avond zijn Joni van Brakel, 
Ervaringsdeskundige van 
Vereniging ReumaZorg Ne-
derland en Robbert Janssen 
van Centrum Chronisch 
Ziek en Werk.

Het thema van deze lezing is: 
‘Ik ben jong en heb Reuma, 
wat nu…” De gezamenlijke 
lezing/workshop van Reuma 
Inn en Parkinson Inn is op za-
terdagmiddag 28 september 
13.00 uur in de Kapel van het 
Elkerliek Ziekenhuis.

Het thema van deze lezing is: 
"Minder Parkinson/Reuma, 
Meer leven!” De gastsprekers 
zijn Koen Lucas en Kitty Si-
mons. 

Voor meer informatie: 
www.verenigingreuma
actiefdepeel.nl

Reuma 
Inn
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Komend najaar start nieuwe 
kinderopvang in buitengebied Nuenen 

Boerderij Krakenburg 
‘in blijde verwachting’

Kinderopvang in een lande-
lijke omgeving met volop 
ruimte voor verzorging, spel, 
creativiteit en interactie met 
de boerderijdieren. Dat biedt 
Boerderij Krakenburg vanaf 
dit najaar in het buitengebied 
tussen Nuenen, Son en Breu-
gel en Lieshout.

Volgens Riene Huijbers kan 
‘Kinderopvang Krakenburg’ 
door de kleinschalige opzet 
veel persoonlijke aandacht 
bieden. Ze heeft ‘de waarden 
van het platteland’ hoog in het 
vaandel staan. ‘Zoals veel bui-
ten zijn omringd door dieren, 
ook als het een beetje regent’, 
zegt Riene, die zelf is opge-
groeid op Krakenburg. 

Creativiteit stimuleren 
De kinderen, in de leeftijd van 
0 tot 4 jaar, komen op Kraken-
burg veel in aanraking met het 
dagelijks leven op de boerderij 
en de verschillende seizoenen. 
‘We sporen creativiteit aan en 
proberen op onze locatie zo-
wel de motorische als sociaal-
emotionele ontwikkeling van 
de kinderen te stimuleren’, 
weet Riene. 

Krakenburg is al ruim 12,5 jaar 
een zorgboerderij, opgestart 
door Rienes moeder Gerty 
Verhagen. Ook broer Kees 

werkt volop mee, naast een 
team vaste krachten. 
Op de zorgboerderij komen 
zowel jongeren als jongvol-
wassenen voor een dagbe-
steding. De meesten hebben 
ADHD, een vorm van autisme 
of een verstandelijke beper-
king. ‘Hier bieden we rust, 
ruimte en structuur’, zegt Ger-
ty. ‘Dat is de basis om terug 
te keren in het reguliere on-
derwijs of - zoals we dat hier 
noemen - in de Grote Men-
senmaatschappij.’

Dieren verzorgen
Van april tot oktober herbergt 
de boerderij, gelegen aan de 
Olen 50 in Nuenen, ook een 
fietscafé. De jongeren die op 
de Krakenburg dagbesteding 
krijgen, helpen mee in de hore-
ca, verzorgen de dieren of doen 
allerhande klusjes. ‘De combi-
natie van de zorgtak, het terras 
én de kinderopvang past op 
deze boerderij en past bij ons 
als familie. Kortom, we zijn in 
blijde verwachting’, glimlacht 
boerendochter Riene. 

Krakenburg heeft naast boer-
derijdieren als eenden, geitjes 
en ezel Antonia ook een klein-
schalige veehouderijtak. Met 
de komst van de kleinscha-
lige agrarische kinderopvang 
krijgt ook de huiskamer van 
de zorgcliënten een metamor-
fose. Meer informatie: 
www. krakenburg.nl  ▲

Regio Ik was uitgenodigd om op bezoek 
te komen bij een dagbesteding voor 
ouderen. Voor mij de eerste keer dat 
ik zoiets bezocht. Ik heb gelijk een 
plekske gereserveerd vur als ik op 
zoek moet naar een dagbesteding 
vur men eigen als ik oud ben.

We worden ontvangen door Cristel 
Otten die deze dagbesteding is be-
gonnen. Vanaf maart draait ze en 
inmiddels zitten ze vol, van mond tot 
mond reclame. 5 Dagen in de week 
over de week verspreidt komen er 
25 personen. Elke dag hebben ze 10 
plekken die bezet zijn.
Al deze ouderen komen vanuit een 
WMO of PGB. Cristel was op zoek 
naar een dagbesteding voor haar 
moeder met Alzheimer, maar kon 
niet vinden wat ze zocht hier in Hel-
mond. Een thuis zocht ze, met een 
sfeer zoals je alleen thuis hebt. Dan 
maar zelf beginnen, maar dat was 
nog niet zo makkelijk. Het heeft 
haar heel wat kruim gekost om ver-
gunningen en regels voor elkaar te 
krijgen de enige manier was om dit 
commercieel op te zetten. Er komen 
ook ouderen die eenzaam zijn. Het 
dagverblijf is te vinden in de tuin van 
haar ouderlijk huis, dus haar moe-
derke (Mientje) is echt gewoon thuis. 
Dit alles is te vinden in de Braakse-
straat 7A in Helmond.

Als we binnen komen, zien we nog 
net de kapster de laatste hand leg-
gen aan de kapsels van de dames. 
Als ze in de krant komen, willen ze 
er wel pico bello uitzien. Dat vind ik 

al geweldig. We nemen plaats aan 
de lange tafel die in de open ruimte 
staat, het is net een grote huiskamer 
met hele grote open keuken. We zit-
ten aan een bakske thee, een vrijwil-
liger zit samen met de mannen, die 
er zijn, een boek te lezen met oude 
zwart-wit foto’s over Helmond. Wat 
genieten de meenskes hier van ze 
vertellen honderduit en er word naar 
elkaar geluisterd.

De inrichting is volgens Cristel ge-
woon ouwe meuk (ik vin het kei 
skon) het is herkenbaar vur de men-
sen zodat ze zich thuis voelen. Het 
ziet eruit als thuis. Op de leunstoel 
in de huiskamer ligt een hond te sla-
pen, een oudere hond die perfect in 
het plaatje past. De hond is geliefd 
bij alle bewoners, maar vooral bij 
Frans. Op de muur hangt het menu 
van vandaag, want er wordt ook ge-
zamenlijk gegeten en de dames die 
mee willen helpen, die helpen mee.
Wat ze graag willen eten wordt ge-
kookt, die dag zuurkoolstamp. En 
wat ze graag willen doen wordt ge-
daan, leuke spellekes om de hersenen 
te stimuleren en wil er iemand wan-
delen dan wordt er gewandeld.

We lopen de prachtige tuin in waar 
de bewoners in een kring zitten en 
er met een grote bal naar elkaar 
wordt gegooid, aan een tafel zitten 
twee dames te breien, er wordt ge-
lachen en genoten met volle teugen, 
er wordt geknutseld, waar de oudjes 
zin in hebben wordt gedaan ze heb-
ben geen vast programma. Er is een 

prachtige vijver en er lopen geitjes, 
het is een echt walhalla voor oude-
ren. Als men ouders nog leefde zou 
dit een plek zijn waar ik zeker weet 
dat ze het naar de zin zouden heb-
ben. Ze kunnen er ook biljarten, ik 
vraag aan een aantal mensen hoe ze 
het hier vinden, ik krijg alleen maar 
antwoorden van geweldig.

Wat een bietje opvalt, is dat nie-
mand in een hoekske zit te mokken 
echt iedereen heeft een lach en doet 
mee. Ze draaien elke dag met een 
gediplomeerde kracht en een aantal 
vrijwilligers. Ze zouden best nog een 
mannelijke vrijwilliger erbij willen 
hebben omdat er ook heel wat man-
nen het dagverblijf bezoeken. Ik vind 
het hier de echte WOW factor. Wat 
erg jammer is, is dat er tot nu toe nog 
niemand van de gemeente is komen 
kijken wat voor een geweldig initia-
tief dit is en waar toch 25 Helmondse 
ouderen hun dagbesteding vinden.
Dus mijn vraag aan de raadsleden, 
onze burgemeester of iemand an-
ders van de gemeente wat zouden ze 
het tof vinden als jullie eens kwamen 
kijken bij Thuis bij Mientje. Wat een 
Helmonder zo voor elkaar hed ge-
bokst, ik vind het een visite kaartje 
van Helmond.

Dat verdient thuis bij Mientje echt, 
en jullie zullen zien dat eigenlijk alle 
ouderen in dit soort dagverblijven te-
recht zouden moeten kunnen. Cristel 
en alle vrijwilligers wat hebben jullie 
het prachtig voor elkaar. Mochten 
jullie me eens nodig hebben om de 
boontjes schoon te maken of een 
potje te sjoelen ( want breien en ha-
ken ken ik niet zo goed), jullie hebben 
mijn telefoonnummer want ik wil 
hier graag een steentje aan bijdra-
gen. Bedankt dat we langs mochten 
komen ik vind het bij jullie de WOW 
factor. En dat weer in ons Helmond, 
alweer allemaal door mooie Hel-
monders gerund.  Trots op jullie, trots 
op alle vrijwilligers want die hebben 
we heel veel in Helmond.

Fijn weekend iedereen,

Thuis bij Mientje

Ons vertelt…

Carat Concerten gaan weer verder in 2020

Dit jubileumjaar 2019 loopt ten 
einde. Carat heeft 25 jaar lang 
voor muziek gezorgd. We kijken 
terug op een mooi 25e seizoen. 
Elke zondag waren blije muzi-
kanten, zangers en toehoorders. 

Regelmatig vierden muziekge-
zelschappen ook hun jubileum. 
Er was zon en gezelligheid. Veel 
mensen kijken uit naar Carat om 
er eens uit te zijn, lekker tussen 
de mensen, in plaats van alleen 
thuis te zitten. De slotdag was op 
22 september met het Bevrijdings-
concert, omdat Helmond 75 jaar 
geleden werd bevrijd (op 29 sep-
tember is er geen concert meer). 

We zien iedereen graag terug op 
3 mei 2020, als de bevrijding nati-
onaal wordt gevierd. Ook dan is 

in het Carat paviljoen een bevrij-
dingsconcert! Daarmee start dan 
een nieuw seizoen met fijne mu-

ziek. We zien U dan graag weer te-
rug om te luisteren en te genieten 
van de sfeer in de open lucht. ▲

Warande

Op 3 mei 2020 start de volgende concertreeks weer. (Bron foto; Wim van den Broek).

(Bron foto; Boerderij Krakenburg).
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Bestuur SamenLoop voor Hoop 
zoekt uitbreiding van de organisatie 

Wie loopt daarvoor warm?

Na het succesvolle lustrum 
van de SamenLoop voor Hoop 
Helmond / Laarbeek in juni jl. 
gaat het bestuur starten met de 
voorbereidingen voor de zesde 
editie in 2021. Het bestuur is op 
zoek naar aanvulling van het 
bestuur en voor uitbreiding van 
commissies zoals de sponsor-
commissie, PR en Communica-
tie, Teams en de Kinderloop.

De SamenLoop voor Hoop is 
een 24 uurs wandelevenement 
dat tweejaarlijks wordt georgani-
seerd onder auspiciën van KWF 
Kankerbestrijding met een twee-
ledig doel: aandacht voor de vre-
selijke ziekte die kanker met zich 
meebrengt en een zo hoog mo-
gelijke financiële opbrengst voor 
medisch onderzoek. Inloophuis 

de Cirkel ontvangt van KWF 20% 
van de opbrengst voor de eigen 
activiteiten in Helmond en de 
regio. Een prima goede doelen-
actie dus. Uitgebreide informatie 
over de Samenloop voor Hoop 
is te vinden op onze website: 
www.samenloopvoorhoop.nl/
helmond

Het huidige bestuur is heel erg 
blij met de mooie resultaten van 
de afgelopen 5 SamenLopen 
die in Helmond zijn georgani-
seerd. De eerstvolgende editie 
van de SamenLoop voor Hoop 
zal in 2021 plaats gaan vinden. 
De voorbereidingen daarvoor 
worden dit najaar al vast gestart. 
Maar dat kunnen we niet alleen!  
Daar hebben we hulp bij nodig.
Wie aan de organisatie een steen-
tje wil bijdragen is van harte wel-
kom. Er is ruimte in het bestuur 
om een verantwoordelijke en 

plezierige bestuursfunctie in te 
vullen. Het huidige bestuur, on-
der leiding van René van Luyte-
laar, wil graag in gesprek komen 
met mensen die mee willen hel-
pen om kanker de wereld uit te 
helpen. Mensen worden gezocht 
die bereid zijn om de schouders 
te zetten onder een prachtig eve-
nement in 2021 waar honderden 
deelnemers en bezoekers nu al 
naar uitkijken.
Daarnaast zijn ook meerdere 
vrijwilligers nodig voor de com-
missie die zich nu al bezig gaan 
houden met voorbereiding. En 
natuurlijk zijn er vrijwilligers no-
dig om in 2021 het weekend van 
de SamenLoop vorm te geven.
Graag ontvangen wij van moge-
lijk geïnteresseerden een bericht. 
Dat kan geheel vrijblijvend via 
het mailadres van de Samen-
Loop voor Hoop: helmond@
samenloopvoorhoop.nl ▲

De volgende SamenLoop voor Hoop vindt plaats in 2021. (Bron foto; Wim van den Broek).

Helmond

Tourclub Mierlo-Hout fietst: 
Kempervennetocht

Na een opkomst van 17 fi et-
sende deelnemers vorige 
week zondag hopen we ko-
mende zondag minstens net 
zo veel deelnemers te mogen 
ontvangen.

Aanstaande zondag 29 sep-
tember staat de Kemperven-
netocht van 110 km op de 
agenda. De tocht is voorgere-
den door drie bestuursleden 
maar wordt begeleid door 
onze penningmeester Ad v/d 
Elzen, alias D’n Hunter.  Ge-
volgd door onze volgauto met 
aan het stuur Frans van Dorst.
We starten om 08:00 uur van-
uit de scoutingboerderij “De 
Houtduif” aan de Koeveldse-
straat in Mierlo-Hout. 

De rit gaat vanuit Mierlo-Hout 
via Lierop, Heeze, Leende, Val-
kenswaard naar Luyksgestel. 
In Luyksgestel wordt de koffie 
genuttigd in  Hotel-café-res-
taurant-zaal "De Drie Linden". 
Na de pauze wordt de tocht 
vervolgd via Borkel, Schaft, 
Leende, Sterksel, Lierop naar 
Mierlo-Hout. Bent u geïnte-
resseerd in toerfietsen met een 
snelheid van rond de 27,5  per 
uur in groepsverband? Dan 
bent u als gastrijder van harte 

welkom om eens mee te fiet-
sen. Voor clubinformatie kun-
nen wij u verwijzen naar onze 
website www.tourclub-mier-
lohout.nl. Of neem een kijkje 
op onze Facebook pagina.

Indien je als gastrijder twijfelt 
of je de afstand wel aan kunt 
of twijfelt over het te presteren 
nivo. We hebben een volgauto 
met aanhanger, gereden door 
Frans,  om deelnemers die het 
toch te zwaar vinden te onder-
steunen. Een tourclub is geen 
raceclub of wedstrijdteam. 
Het gaat om het genieten op 
de fiets in de buitenlucht in 
een gezellig gezelschap. 
Hopende op wederom een 
goede opkomst en een plezie-
rige tocht. 
P.S. Ook de Tourclub is deel-
nemer van de Rabo Clubsup-
port actie. Stemmen op de 
Tourclub wordt gewaardeerd 
en is mogelijk van 27 septem-
ber tot en met 11 oktober. Al-
vast onze dank. ▲

Mierlo-Hout

50 jarig jubileum van 
Electro World Wout van Vlerken
Electro Wout van Vlerken is in-
middels al weer 50 jaar een be-
grip in Helmond (Mierlo-Hout) 
en omstreken. Al vanaf de be-
gintijd is de zaak gevestigd op 
de vertrouwde plek aan de 
Hoofdstraat in Mierlo-Hout. 

50 jaar geleden openden Wout 
(Sr.) en Franka van Vlerken  hier 
hun winkel in verlichting en wit-
goed naast hun elektrotechnisch 
installatiebureau. In de loop der 
jaren is de winkel vaak verbouwd 
en uitgebreid. In 1995 kwam 
zoon Wout Jr. in de zaak werken 
en heeft deze later zelfstandig 
voortgezet. Vanaf de start be-
stond het assortiment naast wit-

goed, apparaten en keukenappa-
ratuur ook uit een grote afdeling 
verlichting. In 2009 is er afscheid 
genomen van de verlichting af-
deling en is er een grote afdeling 
met TV’s en audio toegevoegd. 
Om voor zeer scherpe en con-
currerende prijzen te kunnen 
verkopen zijn ze lid geworden 
van Electro World, op dit mo-
ment is Electro World de groot-
ste formule in Nederland en ook 
Europees aangesloten met Eu-
ronics. Zo bent u verzekerd van 
altijd scherpe prijzen en aanbie-
dingen in de winkel. 

Van grote toegevoegde waarde is 
de eigen technische dienst. Alle 
apparaten die verkocht worden 
kunnen door vakkundige mon-
teurs geplaatst en geïnstalleerd 

worden. mocht het voorkomen 
dat er een defect is, komen wij 
vaak binnen 24 uur bij u thuis 
repareren.Onlangs is de winkel 
in Helmond verbouwd, zo is de 
keuken inbouw afdeling geheel 
vernieuwd. Tevens is er achter 
in de winkel een geheel nieuwe 
luister en belevingsruimte ge-
maakt. In deze ruimte heeft u de 
mogelijkheid om op uw gemak 
verschillende luidsprekers en au-
diosets te vergelijken en uw favo-
riete muziekstuk te beluisteren 
onder het genot van een kopje 
koffie.In 2017 is er een tweede fi-
liaal geopend in het centrum van 
Someren, ook daar kunt u te-
recht voor de vertrouwde service 
en deskundig advies.U bent van 
harte uitgenodigd om op 27, 28 
en 29 september drie dagen het 

Mierlo-Hout

50 jarig jubileum mee te vieren 
in de winkel. Er zijn veel activitei-
ten zoals demonstraties op het 
gebied van strijken, geluid, kof-
fiemachines en koken waarbij er 
natuurlijk geproefd kan worden. 
Daarnaast hebben we specta-
culaire acties en een mooie win 
actie. Lever uw oudste aankoop 
bon in en maak kans op een 
nieuwe Philips LED tv. Ter ere 
van het jubileum is er een eigen 

magazine uitgegeven dat op een 
groot aantal adressen huis aan 
huis verspreid is. Heeft u geen 
magazine ontvangen dan kunt 
u er uiteraard een ophalen in de 
winkel. Graag tot ziens tijdens 
het speciale jubileum weekend 
in Helmond of Someren!

Electroworld Wout van Vlerken
Hoofdstraat 105, Helmond
www.woutvanvlerken.nl ▲

(Bron foto; Wout van Vlerken).
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Dutch Automotive Festival: 
Een ode aan de auto 

(Bron foto; NCAD).

Een dikke honderd jaar na Cug-
not begon de auto een serieuze 
concurrent te worden van de 
paardenkoets, tram en trein. 
Echter was nog niet bepaald 
welke aandrijfvorm de toekomst 
zou bepalen; er waren stoom-, 
benzine en elektrische auto’s, 
maar in 1899 ook al hybride wa-
gens. Deze zeer interessante tijd 

herhaalt zich op dit moment; er 
is een groot aanbod van verschil-
lende aandrijflijnen, zoals net als 
in 1900, verbrandingsmotoren, 
hybrides en elektrische auto’s, 
maar ook nog waterstof. 

Elektrische auto’s worden steeds 
meer concurrerend en uit onder-
zoek blijkt dat de laatste diesels 

in vervuilde lucht, minder fijnstof 
uit de uitlaat uitstoot, dan er in 
gaat via het luchtfilter. Concur-
rentie is dus goed. De verwach-
ting is dat de elektrische auto 
steeds meer terrein wint, maar 
dat de concurrentiestrijd met de 
verbrandingsmotor de komende 
jaren nog blijft bestaan, zeker als 
we ook nog kijken naar vracht-
auto’s.

We gaan op 5 oktober flink uit-
pakken. Er komt een groot pavil-
joen met bijzondere klassiekers. 
Daarnaast geven studenten-
teams acte de présence door hun 
(race-) wagens te etaleren. Er 
komt ook een award van het Ko-
ninklijk Instituut van Ingenieurs 
voor de best presterende teams. 
Daarnaast zijn er presentaties 
van o.a. de DAF club Nederland 
over de Variomatic en van de 
Chrysler Classic Cars Club over 
het leven van voormalig Chrysler 
topman Lee Iacocca. Op het ho-

recaplein staat ook nog het café 
met de zachte G met interviews, 
optredens en entertainment. 

Tevens staan de deuren bij Fon-
tys Automotive en Summa col-
lege open, zodat een kijkje kan 
worden genomen in wat deze 
opleidingen allemaal te bieden 
hebben voor een mooie carrière 
in de veelzijdige Automotive sec-
tor.

Voorafgaand aan het feest ont-
hult Wethouder Maas op vrijdag-
middag 4 oktober, om 15.30 uur, 
ter plaatse bij Kasteel / Smalle 
Haven, de expo “Helmond: een 
eeuw auto-industrie”. Ook is er 
die vrijdag een inhoudelijk mo-
biliteitsdebat over de realistische 
weg naar de Parijs doelstellingen 
op de Automotive Campus. Dit 
in het kader van 10 jaar Automo-
tive Campus, en  hoe we verder 
gaan in aanloop naar de mobili-
teit van de toekomst.

Volgende maand is het feest op de Automotive Campus. 
In samenwerking met Ons Brabant Festival. 

De Automotive Campus bestaat 10 jaar en de auto viert haar 250 
jarige verjaardag. Nicolas Cugnot reed in 1769 met zijn stoomauto 

rond in de omgeving van Parijs. Helaas reed hij 2 jaar later door 
een muurtje met als gevolg dat de investeringen in zijn toch wat 

vreemde project werden stop gezet. Wellicht nog belangrijker 
dan de twee hierboven aangegeven jubilea is het feit dat er een 

mijlpaal is bereikt in Helmond, nl. 100 jaar autoproductie. 

28
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Veel inspiratieplezier.

Oktober
Woonmaand

Traditioneel staat oktober in het teken van wonen. 
De dagen worden korter en je spendeert weer meer tijd in huis. 

Eindelijk kun je al die klusjes van je to-do lijst strepen en je woning met 
frisse nieuwe kleuren of meubels een complete make-over geven.  

In deze woonmaand vliegt de inspiratie je om de oren. 
Het moment om geïnspireerd te raken begint met een middag/avond 
shoppen op de Engelseweg te Helmond. Voor bijna al je aankopen op 
het gebied van wonen, de tuin, dieren en hobbies kun je hier terecht.

De Engelseweg, de plek waar je urenlang zorgeloos kunt 
shoppen bij meer dan 50 winkels of genieten van een lekkere lunch.
En natuurlijk deskundige medewerkers, service en gratis parkeren 

voor de deur. 

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren

Shopping.Shopping.Shopping.Shopping.Shopping.Shopping.Shopping.Shopping.Shopping.Shopping.H E L M O N DShopping.H E L M O N D
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Of je nu al je hele interieur hebt uitgedacht, een beetje weet wat je wilt of juist totaal geen 

idee hebt, in een gesprek met één van onze interieurcoaches krijgen je woonwensen alle 

ruimte. Met de hulp van een coach durf je meer en gaan alle veilige keuzes overboord. 

Doordat de interieurcoach je laat zien wat mogelijk is, kies je opeens wél voor die ronde 

tafel of kussens in een felle kleur.  Bel voor een afspraak met een van onze interieurcoaches!

Maak kennis met onze interieurcoach Yvonne:

“In no-time neem ik je mee in de wereld van je woonwensen. De basis is voor mij: goed 

luisteren en met passie adviseren. Ik probeer, door middel van oprechte interesse aan te 

voelen met wat voor persoon ik te maken heb en wat zijn of haar smaak is. Als je op één lijn 

zit, kom je tot een passend advies. Wanneer ik een grote glimlach op het gezicht zie als ik 

een idee presenteer, dan gee mij dat heel veel energie. Ik leg de lat voor mezelf wat dat 

betre hoog, ik zou simpelweg zelf ook niet met minder genoegen nemen.“
Yvonne

Elke zondag open van 12-17 uur |   Engelseweg 212, Helmond,  T. 0492-475624  |   www.stijlenco.nl en www.covetex.nl 

vloeren • gordijnen • zonwering • behang • verf • meubelen • accessoires • bedden • verlichting • karpetten

‘  EEN GOED INTERIEURADVIES  
BEGINT  MET  
OPRECHTE INTERESSE’ Yvonne
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HELMOND CENTRUM,

RIDDERLIJK
BELEVEN

HELMONDCENTRUM.NL
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Spouwmuurisolatie
Meer warmte in huis, minder stookkosten

www.manderstotaal.eu  •  0492 - 505 101

nu met subsidie 
t/m december 2020

Het isoleren van uw spouwmuren draagt 
direct bij aan het verlagen van uw stook-
kosten, het voorkomen van vochtpro-
blemen en warmteverlies. Uw woning is 
koel in de zomer en warm in de winter. 
Bij spouwmuurisolatie wordt er isolatie 
aangebracht in de open ruimte tussen de 
binnen- en de buitenmuur (spouw). Een 
goed investering: de gemiddelde huizen-
bezitter heeft zijn kosten al binnen 3 jaar 
terugverdiend!

Zo werken wij 
Manders Totaal voert altijd gratis een 
spouwinspectie uit bij een offerteopname. 
Wij kijken hoe breed de spouw en kijken of 
de spouwmuur vervuild is. Onze isoleerder 
meet ook direct het aantal meters op dat 
kan worden geïsoleerd. Hierop volgt een 
schriftelijke en geheel vrijblijvende offerte 
via e-mail of per post. 

Als u eenmaal kiest voor uitvoering door 
Manders Totaal, zult u merken dat de klus 
meestal binnen een paar weken kan wor-
den uitgevoerd door onze eigen vakmen-
sen: allemaal vriendelijke, betrouwbare en 
harde werkers uit de regio De Peel. 

Duurzame wol
Wij isoleren met minerale wol van Knauf 
Supafil: een natuurlijk, duurzaam en mi-
lieuvriendelijk product met een hoge, 
blijvende isolatiewaarde. U krijgt een le-
venslange garantie tegen vochtdoorslag. 
We zijn KOMO-gecertificeerd en hebben 

meer dan dertig jaar ervaring en meer dan 
tienduizend tevreden klanten.

Nu met subsidie! 
Bij het treffen van minimaal twee energie-
besparende isolatiemaatregelen aan uw wo-
ning, ontvangt u nu subsidie vanuit het Rijk. 
Denk bijvoorbeeld ook aan dakisolatie, 
vloerisolatie, het plaatsen van Triple of 
HR++-beglazing en natuurlijk spouw-
muurisolatie. 
Kijk op www.rvo.nl/seeh voor meer infor-
matie. Wilt u er deze winter ook warmpjes 
bij zitten? Mail naar info@manderstotaal.
eu of bel naar 0492-505101 of stuur een 
App naar 06-24589442 met daarin ‘spouw-
muurisolatie’. 

Spouwmuur
isolatie: 
nu met subsidie!

Spouwinspectie. 
(Bron foto; Manders Totaal).

WAAR AL JE 

DE RUIMTE 
KRIJGEN 

WAAR AL JE 

DE RUIMTE 
KRIJGEN 

Woonwensen

Maar waar je op internet alleen 
de plaatjes ziet, gaat Stijl & Co 
verder, veel verder. Loop tussen 
die leuke eyecatchers en ervaar 
zelf of die accessoires nou wel 
of niet mooi passen in jouw 
interieur. 

Op dit moment zijn we hard aan 
het werk om ruimte te maken 
voor een nieuw meubelmerk: 
Musterring. Hierdoor wordt on-
ze showroom nog groter, com-
pleter en mooier. Kom je snel een 
keertje kijken? 

Ik heb een huis gekocht, en nu?
Het inrichten van een nieuwe 
woning is leuk, maar ook een 
lastige klus. Je oude bank of kast 
zijn nog prima en wil je graag 
meenemen naar je nieuwe wo-
ning. Maar past deze wel bij de 
nieuwe vloer? Welke kleur op de 
muur past daar dan bij? En welke 
nieuwe meubels passen hierbij? 
Zoveel vragen waarbij onze inte-
rieurstylisten je uitstekend kun-
nen helpen. Zij kennen de trends 
op hun duimpje en voelen aan 
wat bij jou past. Ze weten je als 

geen ander te verrassen met hun 
inzichten en tips. Want heel vaak 
blijkt het nog best lastig om een 
interieur te creëren dat écht bij je 
past. De professionals van Stijl & 
Co denken graag met je mee. In 
de winkel, maar ook bij je thuis.

Een trendy winkel waar je je meteen thuis voelt én waar je volop 
interieur inspiratie opdoet. Stijl & Co is een winkel met lef, waar je 
de nieuwste woontrends kunt spotten. Van meubels en  accessoi-
res tot vloeren, gordijnen en bedden. Zie het als een real-life Pinte-

rest pagina waar tal van trends en stijlen voorbijkomen. 

Over interieurcoach Emma
‘De ene dag zoek ik samen met 
een klant passende kussens uit, 
de andere dag ontwerp ik een 
totaalinrichting inclusief meu-
bels, vloer, accessoires, raam- 
en wandbekleding. Mijn werk 
is enorm afwisselend! Ik luister 
goed naar de wensen van de 
klant en vertaal dat vervolgens 
naar een passend interieur. 

Ik ben al mijn hele leven bezig 
met het mooier maken van mijn 
omgeving. Tof om die passie 
nu beroepsmatig uit te kunnen 
oefenen. Ik vind dat ik het echt 
heb getroffen! Na mijn studie tot 
interieuradviseur, ben ik begon-
nen met een hbo-opleiding tot 

allround stylist. Daarnaast volg 
ik nog een salestraining. Ik vind 
het belangrijk om me te blijven 
ontwikkelen. 

Ook ik laat me graag inspireren. 
Daarvoor gebruik ik online-plat-
forms als Instagram en Pinterest. 
Daarnaast blader ik graag door 
woonmagazines. Maar ik merk 
dat het pas écht gaat leven als ik 
rondloop op een beurs of in een 
woonwinkel. 

Dat is toch anders dan een plaat-
je op het scherm of in een ma-
gazine. Ik zou iedereen dan ook 
willen uitnodigen om een frisse 
portie inspiratie op te doen in 
onze winkel.’ 

Een klant aan het woord
‘’Mijn interieurcoach 

Pascale heeft mij vakkundig 
geholpen. Het resultaat is een 
prachtig nieuw interieur met 

matchende kleuren. 
Alles van bestellen tot levering 
verliep zeer punctueel en pro-
fessioneel. Ik zou het dan ook 

iedereen willen aanraden’’.
Rob Haertel, 

Haertel Automatisering

‘Ik ben dol 
op een interieur, 

gevuld met warme
kleuren, een eclectische

touch, een snufje 
klassiek én een 
stoer randje’.

Emma(Bron foto's; Stijl & Co.).
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Spouwmuurisolatie
Meer warmte in huis, minder stookkosten

www.manderstotaal.eu  •  0492 - 505 101

nu met subsidie 
t/m december 2020
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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. 
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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 

tijdens Herfstkasteel 
Helmond
17-18-19-20 oktober

tijdens Herfstkasteel 

Theatrale Tour Loop mee met de

tijdens Herfstkasteel tijdens Herfstkasteel 

Theatrale Tour Theatrale Tour Theatrale Tour 

info@museumhelmond.nl 
www.museumhelmond.nl 
T: 0492-587716

Beleef de herfst 
bij Herfstkasteel Helmond!

En save this date: van 13 tot en met 
20 oktober wordt dit veertiende-
eeuwse stadskasteel omgetoverd 
tot Herfstkasteel Helmond. Een 
aantrekkelijk activiteitenprogramma, 
speciaal voor families, gezinnen en 
liefhebbers van cultureel erfgoed. 

Tijdens Herfstkasteel Helmond zijn er kas-
teelgidsen die vertellen over het unieke 
kasteelverhaal. Je leert meer over de vier 
adellijke kasteelfamilies die er in de eeuwen 
woonden: de Van Berlaers, Van Corten-
bach’s, Van Arberg’s en Wesselman’s van 
Helmond. Ook laten zij de je de mooiste en 
spannendste plekken van het kasteel zien.

Spiksplinternieuwe Theatrale Kasteeltour
Dit jaar is een gloednieuwe activiteit toe-
gevoegd aan het programma: living his-
tory in de vorm van de Theatrale Kasteel-
tour. Zo neemt Jonkheer Wesselman II 
Van Helmond je bijna 200 jaar terug in de 
tijd en vertelt hij, al lopend door de kas-
teelvertrekken, over zijn dagelijks leven op 
het kasteel, zijn familiegeheimen, zijn bij-
zondere voorgangers en mag je op bezoek 
in zijn prachtige woonkamer. Deze tour is 
geschikt voor alle leeftijden.

Jammie, herfst- en heksenhapjes
Voor de jonge bezoekers staat er ook 
herfst- en heksenhapjes maken op het 
menu. Met allerlei lekkernijen kun je de 
mooiste creaties maken die bijna te mooi 
zijn om op te eten. Ook kunnen kinderen 
zich verkleden als ridder of jonkvrouw, 
een selfie maken in de Ridderzaal en zijn 

er kasteelspellen en diverse spannende 
speurtochten te doen door de kelders van 
het kasteel. Of help mee het zoldermyste-
rie te ontrafelen! Spannend, want in deze 
tour ontdek je alles over de grote kasteel-
brand in 1549. 

Heksentoer
In de tentoonstelling ‘Heksenjacht in Peel-
land’ kunnen kinderen vanaf 8 jaar mee-
doen met de Heksentoer. Ze luisteren naar 
het aangrijpende verhaal van Heylken. Zij 
was pas 12 jaar toen ze werd verbrand als 
heks. Hoe dit kon gebeuren, hoor je in de 
tour. Ook wordt er ingegaan op heksen-
processen, bijgeloof en toverkunsten. De 
tentoonstelling geeft aandacht aan het 
waargebeurde verhaal van de heksenjacht 
in Peelland in 1595.

Tickets en tarieven
Herfstkasteel Helmond is toegankelijk 
op vertoon van een geldig entreebewijs, 
je kunt op de dag van je bezoek betalen 
aan de kassa of online een ticket kopen. 
Voor een aantal activiteiten wordt een 
toeslag gevraagd. Ga naar www.museum-
helmond.nl voor meer info over het pro-
gramma, openingstijden en tarieven.
Goed bereikbaar |  Kasteel Helmond is een 
museumlocatie van Museum Helmond, 
samen met Kunsthal Helmond. Het kas-
teel is gemakkelijk bereikbaar met de fiets, 
de auto en het openbaar vervoer. In de na-
bije omgeving, kun je (betaald) parkeren. 
Vanaf station Helmond is het circa 10-15 
minuten lopen naar Kasteel Helmond en 
Kunsthal Helmond. 

Als de blaadjes vallen en de temperatuur weer daalt, is een bezoek aan de 

grootste waterburcht van Nederland - Kasteel Helmond - een gezellig, leuk 

en bovenal leerzaam uitje. Bijna 700 jaar aan historie, interessante feiten 

en wetenswaardigheden liggen hier voor het oprapen.

Kom ook: gratis preview 

FOTOGRAFIE
TENTOONSTELLING 
bij Museum Helmond

Amos Coal Power Plant, Raymond City, West Virginia 2004, C-print, Uit de serie 
American Power. (Aangeleverd door Museum Helmond).

In Kunsthal Helmond is op 29 september 
van 11.00 tot circa 12.15 uur een preview 
bij te wonen door de fotografietentoon-
stelling ‘Mitch Epstein, In Time’. De Ame-
rikaanse fotograaf Mitch Epstein leidt 
bezoekers hoogstpersoonlijk rond en 
vertelt over zijn werken die in de tentoon-
stelling te zien zijn. De preview is gratis 
op vertoon van een geldig entreebewijs. 
Museumkaarthouders hebben gratis 
toegang tot Kunsthal Helmond.

Bezoekers zijn welkom vanaf 10.30 uur in 
Kunsthal Helmond, en worden ontvangen 
met een kop koffie/thee en iets lekkers. 
Om 11.00 uur start de (Engelstalige) rond-
leiding door de tentoonstelling. Vanaf 12.15 
uur kunnen bezoekers op eigen gelegen-
heid de tentoonstelling bezoeken.

In Time
Van 1 oktober 2019 tot en met 9 februari 
2020 is in Kunsthal Helmond de fotografie-
tentoonstelling ‘Mitch Epstein, In Time’ te 
zien van de Amerikaanse fotograaf Mtich 
Epstein. Epstein’s iconische foto’s geven 
een verrassend en gelaagd beeld van Ame-
rika. Een enorme dieptewerking en de vele 
interpretatiemogelijkheden zijn kenmer-
kend voor zijn werk. 

Pionier
In de tentoonstelling zijn zo’n 50 foto’s te 
zien die de fotograaf selecteerde uit vier 
vermaarde series: Rocks and Clouds (2018), 
New York Arbor (2013), American Power 
(2009) en Family Business (2003). Epstein 
(1952 in Holyoke, Massachusetts, VS) is 
een pionier op het gebied van de kleuren-
fotografie maar werkt ook in zwart-wit. Bij 
het afdrukken zoekt hij de grenzen van het 
technisch mogelijke op.  

Sociaal-maatschappelijke 
veranderingen
De serie Family Business toont de teloor-
gang van de ondernemingen van Epstein’s 
vader. De kijker wordt deelgenoot van de 
gevolgen voor de familie van de fotograaf. 
Epstein plaatst dit in het licht van de soci-
aal-maatschappelijke veranderingen in de 
stad. In American Power toont hij op groot 
formaat foto’s de invloed van de winning 
van energiebronnen op het landschap en 
de inwoners van Amerika.

Eerbetoon aan de natuur
In Rocks en Clouds en New York Arbor zet 
Epstein op poëtische wijze de traditionele 
manier om een stad weer te geven op zijn 
kop. In zijn eerbetoon aan New York staat 
de natuur centraal en is deze meer dan een 
achtergrond voor het stadsleven.

Over Epstein
In 2011 won Epstein de Prix Pictet voor 
American Power. Andere prijzen die hij 
ontving zijn onder andere de Berlin Prize 
in Arts and Letters van de American Aca-
demy in Berlijn (2008) en een Guggen-
heim Fellowship (2003). Epstein werkte 
tevens mee als regisseur, cinematograaf 
en productdesigner aan verschillende 
films zoals Dad, Mississipi Masala and 
Salam Bombay! Hij woont met zijn gezin 
in New York. 

Tip: bekijk de American Power-foto’s in 
de tentoonstelling en luister naar speciaal 
voor deze serie gecomponeerde cellomu-
ziek. Bezoek tevens in de zaalbios de films 
Dad en Retail, twee korte films die Epstein 
maakte bij zijn project Family Business. 
De expositie kwam tot stand met steun 
van Gallery Thomas Zander, Keulen. 

(Bron foto's; Museum Helmond).
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liefhebbers van cultureel erfgoed. 

Tijdens Herfstkasteel Helmond zijn er kas-
teelgidsen die vertellen over het unieke 
kasteelverhaal. Je leert meer over de vier 
adellijke kasteelfamilies die er in de eeuwen 
woonden: de Van Berlaers, Van Corten-
bach’s, Van Arberg’s en Wesselman’s van 
Helmond. Ook laten zij de je de mooiste en 
spannendste plekken van het kasteel zien.

Spiksplinternieuwe Theatrale Kasteeltour
Dit jaar is een gloednieuwe activiteit toe-
gevoegd aan het programma: living his-
tory in de vorm van de Theatrale Kasteel-
tour. Zo neemt Jonkheer Wesselman II 
Van Helmond je bijna 200 jaar terug in de 
tijd en vertelt hij, al lopend door de kas-
teelvertrekken, over zijn dagelijks leven op 
het kasteel, zijn familiegeheimen, zijn bij-
zondere voorgangers en mag je op bezoek 
in zijn prachtige woonkamer. Deze tour is 
geschikt voor alle leeftijden.

Jammie, herfst- en heksenhapjes
Voor de jonge bezoekers staat er ook 
herfst- en heksenhapjes maken op het 
menu. Met allerlei lekkernijen kun je de 
mooiste creaties maken die bijna te mooi 
zijn om op te eten. Ook kunnen kinderen 
zich verkleden als ridder of jonkvrouw, 
een selfie maken in de Ridderzaal en zijn 

er kasteelspellen en diverse spannende 
speurtochten te doen door de kelders van 
het kasteel. Of help mee het zoldermyste-
rie te ontrafelen! Spannend, want in deze 
tour ontdek je alles over de grote kasteel-
brand in 1549. 

Heksentoer
In de tentoonstelling ‘Heksenjacht in Peel-
land’ kunnen kinderen vanaf 8 jaar mee-
doen met de Heksentoer. Ze luisteren naar 
het aangrijpende verhaal van Heylken. Zij 
was pas 12 jaar toen ze werd verbrand als 
heks. Hoe dit kon gebeuren, hoor je in de 
tour. Ook wordt er ingegaan op heksen-
processen, bijgeloof en toverkunsten. De 
tentoonstelling geeft aandacht aan het 
waargebeurde verhaal van de heksenjacht 
in Peelland in 1595.

Tickets en tarieven
Herfstkasteel Helmond is toegankelijk 
op vertoon van een geldig entreebewijs, 
je kunt op de dag van je bezoek betalen 
aan de kassa of online een ticket kopen. 
Voor een aantal activiteiten wordt een 
toeslag gevraagd. Ga naar www.museum-
helmond.nl voor meer info over het pro-
gramma, openingstijden en tarieven.
Goed bereikbaar |  Kasteel Helmond is een 
museumlocatie van Museum Helmond, 
samen met Kunsthal Helmond. Het kas-
teel is gemakkelijk bereikbaar met de fiets, 
de auto en het openbaar vervoer. In de na-
bije omgeving, kun je (betaald) parkeren. 
Vanaf station Helmond is het circa 10-15 
minuten lopen naar Kasteel Helmond en 
Kunsthal Helmond. 

Als de blaadjes vallen en de temperatuur weer daalt, is een bezoek aan de 

grootste waterburcht van Nederland - Kasteel Helmond - een gezellig, leuk 

en bovenal leerzaam uitje. Bijna 700 jaar aan historie, interessante feiten 

en wetenswaardigheden liggen hier voor het oprapen.

Kom ook: gratis preview 

FOTOGRAFIE
TENTOONSTELLING 
bij Museum Helmond

Amos Coal Power Plant, Raymond City, West Virginia 2004, C-print, Uit de serie 
American Power. (Aangeleverd door Museum Helmond).

In Kunsthal Helmond is op 29 september 
van 11.00 tot circa 12.15 uur een preview 
bij te wonen door de fotografietentoon-
stelling ‘Mitch Epstein, In Time’. De Ame-
rikaanse fotograaf Mitch Epstein leidt 
bezoekers hoogstpersoonlijk rond en 
vertelt over zijn werken die in de tentoon-
stelling te zien zijn. De preview is gratis 
op vertoon van een geldig entreebewijs. 
Museumkaarthouders hebben gratis 
toegang tot Kunsthal Helmond.

Bezoekers zijn welkom vanaf 10.30 uur in 
Kunsthal Helmond, en worden ontvangen 
met een kop koffie/thee en iets lekkers. 
Om 11.00 uur start de (Engelstalige) rond-
leiding door de tentoonstelling. Vanaf 12.15 
uur kunnen bezoekers op eigen gelegen-
heid de tentoonstelling bezoeken.

In Time
Van 1 oktober 2019 tot en met 9 februari 
2020 is in Kunsthal Helmond de fotografie-
tentoonstelling ‘Mitch Epstein, In Time’ te 
zien van de Amerikaanse fotograaf Mtich 
Epstein. Epstein’s iconische foto’s geven 
een verrassend en gelaagd beeld van Ame-
rika. Een enorme dieptewerking en de vele 
interpretatiemogelijkheden zijn kenmer-
kend voor zijn werk. 

Pionier
In de tentoonstelling zijn zo’n 50 foto’s te 
zien die de fotograaf selecteerde uit vier 
vermaarde series: Rocks and Clouds (2018), 
New York Arbor (2013), American Power 
(2009) en Family Business (2003). Epstein 
(1952 in Holyoke, Massachusetts, VS) is 
een pionier op het gebied van de kleuren-
fotografie maar werkt ook in zwart-wit. Bij 
het afdrukken zoekt hij de grenzen van het 
technisch mogelijke op.  

Sociaal-maatschappelijke 
veranderingen
De serie Family Business toont de teloor-
gang van de ondernemingen van Epstein’s 
vader. De kijker wordt deelgenoot van de 
gevolgen voor de familie van de fotograaf. 
Epstein plaatst dit in het licht van de soci-
aal-maatschappelijke veranderingen in de 
stad. In American Power toont hij op groot 
formaat foto’s de invloed van de winning 
van energiebronnen op het landschap en 
de inwoners van Amerika.

Eerbetoon aan de natuur
In Rocks en Clouds en New York Arbor zet 
Epstein op poëtische wijze de traditionele 
manier om een stad weer te geven op zijn 
kop. In zijn eerbetoon aan New York staat 
de natuur centraal en is deze meer dan een 
achtergrond voor het stadsleven.

Over Epstein
In 2011 won Epstein de Prix Pictet voor 
American Power. Andere prijzen die hij 
ontving zijn onder andere de Berlin Prize 
in Arts and Letters van de American Aca-
demy in Berlijn (2008) en een Guggen-
heim Fellowship (2003). Epstein werkte 
tevens mee als regisseur, cinematograaf 
en productdesigner aan verschillende 
films zoals Dad, Mississipi Masala and 
Salam Bombay! Hij woont met zijn gezin 
in New York. 

Tip: bekijk de American Power-foto’s in 
de tentoonstelling en luister naar speciaal 
voor deze serie gecomponeerde cellomu-
ziek. Bezoek tevens in de zaalbios de films 
Dad en Retail, twee korte films die Epstein 
maakte bij zijn project Family Business. 
De expositie kwam tot stand met steun 
van Gallery Thomas Zander, Keulen. 

(Bron foto's; Museum Helmond).
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DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE VLOEREN SPECIAALZAAK VAN NEDERLAND. 
MEER DAN 200.000 m2 OP VOORRAAD. BEZORGING DOOR HEEL NEDERLAND. GRATIS RESERVEREN.

VLOEREN      INSPIRATIE
DOOR VLOER-HET-ZELF

VLOEREN      INSPIRATIE
LAMEL PARKET 

MULTIPLANKLAMEL PARKET 
LAMEL PARKET 

MULTIPLANK

extra rustiek, 22 cm breed, 15 mm dikg

van 69,95 nu per m2

LAMINAAT 

LANDHUISDELEN XXL

LANDHUISDELEN XXL

verkrijgbaar in 14 kleuren

24/29 cm breed van 21.95  nu per m2  
LAMINAAT 

LANDHUISDELEN XXL

extra rustiek, 22 cm breed, 15 mm dikg

van 69,

LAMINAAT 

KLIK PVC
KLIK PVC
KLIK PVC
KLIK PVC

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

leverbaar in 4 kleuren van 37.95  nu per m2

DOOR VLOER-HET-ZELF
TRAPRENOVATIE. 

MULTIPLANK EIKEN
TRAPRENOVATIE. 

MULTIPLANK EIKEN

Complete traptreden, divers
e kleuren, 13 treden, 

incl. stootborden, anti-slip strip, montagelijm 

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

VISGRAATRUSTIEK EIKEN 

VISGRAAT

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

mini velling,  verk
rijgbaar in divers

e kleuren

van 79.95  nu per m2 39.95

47.95

19.95

9.959.
meeneemprijs

STUNT AANBIEDING

33.95

PVC STUNT
inclusief leggen en 

zelfklevende ondervloer

TARKETT DRYBACK

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

van 55.95  nu per m2  voor maar

VLOER-HET-ZELF ZELF EINDHOVEN WILLEM V. KONIJNENBURGLAAN 1C, INDUSTRIETERREIN DE KADE. TEL. 040-2468180
VLOER-HET-ZELF HELMOND ENGELSEWEG 223B, HELMOND. TEL. 0492-52 52 70
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ZONDAG 29 SEPT. GEOPEND 12-17 UUR

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

Zo krijg je in 10 weken de regie 
over je figuur en gewicht terug

Verrassend anders
Bij Ladyline vind je een methode die ver-
rassend anders is. Ladyline luistert actief 
naar jouw wensen, behoeften en verlan-
gens. Meten is weten en daarom wordt al-
tijd een uitgebreide figuuranalyse gedaan. 
Op basis hiervan wordt een persoonlijke 
programma samengesteld dat bij jou past!

De regie terug in slechts 10 weken
Aan een programma beginnen kan een 
grote stap zijn, maar Ladyline heeft hier-
voor: het 10 weken actie-programma, 
zonder verdere verplichting. “Maar,” be-
nadrukt Ladyline, “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 je-
zelf. 

Met als doel:
• Minimaal één kledingmaat minder 
 in 10 weken;
• Slankere benen, plattere buik 
 en strakkere billen;
• Vermindering van cellulite;
• Je voelt je energieker met 
 meer zelfvertrouwen;
• Een uitstekende start van 
 een nieuwe gezonde levensstijl;

Bel ons op (0492 523 763) of  ga naar www.
ladyline.nl/in10 weken voor het maken 
van een afspraak. Tot snel!

Ervaar jij al een tijdje dat je de regie 
over je fi guur 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 fi guur 
en gewicht waar jij je prettig bij 
voelt. Wie wil dat nu niet?

9oktober 2019Groot PEELLAND
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De voorbereidingen voor de vierde editie 
van Fun Run Gemert zijn in volle gang en 
het is mogelijk in te schrijven met je team 
voor het evenement op 5 en 6 oktober. 
Het belooft een moddervette editie te 
worden met een nog hogere FUN-factor. 
Met het thema ‘Carnaval in de wei’ is de 
toon alvast gezet.

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

Het parcours: nog langer en leuker 
Het parcours rondom evenemententer-
rein De Schabbert is deels vernieuwd en 
telt 34 obstakels. Bovendien is de route 
verlengt naar 6 kilometer en is het histo-
rische kasteelterrein van Gemert in het 
parcours opgenomen. Check de route al-
vast op www.funrungemert.nl. Om het 
weekend extra gezellig te maken, is de af-

terparty op zaterdag gratis voor alle deel-
nemers, maar ook voor alle fans, vrienden 
en andere feestbeesten!  Alle aanwezigen 
zijn die avond getuige van de prijsuitrei-
king, de fantastische live-band REPOP en 
DJ The Underdogs.

Zondag 6 oktober: 
Albert Heijn Gemert Family Challenge
Op zondag 6 oktober start deel 2 van het 
Fun Run weekend met de ‘Albert Heijn Ge-
mert Family Challenge’. Deze kleinere ver-
sie van de run op zaterdag is dit jaar 2 kilo-
meter en je team mag uit maximaal 20 per-
sonen vanaf 6 jaar bestaan. We adviseren 
begeleiding voor de kleintjes. Deelname 
kost €11,00 per persoon. Alle deelnemende 
kinderen krijgen een GRATIS consumptie-
kaart voor o.a. een drankje, zakje chips en 
een snack.

Schrijf je nu in!
Zin in een weekend vol teambuilding, ge-
zelligheid en fun? Maak je team dan com-
pleet en schrijf je in op www.funrunge-
mert.nl. Je hebt de keuze uit 5 tijdvakken 
van een uur op zaterdag. Op zondag zijn 
tickets te koop voor tussen 12.00 en 16.00 
uur volgens het wachtrij-principe. Deel-
name kost €28,50 per persoon.

Fun Run Gemert: ‘Carnaval in de Wei’ 

Klaar voor de start? De leukste obstakelrace van de regio is terug! 
(bron foto: HansBurger Fotografi e)
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(bron foto's: Wim van den Broek en Lenie Klaasen)
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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

Zo krijg je in 10 weken de regie 
over je figuur en gewicht terug

Verrassend anders
Bij Ladyline vind je een methode die ver-
rassend anders is. Ladyline luistert actief 
naar jouw wensen, behoeften en verlan-
gens. Meten is weten en daarom wordt al-
tijd een uitgebreide figuuranalyse gedaan. 
Op basis hiervan wordt een persoonlijke 
programma samengesteld dat bij jou past!

De regie terug in slechts 10 weken
Aan een programma beginnen kan een 
grote stap zijn, maar Ladyline heeft hier-
voor: het 10 weken actie-programma, 
zonder verdere verplichting. “Maar,” be-
nadrukt Ladyline, “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 je-
zelf. 

Met als doel:
• Minimaal één kledingmaat minder 
 in 10 weken;
• Slankere benen, plattere buik 
 en strakkere billen;
• Vermindering van cellulite;
• Je voelt je energieker met 
 meer zelfvertrouwen;
• Een uitstekende start van 
 een nieuwe gezonde levensstijl;

Bel ons op (0492 523 763) of  ga naar www.
ladyline.nl/in10 weken voor het maken 
van een afspraak. Tot snel!

Ervaar jij al een tijdje dat je de regie 
over je fi guur 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 fi guur 
en gewicht waar jij je prettig bij 
voelt. Wie wil dat nu niet?
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Voor meer informatie en aanmelden bewoners: www.kbwo.nl
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De voorbereidingen voor de vierde editie 
van Fun Run Gemert zijn in volle gang en 
het is mogelijk in te schrijven met je team 
voor het evenement op 5 en 6 oktober. 
Het belooft een moddervette editie te 
worden met een nog hogere FUN-factor. 
Met het thema ‘Carnaval in de wei’ is de 
toon alvast gezet.

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

Het parcours: nog langer en leuker 
Het parcours rondom evenemententer-
rein De Schabbert is deels vernieuwd en 
telt 34 obstakels. Bovendien is de route 
verlengt naar 6 kilometer en is het histo-
rische kasteelterrein van Gemert in het 
parcours opgenomen. Check de route al-
vast op www.funrungemert.nl. Om het 
weekend extra gezellig te maken, is de af-

terparty op zaterdag gratis voor alle deel-
nemers, maar ook voor alle fans, vrienden 
en andere feestbeesten!  Alle aanwezigen 
zijn die avond getuige van de prijsuitrei-
king, de fantastische live-band REPOP en 
DJ The Underdogs.

Zondag 6 oktober: 
Albert Heijn Gemert Family Challenge
Op zondag 6 oktober start deel 2 van het 
Fun Run weekend met de ‘Albert Heijn Ge-
mert Family Challenge’. Deze kleinere ver-
sie van de run op zaterdag is dit jaar 2 kilo-
meter en je team mag uit maximaal 20 per-
sonen vanaf 6 jaar bestaan. We adviseren 
begeleiding voor de kleintjes. Deelname 
kost €11,00 per persoon. Alle deelnemende 
kinderen krijgen een GRATIS consumptie-
kaart voor o.a. een drankje, zakje chips en 
een snack.

Schrijf je nu in!
Zin in een weekend vol teambuilding, ge-
zelligheid en fun? Maak je team dan com-
pleet en schrijf je in op www.funrunge-
mert.nl. Je hebt de keuze uit 5 tijdvakken 
van een uur op zaterdag. Op zondag zijn 
tickets te koop voor tussen 12.00 en 16.00 
uur volgens het wachtrij-principe. Deel-
name kost €28,50 per persoon.

Fun Run Gemert: ‘Carnaval in de Wei’ 

Klaar voor de start? De leukste obstakelrace van de regio is terug! 
(bron foto: HansBurger Fotografi e)
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Helmond  |  Eindhoven  |  Rosmalen

Steenweg 32a
5707CG, Helmond

E: info@decorieur.nl
T: 06-24821492

Laat je verrassen 
en informeren 
en kom langs
bij Decorieur 

Decorieur de winkel op de Steenweg in 
Helmond valt meteen op door de prach-
tige grote etalage. We worden welkom 
geheten door Tanja Groeneveld, de eige-
naresse van deze in 1 oogopslag inspire-
rende woonwinkel. Mooie accessoires en 
het kleurgebruik van sierkussens in de 
mooie banken vallen als eerste op. Een 
lust voor het oog. Je wil meteen alles ver-
anderen in je interieur. Maar hoe dan?! 

We gaan zitten aan een stoere robuuste 
boomstamtafel met allemaal verschillende 
eetkamerstoelen.

Tanja begint enthousiast te vertellen over 
haar werk en al snel blijkt dat zij al heel wat 
jaren ervaring in de meubelbranche heeft. 
Dat zij maar wat graag helpt met het ant-
woord op de vraag: hoe dan! 

Haar passie en kijk op wonen zijn een on-
derdeel van haar bestaan. Haar creatieve, 
logische oplossingen, ruimtelijke inzicht 
en gevoel voor kleur, worden erg gewaar-
deerd door haar opdrachtgevers. Door de 
jaren heen heeft zij een eigen stijl ontwik-
keld. Woontrends zijn inspirerend maar 
niet leidend in het interieur. 

Een interieur moet fijn voelen en dat daar 
trends aan toegevoegd worden is leuk, 
maar de basis moet bij iemand passen. 
Hierbij houdt Tanja rekening met niet al-
leen wat de opdrachtgever nu aanspreekt 
maar ze denkt ook na over de toekomst. 
Meubelen zijn heel bepalend in een interi-
eur maar niet minder belangrijk zijn : op-
stelling , kleur en materiaal gebruik en het 
toepassen van de juiste aankleding. Daar-
om kiest Tanja met zorg de accessoires uit. 

Laat je verrassen en informeren en kom 
langs! Op donderdag, vrijdag en zaterdag 
is Tanja in haar woonwinkel op Steenweg 
32a in Helmond aanwezig.

Voor meer informatie 
kijk ook eens op: 
www.decorieur.nl 
of volg Tanja op 
Instagram en Facebook
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Piet Moors uit Asten-Heusden 
weet het spannend te brengen. 
De glastuinder in ruste is een van 
de drijvende krachten achter de 
Lucky Seventh Historical Group, 
een groep vrienden die zich bezig-
houdt met de geschiedenis van de 
periode 40-45, meer in het bijzon-
der de historie van de 7th US Ar-
mored Division, bijgenaamd The 
'Lucky 7th'. 

In het weekend van vrijdag 27 tot 
en met maandag 30 september is 
deze groep actief rond de molen 
in Asten. Op de plek waar exact 75 
jaar geleden zonder vooraankondi-
ging een veldlazaret verscheen van 
de Seventh US Armored Division, 
wordt ook nu weer een Amerikaans 
veldhospitaal ingericht, compleet  
mét operatiekamer. Piet Moors 
zorgt voor een 'toolkit' en plaatst er 
enkele militaire voertuigen uit zijn 
indrukwekkende verzameling. Het 
spannende oorlogsweekend bij de 
molen wordt georganiseerd in het 
kader van het project Death Valley 

De Peel, waarmee deze herfst op 
allerlei manieren 75 jaar bevrijding 
wordt gevierd. 

Lucky Seventh 
De7th US Armored Division - The 
'Lucky 7th' - vocht in de zomer 
van 1944 eerst in Noord-Frankrijk 
in generaal Patton's Derde Leger, 
en in de herfst 1944 als onderdeel 
van luitenant-generaal Demp-
sey's Britse Tweede Leger in Zuid-
Nederland. In ons land was de 
pantserdivisie allerminst 'lucky'. 
Ze kreeg het eerst zwaar te verdu-
ren tijdens de Slag om Overloon 
en later nog eens tijdens de Slag 
om de Peel.  

De ervaring die de Amerikanen 
in de Peel opdeden, kwam hen 
daarna van pas tijdens het Duit-
se Ardennenoffensief. Nadat de 
geallieerden die aanval hadden 
doorstaan trokken ze in het voor-
jaar 1945 op naar Berlijn.  Iets van 
de imposante slagkracht van 'the 
Lucky 7th' is nog altijd terug te vin-

den in de bedrijfsruimten van Piet 
Moors in Heusden. Daar staat de 
verzameling Moors, die ooit zo'n 
45 stoere en kostbare voertuigen 
telde, maar die de laatste jaren is 
teruggebracht tot circa 15 stuk-
ken uit de Tweede Wereldoorlog. 
Daaronder een tank, halftracks, 
vrachtwagens, jeeps, stafwagens 
en als laatste aanwinst een motor 
uit de oorlogsjaren. Piet Moors 
geheimzinnig lachend: „Die gaat 
eind deze maand nog een bijzon-
dere rol spelen bij de oorlogsher-
denking in Heusden."

Gewondenverzorging 
In het weekend van vrijdag 27, za-
terdag 28 en zondag 29 september 
hopen Piet Moors en zijn helpers 
van de  Lucky Seventh Historical 
Group óók veel nieuwsgierigen te 
mogen ontvangen. „Omdat onze 
mensen het deze maand al zo 
ontzettend druk hebben zit er aan 
het einde van de maand geen uit-
gebreide re-enactment meer in. 
Maar ook zonder dat zorgen wij 

voor een indrukwekkend kijkje in 
de wereld van de gewondenver-
zorging tijdens de oorlog," belooft 
Piet Moors.  „Het belang daarvan 
gaat vaak aan de mensen voorbij," 
vervolgt hij.  „Iedereen denkt dat 
de oorlog erom ging elkaar dood 
te schieten, maar dat is niet zo. 
Tactisch gezien was het veel be-
langrijker gewonden te maken. 
Voor de verzorging van één ge-
wonde moest 'n leger minstens 
drie man achter de hand houden 
en die verzorgers konden niet aan 
de strijd deelnemen, vandaar."  

Dit en nog veel meer informa-
tie kan het publiek opdoen bij 
een bezoek aan het veldhospi-
taal. Aangezien de Amerikanen 
er indertijd ook een kleine bios-
coop hadden, wordt er nu met 
medewerking van Theo Knoops 
van de Heemkundekring Asten-
Someren ook een mini-bioscoop 
ingericht. Daar worden filmpjes 
vertoond die verwijzen naar de 
expositie Death Valley De Peel in 

het Museum Klok & Peel in As-
ten. Piet Moors en zijn collega's 
zorgen  voor het nodige comfort; 
het publiek kan iets gebruiken, er 
wordt koffie geschonken en voor 
de kinderen zijn er donuts en ran-
ja. Er is geen entree, maar vrijwil-
lige bijdragen ter dekking van de 
kosten worden op prijs gesteld. 

Openingstijden 
Het veldlazaret wordt vrijdag 27 
september opgebouwd en een-
maal klaar is ie ook meteen te 
bezichtigen. Die dag blijft ie in 
de avonduren open (tot uiterlijk 
22.00 uur). Openingsuren zater-
dag 28 en zondag 29 september: 
van 12.30 tot 18.00 uur. Maandag 
30 september blijft de 'display 
rond de molen' nog een dag ex-
tra staan opdat schoolklassen er 
tussen 12.30 en 17.00 uur nog een 
kijkje kunnen nemen. De open-
stelling voor het onderwijs komt 
tot stand in samenwerking met 
de educatieve dienst van het Mu-
seum Klok & Peel.

GEZOCHT: 
mooie klassieke 
AUTO’S 

Heeft u een mooie klassieke 
auto, dan kunt u zich nog aan-
melden om deze te etaleren op 
het speciale klassieker paviljoen 
tussen alle andere pronkstuk-
ken tijdens het Dutch Automo-
tive Festival, onderdeel van Ons 
Brabant Festival. Indien u dat 
wenst, kunt u zich opgeven bij 
margaretha@ncad.nl, zolang 
het paviljoen nog niet vol staat 
uiteraard, dus geef u snel op!

Automotive Quiz
Voor diegenen die een auto plaat-
sen op het klassiekerpaviljoen 
wordt exclusief een presentatie 
gegeven over de toekomst van 

mobiliteit, over waterstof, elek-
trisch rijden en ontwikkeling van 
verbrandingsmotoren, maar ook 
over de vraag wanneer die ro-
botauto nu eens komt. Dit alle-

maal uiteraard met een hele vette 
knipoog naar het verleden, want 
zonder verleden geen toekomst! 
Aansluitend is er ook nog een Au-
tomotive Quiz met mooie prijzen.

(Bron foto's; NCAD).

Op zaterdagmiddag 5 oktober 
nemen we u, in samenwerking 
met Ons Brabant Festival,  mee 
in Café de Zachte G in de dyna-
mische en identiteitsvolle we-
reld van de Brabantse cultuur. 
De zachte G staat voor gastvrij-
heid, gemoedelijkheid en gezel-
ligheid. Hier voel je je thuis, een 
café voor alle Brabanders en 
voor hen die even Brabander 
willen zijn. 

Uw gastheer is Patrick Timmer-
mans, historicus en directeur van 
Erfgoed Brabant én echte Bra-
bander (veul Brabantser kredde 
ze nie!). Stadshistoricus Giel 
van Hooff zal zijn licht over de 
“typisch” Helmondse industri-
ele cultuur laten schijnen. Onze 
huismuzikant zal zingend zijn 
zachte G laten horen. We pra-
ten met de winnaars van de KIVI 
Best Student Award en gaan op 
zoek naar de eerste auto’s in Hel-
mond en omgeving (rond 1900!); 
toen was trouwens niet iedereen 
enthousiast over de komst van 

de auto want “paarden sloegen 
op hol, de melk van de koeien 
werd zuur en zwangere vrouwen 
vreesden voor het leven van hun 
ongeboren kind.” Dus komt ‘r 
mar ’s efkes zitte en geniet van 
Brabantse verhalen en muziek. 
Het programma is georganiseerd 
door Erfgoed Brabant, een stich-
ting die de waarde en waardering 
voor de zaken die we bewust of 
onbewust van onze voorouders 
hebben overgeleverd gekregen 
wil koesteren, bevorderen en 
doorgeven. Dat doen we speci-
aal voor mensen die actief zijn 
in de erfgoedsector, om ze nog 
beter hun werk te kunnen laten 
doen, maar ook door mensen op 
laagdrempelige en verrassende 
wijze te laten kennismaken met 
hun erfgoed. 
*Zaterdag 5 oktober, 14.30-16.00 
uur, Dutch Automotive Fes-
tival, Automotive Campus in 
Helmond, toegang gratis! Voor 
meer informatie kunt u contact 
opnemen met Erfgoed Brabant: 
info@erfgoedbrabant.nl 

Welkom in Café de Zachte G! 
Roaw Vlis. (Bron foto; Organisatie Ons Brabant Festival).

De Astense molen krijgt weer 
even een veldhospitaal 1944
Geschiedenis herleeft dankzij Lucky 7th Historical Group 

'Misschien zullen er wel een paar mensen van hun stokje gaan. Dat is heel vaak zo als we 
ons veldhospitaal uit WOII ergens opstellen. Onze Rode Kruis-post is zo realistisch, dat de 

verbeelding met de mensen aan de haal gaat. En de meest fi jngevoelige types willen dan wel 
eens omvallen. Maar dat hoeft niemand af te schrikken. We hebben genoeg ervaring om die 

mensen weer snel bij de les te brengen."

Het originele veldhospitaal bij de molen in Asten 1944 
(bron foto; Museum Klok&Peel).
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de auto want “paarden sloegen 
op hol, de melk van de koeien 
werd zuur en zwangere vrouwen 
vreesden voor het leven van hun 
ongeboren kind.” Dus komt ‘r 
mar ’s efkes zitte en geniet van 
Brabantse verhalen en muziek. 
Het programma is georganiseerd 
door Erfgoed Brabant, een stich-
ting die de waarde en waardering 
voor de zaken die we bewust of 
onbewust van onze voorouders 
hebben overgeleverd gekregen 
wil koesteren, bevorderen en 
doorgeven. Dat doen we speci-
aal voor mensen die actief zijn 
in de erfgoedsector, om ze nog 
beter hun werk te kunnen laten 
doen, maar ook door mensen op 
laagdrempelige en verrassende 
wijze te laten kennismaken met 
hun erfgoed. 
*Zaterdag 5 oktober, 14.30-16.00 
uur, Dutch Automotive Fes-
tival, Automotive Campus in 
Helmond, toegang gratis! Voor 
meer informatie kunt u contact 
opnemen met Erfgoed Brabant: 
info@erfgoedbrabant.nl 

Welkom in Café de Zachte G! 
Roaw Vlis. (Bron foto; Organisatie Ons Brabant Festival).

De Astense molen krijgt weer 
even een veldhospitaal 1944
Geschiedenis herleeft dankzij Lucky 7th Historical Group 

'Misschien zullen er wel een paar mensen van hun stokje gaan. Dat is heel vaak zo als we 
ons veldhospitaal uit WOII ergens opstellen. Onze Rode Kruis-post is zo realistisch, dat de 

verbeelding met de mensen aan de haal gaat. En de meest fi jngevoelige types willen dan wel 
eens omvallen. Maar dat hoeft niemand af te schrikken. We hebben genoeg ervaring om die 

mensen weer snel bij de les te brengen."

Het originele veldhospitaal bij de molen in Asten 1944 
(bron foto; Museum Klok&Peel).
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b e n  j i j  o n z e

n e x t  g e n

t e c h n i c i a n ?

r e a g e e r  n u !

-= SUPERHELDEN =-

We zijn volop in beweging en kijken altijd 
uit naar supertalenten met wie we kunnen 
werken aan het succes van onze 
opdrachtgevers.

    TECHNICIAN
    EVENT OPERATORS
       (VAST & FREELANCE)

Heb je talent en wil je ontdekken of jij en 
je talent bij Movico passen, stuur dan je 
sollicitatie naar

sollicitatie@movico.nl

Join team Movico!
Kijk ook op www.movico.nl/vacatures

# i g o t t h e g u t s
m o v i c o . n l

Kijk op www.manuforti.nl  of  bel  06-44277286

Open Werkplaats

Hoofdstraat 48a, Helmond
``Uw handen, onze machines´´

Zelf aan de slag met jouw klusidee ?

Geen tijd om te klussen?  Wij werken ook in opdracht.

 
Verhuur van werkruimtes incl. gebruik van machinepark.

Ga direct aan de slag of volg eerst een van onze cursussen.

ALOË VERA ZOALS DE NATUUR HET HEEFT BEDOELD

ZONNIGE PERZIK 

THE ALOE VERA COMPANY

FRISSE CRANBERRY EN APPEL FOREVER ALOE VERA GEL

aloe inspired
Jouw Forever 

Business Owner: 

ALOË VERA ZOALS DE NATUUR HET HEEFT BEDOELD
Maak kennis met de vernieuwde aloë vera dranken 
van Forever! Nog natuurlijker, rijk aan vitamine C 
en zonder conserveermiddelen. Een ideale 
aanvulling op een gezond voedingspatroon!

• Pure aloë vera gel
• Rijk aan vitamine C
• Zonder conserveermiddelen
• Glutenvrij
• Natuurlijke smaak
• 100% recyclebare verpakking
• Heerlijk fris 

FOREVER ALOE VERA GEL
Stel je eens voor dat je op een aloë vera plantage staat, 
het blad van een aloë plant opensnijdt en de gel direct 
kunt proeven. Onze suikervrije Forever Aloe Vera Gel 
met 99,7% pure gel komt heel dicht in de buurt! Het is 
niet voor niets het eerste product dat een certificaat 
ontving van het International Aloe Science Council 
(IASC) voor de puurheid en kwaliteit. Geniet van de 
natuurlijke smaak van onverdunde gel en profiteer 
van alle waardevolle eigenschappen van aloë vera en 
vitamine C. Precies zoals de natuur het heeft bedoeld. 

FRISSE CRANBERRY EN APPEL
Forever Aloe Berry Nectar. De frisse smaak van cranberry 
en appel geeft aloë een fruitige twist! Forever.

ZONNIGE PERZIK
Forever Aloe Peaches! De zonnige smaak van perzik 
bezorgt je direct een zomers gevoel. Forever Aloe 
Peaches bevat 84,3% pure aloë vera gel uit het 
binnenblad van de plant en is rijk aan vitamine C. 

THE ALOE VERA COMPANY
Forever gaat voor pure producten. Alle aloë vera 
gel is afkomstig van eigen plantages in Texas en 
de Dominicaanse Republiek. Om de kwaliteit te 
waarborgen wordt de gel na de oogst direct verwerkt 
en verpakt in verpakkingen die zijn gemaakt van 100% 
recyclebaar materiaal. Forever houdt altijd controle over 
het complete productieproces: From plant, to product, 
to you!

BUSINESS     OWNER

Voor meer 
informatie bel
Lenie Klaasen
06-52716622

13oktober 2019Groot PEELLAND

Meld je dan aan als 
krantenbezorger bij

Wil jij een bonus van

en makkelijk 
en snel geld 
verdienen?

bezorging@deloop.eu 
of stuur een appje naar: 

06-18 93 89 12

Meld je dan aan als 
bij

Pak je een 2e wijk? Dan krijg je €10 bonus er extra bovenop! 
Veel beter verdienen dan in bijvoorbeeld een supermarkt!!!

oferta pracy przy roznoszeniu gazet na terenie helmond. dobre zarobki
tel./app: 06-13829017   mail: bezorging@adcommunicatie.nl
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Van 14.00 tot 16.00 rondleiding door 
de Wolfsberg in teken van Tweede 
Wereldoorlog o.l.v. Gerard Geboers. 
Dat er genoeg te vervalt over De 
Wolfsberg in Asten ten tijden van de 
Tweede Wereldoorlog in deze straat. U 
kunt zich hiervoor inschrijven bij VVV 
Asten. De kosten zijn € 4.50 p.p. en er 
geldt een maximum van 20 personen. 
De rondleiding duurt ongeveer 1.30 
uur. Vertrekpunt wordt bij inschrijving 
bekend gemaakt.
Rondleiding Wolfsberg in teken van 
Tweede Wereldoorlog, ASTEN

11 
OKT

Rondleiding Wolfsberg 
in teken van Tweede 
Wereldoorlog

Een vrolijke interactieve voorstelling 
met clownerie, mime, maskerspelen 
en live muziek. gericht op kinderen en 
uiteraard volwassenen. 29 september 
2019 aanvang 14.30 uur.
Het Parochiehuis Bakel

28 
SEP

De verkleedkoffer 
voorstelling met 
Arno Huibers

Een film over schuldgevoel, blinde 
liefde en angst voor afwijzing. 
Daarnaast een nauwgezet 
uitgediepte moeder-dochter relatie. 
De gebeurtenissen kruipen je als 
toeschouwer onder je huid en laten je 
niet los. Langzaam groeit het inzicht
Cultuurcentrum, www.
nachtvanhetwittedoek.nl

30 
SEP

Cinema Het Witte Doek - 
Un Amour inpossible

Asten

PEEL

OP PAD

PEEL

OP PAD
in de

1 
OKT

Lezing 
Alzheimer café 
Peelland Asten

Aanvang 19.00 uur van de lezing 
in Dienstencentrum, Pastoor 
Kleijnhof 21, 5721 CR Asten. Voor 
meer info: John Bankers, info@
alzheimercafepeelland@gmail.com
Dienstencentrum De Beiaard, ASTEN, 
www.vvvdepeel.nl/Asten

4 
OKT Hanssi Kaiser 

schlager tribute

In de Hanssi Kaiser’s Schlager Tribute 
show spelen ze op geheel eigen wijze 
de 70’er jaren schlagers uit Duitsland: 
Costa Cordalis, Jürgen Marcus, Cindy 
& Bert, Chris Roberts, Marianne 
Rosenberg en natuurlijk Dennie 
Christiaan en onze eigen Rudi Carell 
passeren de revue.  22.00 - 00.00 uur 
De Ruchte Someren

1 
OKT Markt

in Bakel

Iedere dinsdagmorgen markt in het 
centrum van Bakel, St.wilbertsplein 
van 09.00 uur tot 13.00 uur. Div 
kooplieden aanwezig. Markt in Bakel

13
OKT Autocross 

de Rips

13 oktober 2019 wordt er op een 
weiland wat gelegen is tussen 
Paterslaan en Sportpark aan de 
Blaarpeelweg een autocross gehouden. 
Vanaf 10.00 uur tot 19.00 uur.
Paterslaan.

4
OKT Javier 

Guzman

Hij kijkt terug op zijn grillige leven, zijn 
stormachtige carrière en vertelt dingen 
die je nog niet van hem wist. Het zijn 
o.a. juist die dingen waar je normaliter 
misschien niet eens om moet lachen, 
maar vanavond wel. Cultuurcentrum 
Martien van Doorne, www.ccdeurne.
com/programma/javier-guzman/

6
OKT

D.O.C. Oldtimer 
toertocht - 
Herfstrit 2019

Voor auto' s van 25 jaar en ouder. 
Vertrekpunt vanaf de Markt te Deurne
Hotel Boetiek Plein Vijf,  
www.docdeurne.nl

11
OKT

Tip Jar - 
Americana voor 
gevorderden

Tip Jar verkiest het zijpad boven de 
rechte weg. Voortdurend op zoek naar 
de verrassing, altijd de puntjes op de i
Museum De Wieger, www.dewieger.nl

11
OKT Weekmarkt 

Deurne

Op de gezellige weekmarkt elke 
vrijdagmiddag in het centrum van 
Deurne kun je lekker snuffelen.

13
OKT

Lezing: Oorlog 
en bevrijding in 
Deurne

Deurne 75 jaar bevrijd, maar wat ging 
eraan vooraf? Spreker Gerard van 
Houdt. Cultuurcentrum, 
www.ccdeurne.com

20
OKT Walsbergs 

Bont 25 jaar

Met medewerking van 2 grootse 
kletsers uit Brabant en 2 amusements-
groepen. Deze komen uit de regio. Het 
thema van de avond luidt daarom ook: 
'Een feest zoals er nog nooit een is 
geweest' Café-zaal vd Putten.

5 
OKT

Boekenbeurs 
kunst en vermaak 
in parochiehuis 
Bakel

Op 5 en 6 oktober 2019 weer de 
traditionele boekenbeurs van Kunst en 
Vermaak uit Bakel in het Parochiehuis 
te Bakel. aanvang 10.00 uur tot 16.00 
uur. Het Parochiehuis Bakel, BAKEL

28 
SEP Rocking 

rebels 40 jaar

Zaterdag 28 en zondagmiddag 29 
september, op Kampeerboerderij 

12 
OKT Themafeest 

Game Over

Op 12 oktober 2019 weer een 
themafeest Game Over aan het 
Geneneind 6 B te Bakel. Aanvan 19.00 
uur tot 01.00 uur. Meer informatie zie 
www.themafeestbakel.nl
Themafeest Game Over

29 
SEP De Wieger Podium 

- Open Podium

Amerikaanse Bluegrass muziek van 
de mannen van 'Friend, Father & Son' 
op hun gitaren en banjo. De Wieger, 
Museum - Podium,  www.dewieger.nl

12 
OKT

Ricky Koole, 
Frank Lammers & 
Ocobar

Ze gingen hun eigen weg en nu is het 
tijd om de draad weer op te pakken. Ze 
praten bij, lachen om vroeger, spelen 
eindelijk die serieuze toneelscènes, en 
zingen over belangrijke momenten in 
de afgelopen 25 jaar. ‘Frank en Ricky 
hebben de blues’ is een openhartig, 
muzikaal programma waarbij ze 
worden begeleid door drie geweldige 
muzikanten van Ocobar.
Zaterdag 12 oktober 201920.30 - 22.30 
uur, De Ruchte Someren 

12 
OKT Karin Bloemen & 

Old School Band

Deze keer gaat Karin Bloemen voor 
haar passie en eerste grote liefde: 
zingen! In deze funk, jazz en soul 
voorstelling gaat ze ‘old school’ 

6 
OKT Wij gaan voor 

de muziek

Ook dit jaar gaan we, samen met 
KansPlus Asten Someren Deurne, 
tijdens de 13e editie de samenwerking 
aan met een bekende Nederlandse 
artiest ‘Thom Craane’.Natuurlijk zit de 
middag vol van energie, live zang, dans 
en het bespelen van instrumenten. De 
mensen met een beperking hebben 
hun eigen live act bedacht, die ze op 
podium ten gehore gaan brengen. 
De presentatie ligt in handen van 
Piet Berkers, de motivator van dit 
spektakel. Dus, als je dit de vorige 
jaren hebt gemist, kun je beter nu 
alvast jouw kaarten reserveren. Dan 
ben je zeker van een plaats en een 
onvergetelijke middag!
Zondag 6 oktober 201913.30 - 17.00 
uur De Ruchte Someren

13 
OKT Vogelbeurs 

Asten

Van 09.00 tot 11.30 uur in- en verkoop 
van vogels, vogelbenodigdheden en 
lectuur in De Beiaard, Pastoor de 
Kleijnhof 21, 5721 CR Asten. Entree € 
1,- en kinderen t/m 16 jaar gratis. Org. 
Vogelvereniging “Zang en Kleur” Asten. 
Telefoon 0493-69267.
Vogelbeurs Asten, ASTEN,
www.zangenkleurasten.nl
donderdag 17 oktober

28 
SEP

Ambiance 
locale bij Grotel’s 
Genieten

Op 28 september 2019 vanaf 19.30 uur 
een avond met muziek van Ambiance 
locale bij Grotel’s Genieten

28 
SEP Golden 

Oldies Party

Voor een gezellig avondje muziek uit 
onze jeugd Muziek uit de jaren 60 tot 
en met de jaren 90 Asteffekan,
nl-nl.facebook.com/
goldenoldiesbnnvara/

28 
SEP

Start to Run - 
Ook beginnen met 
hardlopen?

Hardlopen! Steeds meer mensen 
doen het, om verschillende redenen: 
gewichtsverlies, betere conditie of 
gezellig sporten in groepsverband
Peellandcollege, www.av-lgd.nl

28 
SEP Memorial Maus 

Gatsonides 2019

Dit jaar wordt alweer voor de 21e 
keer de ‘Memorial Maus Gatsonides’, 
oftewel ‘de Maus’, verreden. De 
jaarlijkse rally van onze eigen TR Club 
Holland. Een evenement waar we best 
trots op mogen zijn.Dit jaar gaan we 
weer naar buiten, naar Oost-Brabant 
en Noord-Limburg De diverse routes 
voor de Sport-, Toer- en Instapklasse 
worden weer uitgezet door de rally/
ritten specialisten Kees van Hattum 
en Ton den Uyl.Ook het grondgebied 
van de gemeente Gemert-Bakel wordt 
aangedaan. Stippelberg, de Rips.
Memorial Maus Gatsonides 2019.

6 
OKT Koopzondag Asten 

Kunst in de winkel

Koopzondag in Asten Thema: 
"Kunst in de winkel" 
www.centrumasten.nl

4 
OKT Jeugddisco

Asten

Van 19.30 tot 21.30 uur in Varendonck 
College, Beatrixlaan 25, 5721 LZ Asten. 
Onder begeleiding van een grote 
groep vrijwilligers en een tweetal DJ’s 
zorgen we dat het een avond wordt om 
nooit te vergeten. Er zijn spectaculaire 
lichtshows, sneeuwmachines, 
rookmachines en nog veel meer 
leuks. De Jeugddisco is bedoeld 
voor alle kinderen uit de Gemeente 
Asten, basisschool groepen 5 t/m 8. 
Een discopas is verplicht. Kinderen 
moeten gehaald en gebracht worden. 
Niet alleen naar huis. Entree € 1.50, 
consumptie € 0.50. 
www.jeugddiscoasten.nl

someren

helemaal voor de muziek. Het komt op 
deze avond allemaal voorbij: van eigen 
stukken tot en met covers uit het rijke 
repertoire van Billie Holiday, Aretha 
Franklin, Norah Jones, Amy Winehouse 
en nog veel meer! Karin doet dit op de 
funk, jazz en soul klanken van de Old 
School Band. 20.30 - 22.30 uur 
De Ruchte Someren

BAKEL

de mortel

Fleuren, in De Mortel, Noord Brabant! 
30 kilometer van Eindhoven, maar 
MET camping, en een fantastische 
zaal! DIT concert, hebben de Rebels 
nodig, om er een jaarlijks terugkerend 
evenement van te maken! De 
voorverkoop zal 25 euro zijn, TOT 1 
april 2019, inclusief campingplaats! Je 
naam wordt per storting genoteerd, 
en het aantal, tot we de Pay-site in 
werking hebben. Daarna 40 euro! Er 
zullen ook DeLuxe-tickets komen, 
inclusief Concertshirt! De bands die 
aangekondigd staan, treden allemaal 
op zaterdag op, en zondags nog wat 
surprise. Kampeerboerderij Fleuren

28 

de rips

deurne

15oktober 2019Groot PEELLAND

28 
SEP Dinnershow 

Babes behind bars

Beleef een speciale avond met 
vrienden familie collega's of zakelijke 
relaties bij cafe-rest. 't Ridderhof te 
Gemert. Diverse data dinnertainment 
dreamteam Programma 19.00 
uur ontvangst zaal open 19.30 uur 
start dinnershow. 23,30 uur einde. 
reservering tafel 67,50 p.p.
't Ridderhof Eten Drinken Feesten.

29 
SEP

Wijn en bier maken, 
ijzerrepen opleggen 
in Boerenbonds-
museum

Op 29 september 2019 tijdens 
de themamiddag in het 
Boerenbondsmuseum weer tal van 
activiteiten. Zo kan men wijn en bier 
maken en zien hoe ijzerrepen worden 
opgelegd. Voor de kinderen poffertjes 
bakken. Muziek wordt verzorgd door 
Krek te Loat. en een oude tractoren en 
motorententoonstelling. van 13.00 uur 
tot 17.00 uur.

30 
SEP

Expositie 
kunstlokaal 
Gemert in 
september 2019

In de maand september kunt u in 
Kunstlokaal een aantal schilderijen 
en resultaten van experimentele 
stooktechnieken bewonderen. Nicole 
van Oss, Franca Rovers, Karin Juwett 
en Mientje Kuijten Openstelling zondag 
1 én 15 september 2019 van 14:00 
-17:00 uur Verdere openstellingen 
zijn van maandag t/m vrijdag van 
9.00 – 21.00 uur. De expositie is tot 29 
september te bezichtigen. U bent van 
harte welkom!

3 
OKT Cursus: 

Heemkunde II

In deze mini cursus Heemkunde II 
krijgt u meer specifieke onderdelen 
van de geschiedenis van de (oude) 
gemeente Gemert gepresenteerd. 
Sommige onderdelen kunt u ook 
zien als een eerste kennismaking en 
een opstap naar dat onderwerp. Deel 
I Gimmerse taol à Wim Vos Deel II 
Handel door Peter Lathouwers Aantal 
deelnemers: maximaal 25 personen 
Kosten: gehele cursus € 20,- voor 
leden van de heemkundekring De 
Kommanderij Gemert en voor niet-
leden € 25,- (te betalen op de eerste 
avond) Aanmelden bij Susan Fransen 
tel: 06-51412642 of smhfransen@
lijbrandt.nl

12 
OKT WK Bokkenollen & 

Limonollen 2019

Reeds een begrip in de regio met een 
parcours dat voorzien is van enkel 
eigengemaakte en veelal spectaculaire 
hindernissen. Bokbier (herfstbok), het 
ingrediënt wat nodig is om te kunnen 
Bokkenollen. Centrum Griendtsveen,
www.wkbokkenollen.nl

29 
SEP Guadalupe 

Mediavilla Solo

Guadalupe mediavilla speelde met 
haar band reeds meer Dan 100 
optredens in Europe. Nu is het dan ook 
tijd om haar solo te presenteren.
Lokaal42, HELMOND, www.lokaal42.nl 28 

SEP Open Atelierdagen 
Asten

De kunstenaars vertellen op hun 
werkplek over hun inspiratie en 
werkwijze. De ateliers zijn open van 
11.00 tot 17.00 uur publiek. Theo van 
Dam, Behelp 15 Heusden Schilderen 
en tekenen, beeldhouwen Heleen 
Jurgens-Embregts, Ostaderplantsoen 
13 . Beeldhouwen Jeanne Lingg, 
Hofstraat 23, Asten Glaskunst 
Complete lijst van de kunstenaars zie: 
www.openatelierdagendeurne-asten.nl

28 
SEP Dinnershow "Save 

the last dance"

Aanvang 19.00 uur in De Pandoer, 
Vorstermansplein 24, 5725 AM Asten-
Heusden. Een dinnershow met de 
showgroep van Harmonie St. Antonius 
van de majorettes & Friends. Een 
viergangen diner met bier, wijn en 
fris. Bij elke gang een speciaal biertje. 
Kosten € 45,- all-in.
Dinnerschow, save the last dance, 
www.harmonieheusden.nl

29 
SEP CD- en platenbeurs 

in Neerkan
Beurs met standhouders uit Nederland, 
België, Duitsland en Frankrijk 
Gemeenschapshuis De Moost, 
NEERKANT, www.oldiesclubneerkant.nl/

4 
OKT

Kleding- en 
Speelgoedbeurs 
Asten-Heusden

In BMV Hart van Heuze, Pastoor 
Arnoldstraat 2, 5725 AN Asten-
Heusden. Entree € 1.00. Telefoon: 
0493-696203 Van 12.30 tot 15.30 
uur winterkledingen speelgoed 
kledingbeursheusden@hotmail.
com Voor meer info: www.
kledingbeursheusden.jouwweb.nl

6 
OKT

Hondendag 
nederheide

Op 6 oktober 2019 wordt bij strandbad 
Nederheide weer de inmiddels 
traditionele hondendag georganiseerd 
tussen 11.00 uur en 16.00 uur.
Hotel Nederheide - Milheeze, 

6 
OKT

Retro Ladies 
Kledingmarkt 
Liessel

Zowel nieuwe collectie als 
tweedehandse kleding: voor iedereen 
wat wils! Showroom, LIESSEL

6 
OKT LIVE: Cenobites + 

GOD

Cenobites de psychobillyband uit 
Rotterdam rocken sinds 1994 over heel 
de wereld op festivals in kraakpanden 
en overal waar maar wat te feesten 
valt. Muziekcafe Helmond, www.
muziekcafehelmond.nl/agenda/
zondag 6 oktober

8 
OKT

Alcatrazz - 
Featuring Graham 
Bonnet European 
Tour 2019

Fans van klassieke heavy rock zullen 
direct opveren bij het horen van de 
naam Alcatrazz.
De Cacaofabriek, www.cacaofabriek.nl

6 
OKT Muziekmiddag voor 

ouderen

Als Zangduo Ari-ja bieden wij een 
gratis middag aan voor onze ouderen. 
Dit doen wij geheel belangeloos in de 
week dat ook dag voor de ouderen 
valt. Gezellige live muziek uit de oude 
doos. Internos Neerkant heeft voor 
dit evenement hun zaal beschikbaar 
gesteld. Zaal Internos, NEERKANT

8 
OKT Middag van 

bemoediging

Van 14.00 tot 16.00 uur in de 
Bedevaartkerk van Maria Onze Lieve 
Vrouw van Ommel. De middag is 
niet alleen bedoeld voor hen die ziek 
zijn, maar ook voor hen die op zoek 
zijn naar bemoediging in hun leven, 
ongeacht leeftijd of levens situatie. 
Iedereen is van harte welkom! Op deze 
middag zijn voldoende helpers en 
verpleegkundige present.Voor opgave 
of informatie tot uiterlijk 7 oktober mw 
Pieternel van Horssen, 06-22945829 
Het programma: 14.00 uur H. Mis, 
15.00 uur koffie met speculaas, 15.30 
uur Plechtig Lof

13 
OKT

Walk of Veen 2019

Jaarlijkse wandeltocht in de Peel in 
samenwerking met Staatsbosbeheer 
die dit jaar in het teken staat van 75 
jaar bevrijding van de Peel.
Gemeenschapshuis De Moost, 
NEERKANT, www.av-lgd.nl

10 
OKT

Kunstlezing: 
Het jaar van 
Rembrandt

In 2019 herdenkt Nederland de 350ste 
sterfdag van onze grootste beeldende 
kunstenaar. De Nederlandse 
museumwereld pakt groots uit. In tal 
van musea wordt een veelzijdig beeld 
van Rembrandt getoond.
Bibliotheek Helmond.

10 
OKT Biologische markt 

Brandevoort

Elke vrijdag is er van 14.00-18.00 
uur een biologische markt onder 
de Markthal van Winkelcentrum 
Brandevoort in Helmond.
Markthal Winkelcentrum Brandevoort, 
www.facebook.com/pg/Brandevoort

12 
OKT

Nacht van Cultuur

Op 12 oktober vormt Museum 
Helmond het decor voor de vierde 
Nacht van Cultuur. Klaar voor een 
nachtelijk avontuur op een bijzondere 
locatie: Museum Helmond (Kasteel en 
Kunsthal),  www.museumhelmond.nl

12 
OKT Daniël Lohues en 

Holland Baroque

Daniël Lohues en Holland Baroque 
gaan samen op tourne.

13 
OKT

Derde divisie 
amateurvoetbal 
Gemert-Hercules

Op 13 oktober 2019 speelt Gemert 
tegen Hercules (Utrecht) op sportpark 
Molenbroek te Gemert een wedstrijd 
uit de derde divisie amateurvoetbal. 
aanvang 14.00 uur Er gelden de 
reguliere entreeprijzen.

9 
OKT

Thema middag 
herfst kleine jeugd 
specht

Op 9 oktober 2019 wordt een thema 
middag over de herfst gehouden door 
de kleine jeugdnatuurgroep van de 
Specht in het gelijknamige centrum. 
De kleine jeugdnatuurgroep is voor 
kinderen van 5,6 en 7 jaar. aanvang 
14.00 uur tot 16.15 uur
Natuurcentrum de Specht , 

28 
SEP De Vijfhoeck Live: 

Paul & Pelle

De Vijfhoeck start in september 2019 
met elke zaterdagavond een leuke 
band of duo optreden. Toegang is 
gratis. Voor meer informatie kijk je 
op www.devijfhoeck.nl of op onze 
Facebook pagina
Grand Cafe De Vijfhoeck, HELMOND, 
www.devijfhoeck.nl

29 
SEP Blaasfestijn 

Centrum Helmond

Op zondag 29 september 2019 vindt de 
14de editie van het Blaasfestijn Centrum 
Helmond plaats. Dit festijn speelt 
zich af in het centrum van Helmond 
waar het op deze koopzondag gezellig 
druk zal zijn Helmond Centrum, www.
blaasfestijn.nl/

3 
OKT Pubquiz 

Dientje

Dientje's Pubquiz wordt elke eerste 
donderdag van de maand gespeeld 
in Dientje's Pub. De kandidaten 
beantwoorden in teamverband 
vragen die door de quizmaster 
gesteld worden. De quiz bestaat uit 
verschillende rondes waaronder een 
geluidsronde en plaatjesronde. De 
vragen gaan over van alles en nog wat, 
maar vaak is er een grote rol weggelegd 
voor actualiteiten, muziek, film, reizen. 

Dientje's Pubquiz start om 20.00 
uur en duurt tot ongeveer 23.00 uur. 
Deelname kosten zijn € 2,50 p.p.
Dientje, GEMERT

gemert

handel

helmond

In het kader van 75 jaar bevrijding
Het Speelhuis, www.theaterspeelhuis.
nl/voorstelling/info/id/4717/tspact/

30 
SEP

H2O 'Feel Free'

Op 5 oktober a.s. is het feest op de 
Automotive Campus. De Automotive 
Campus bestaat 10 jaar en de auto 
viert haar 250e verjaardag. Gratis 
toegang. Automotive Campus , 
www.automotivecampus.com

5 
OKT

Dutch Automotive Festival

Familievoorstelling vanaf 4 jaar. Een 
spannend, modern toneelstuk waar 
veel humor in zit voor jong en oud. 
Een prachtige versie van een klassiek 
verhaal. De Kastanje, LIESSEL, 
www.theatergroepwizzel.nl

5 
OKT

Doornroosje door 
Theatergroep Wizzel

heusden

liessel

milheeze

29 

neerkant

8 

ommel
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28 
SEP Dinnershow 

Babes behind bars

Beleef een speciale avond met 
vrienden familie collega's of zakelijke 
relaties bij cafe-rest. 't Ridderhof te 
Gemert. Diverse data dinnertainment 
dreamteam Programma 19.00 
uur ontvangst zaal open 19.30 uur 
start dinnershow. 23,30 uur einde. 
reservering tafel 67,50 p.p.
't Ridderhof Eten Drinken Feesten.

29 
SEP

Wijn en bier maken, 
ijzerrepen opleggen 
in Boerenbonds-
museum

Op 29 september 2019 tijdens 
de themamiddag in het 
Boerenbondsmuseum weer tal van 
activiteiten. Zo kan men wijn en bier 
maken en zien hoe ijzerrepen worden 
opgelegd. Voor de kinderen poffertjes 
bakken. Muziek wordt verzorgd door 
Krek te Loat. en een oude tractoren en 
motorententoonstelling. van 13.00 uur 
tot 17.00 uur.

30 
SEP

Expositie 
kunstlokaal 
Gemert in 
september 2019

In de maand september kunt u in 
Kunstlokaal een aantal schilderijen 
en resultaten van experimentele 
stooktechnieken bewonderen. Nicole 
van Oss, Franca Rovers, Karin Juwett 
en Mientje Kuijten Openstelling zondag 
1 én 15 september 2019 van 14:00 
-17:00 uur Verdere openstellingen 
zijn van maandag t/m vrijdag van 
9.00 – 21.00 uur. De expositie is tot 29 
september te bezichtigen. U bent van 
harte welkom!

3 
OKT Cursus: 

Heemkunde II

In deze mini cursus Heemkunde II 
krijgt u meer specifieke onderdelen 
van de geschiedenis van de (oude) 
gemeente Gemert gepresenteerd. 
Sommige onderdelen kunt u ook 
zien als een eerste kennismaking en 
een opstap naar dat onderwerp. Deel 
I Gimmerse taol à Wim Vos Deel II 
Handel door Peter Lathouwers Aantal 
deelnemers: maximaal 25 personen 
Kosten: gehele cursus € 20,- voor 
leden van de heemkundekring De 
Kommanderij Gemert en voor niet-
leden € 25,- (te betalen op de eerste 
avond) Aanmelden bij Susan Fransen 
tel: 06-51412642 of smhfransen@
lijbrandt.nl

12 
OKT WK Bokkenollen & 

Limonollen 2019

Reeds een begrip in de regio met een 
parcours dat voorzien is van enkel 
eigengemaakte en veelal spectaculaire 
hindernissen. Bokbier (herfstbok), het 
ingrediënt wat nodig is om te kunnen 
Bokkenollen. Centrum Griendtsveen,
www.wkbokkenollen.nl

29 
SEP Guadalupe 

Mediavilla Solo

Guadalupe mediavilla speelde met 
haar band reeds meer Dan 100 
optredens in Europe. Nu is het dan ook 
tijd om haar solo te presenteren.
Lokaal42, HELMOND, www.lokaal42.nl 28 

SEP Open Atelierdagen 
Asten

De kunstenaars vertellen op hun 
werkplek over hun inspiratie en 
werkwijze. De ateliers zijn open van 
11.00 tot 17.00 uur publiek. Theo van 
Dam, Behelp 15 Heusden Schilderen 
en tekenen, beeldhouwen Heleen 
Jurgens-Embregts, Ostaderplantsoen 
13 . Beeldhouwen Jeanne Lingg, 
Hofstraat 23, Asten Glaskunst 
Complete lijst van de kunstenaars zie: 
www.openatelierdagendeurne-asten.nl

28 
SEP Dinnershow "Save 

the last dance"

Aanvang 19.00 uur in De Pandoer, 
Vorstermansplein 24, 5725 AM Asten-
Heusden. Een dinnershow met de 
showgroep van Harmonie St. Antonius 
van de majorettes & Friends. Een 
viergangen diner met bier, wijn en 
fris. Bij elke gang een speciaal biertje. 
Kosten € 45,- all-in.
Dinnerschow, save the last dance, 
www.harmonieheusden.nl

29 
SEP CD- en platenbeurs 

in Neerkan
Beurs met standhouders uit Nederland, 
België, Duitsland en Frankrijk 
Gemeenschapshuis De Moost, 
NEERKANT, www.oldiesclubneerkant.nl/

4 
OKT

Kleding- en 
Speelgoedbeurs 
Asten-Heusden

In BMV Hart van Heuze, Pastoor 
Arnoldstraat 2, 5725 AN Asten-
Heusden. Entree € 1.00. Telefoon: 
0493-696203 Van 12.30 tot 15.30 
uur winterkledingen speelgoed 
kledingbeursheusden@hotmail.
com Voor meer info: www.
kledingbeursheusden.jouwweb.nl

6 
OKT

Hondendag 
nederheide

Op 6 oktober 2019 wordt bij strandbad 
Nederheide weer de inmiddels 
traditionele hondendag georganiseerd 
tussen 11.00 uur en 16.00 uur.
Hotel Nederheide - Milheeze, 

6 
OKT

Retro Ladies 
Kledingmarkt 
Liessel

Zowel nieuwe collectie als 
tweedehandse kleding: voor iedereen 
wat wils! Showroom, LIESSEL

6 
OKT LIVE: Cenobites + 

GOD

Cenobites de psychobillyband uit 
Rotterdam rocken sinds 1994 over heel 
de wereld op festivals in kraakpanden 
en overal waar maar wat te feesten 
valt. Muziekcafe Helmond, www.
muziekcafehelmond.nl/agenda/
zondag 6 oktober

8 
OKT

Alcatrazz - 
Featuring Graham 
Bonnet European 
Tour 2019

Fans van klassieke heavy rock zullen 
direct opveren bij het horen van de 
naam Alcatrazz.
De Cacaofabriek, www.cacaofabriek.nl

6 
OKT Muziekmiddag voor 

ouderen

Als Zangduo Ari-ja bieden wij een 
gratis middag aan voor onze ouderen. 
Dit doen wij geheel belangeloos in de 
week dat ook dag voor de ouderen 
valt. Gezellige live muziek uit de oude 
doos. Internos Neerkant heeft voor 
dit evenement hun zaal beschikbaar 
gesteld. Zaal Internos, NEERKANT

8 
OKT Middag van 

bemoediging

Van 14.00 tot 16.00 uur in de 
Bedevaartkerk van Maria Onze Lieve 
Vrouw van Ommel. De middag is 
niet alleen bedoeld voor hen die ziek 
zijn, maar ook voor hen die op zoek 
zijn naar bemoediging in hun leven, 
ongeacht leeftijd of levens situatie. 
Iedereen is van harte welkom! Op deze 
middag zijn voldoende helpers en 
verpleegkundige present.Voor opgave 
of informatie tot uiterlijk 7 oktober mw 
Pieternel van Horssen, 06-22945829 
Het programma: 14.00 uur H. Mis, 
15.00 uur koffie met speculaas, 15.30 
uur Plechtig Lof

13 
OKT

Walk of Veen 2019

Jaarlijkse wandeltocht in de Peel in 
samenwerking met Staatsbosbeheer 
die dit jaar in het teken staat van 75 
jaar bevrijding van de Peel.
Gemeenschapshuis De Moost, 
NEERKANT, www.av-lgd.nl

10 
OKT

Kunstlezing: 
Het jaar van 
Rembrandt

In 2019 herdenkt Nederland de 350ste 
sterfdag van onze grootste beeldende 
kunstenaar. De Nederlandse 
museumwereld pakt groots uit. In tal 
van musea wordt een veelzijdig beeld 
van Rembrandt getoond.
Bibliotheek Helmond.

10 
OKT Biologische markt 

Brandevoort

Elke vrijdag is er van 14.00-18.00 
uur een biologische markt onder 
de Markthal van Winkelcentrum 
Brandevoort in Helmond.
Markthal Winkelcentrum Brandevoort, 
www.facebook.com/pg/Brandevoort

12 
OKT

Nacht van Cultuur

Op 12 oktober vormt Museum 
Helmond het decor voor de vierde 
Nacht van Cultuur. Klaar voor een 
nachtelijk avontuur op een bijzondere 
locatie: Museum Helmond (Kasteel en 
Kunsthal),  www.museumhelmond.nl

12 
OKT Daniël Lohues en 

Holland Baroque

Daniël Lohues en Holland Baroque 
gaan samen op tourne.

13 
OKT

Derde divisie 
amateurvoetbal 
Gemert-Hercules

Op 13 oktober 2019 speelt Gemert 
tegen Hercules (Utrecht) op sportpark 
Molenbroek te Gemert een wedstrijd 
uit de derde divisie amateurvoetbal. 
aanvang 14.00 uur Er gelden de 
reguliere entreeprijzen.

9 
OKT

Thema middag 
herfst kleine jeugd 
specht

Op 9 oktober 2019 wordt een thema 
middag over de herfst gehouden door 
de kleine jeugdnatuurgroep van de 
Specht in het gelijknamige centrum. 
De kleine jeugdnatuurgroep is voor 
kinderen van 5,6 en 7 jaar. aanvang 
14.00 uur tot 16.15 uur
Natuurcentrum de Specht , 

28 
SEP De Vijfhoeck Live: 

Paul & Pelle

De Vijfhoeck start in september 2019 
met elke zaterdagavond een leuke 
band of duo optreden. Toegang is 
gratis. Voor meer informatie kijk je 
op www.devijfhoeck.nl of op onze 
Facebook pagina
Grand Cafe De Vijfhoeck, HELMOND, 
www.devijfhoeck.nl

29 
SEP Blaasfestijn 

Centrum Helmond

Op zondag 29 september 2019 vindt de 
14de editie van het Blaasfestijn Centrum 
Helmond plaats. Dit festijn speelt 
zich af in het centrum van Helmond 
waar het op deze koopzondag gezellig 
druk zal zijn Helmond Centrum, www.
blaasfestijn.nl/

3 
OKT Pubquiz 

Dientje

Dientje's Pubquiz wordt elke eerste 
donderdag van de maand gespeeld 
in Dientje's Pub. De kandidaten 
beantwoorden in teamverband 
vragen die door de quizmaster 
gesteld worden. De quiz bestaat uit 
verschillende rondes waaronder een 
geluidsronde en plaatjesronde. De 
vragen gaan over van alles en nog wat, 
maar vaak is er een grote rol weggelegd 
voor actualiteiten, muziek, film, reizen. 

Dientje's Pubquiz start om 20.00 
uur en duurt tot ongeveer 23.00 uur. 
Deelname kosten zijn € 2,50 p.p.
Dientje, GEMERT

gemert

handel

helmond

In het kader van 75 jaar bevrijding
Het Speelhuis, www.theaterspeelhuis.
nl/voorstelling/info/id/4717/tspact/

30 
SEP

H2O 'Feel Free'

Op 5 oktober a.s. is het feest op de 
Automotive Campus. De Automotive 
Campus bestaat 10 jaar en de auto 
viert haar 250e verjaardag. Gratis 
toegang. Automotive Campus , 
www.automotivecampus.com

5 
OKT

Dutch Automotive Festival

Familievoorstelling vanaf 4 jaar. Een 
spannend, modern toneelstuk waar 
veel humor in zit voor jong en oud. 
Een prachtige versie van een klassiek 
verhaal. De Kastanje, LIESSEL, 
www.theatergroepwizzel.nl

5 
OKT

Doornroosje door 
Theatergroep Wizzel

heusden

liessel

milheeze

29 

neerkant

8 

ommel

WWW.HELMONDNU.NL
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Verkiezing Sportfoto van het jaar 2019

Tribune Sport 
Awards Helmond 
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 Hel-
mondse 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 uitgereikt aan de winnaar.

Stichting Tribune organiseert dit 
jaar voor de eerste keer een foto-
wedstrijd met sport in beeld. Met 
een zoektocht naar de mooiste 
Helmondse sportfoto van het 
jaar, laten we de mooiste Hel-
mondse sportmomenten van 
2019 nog eens terugkomen. Uit 
alle inzendingen kiest een vakju-
ry (bestaande uit drie topfotogra-
fen uit Helmond) de beste foto’s. 
De jury bestaat uit Ad Vereijken 
(eigenaar FotoID, www.fotoid.
nl), Johan Bakels (eigenaar BC 

Fotografie, www.bc-fotografie.
nl) en Dave van Hout (eigenaar 
Dave van Hout Fotografie, www.
davevanhout.nl).

De mooiste Helmondse sportfo-
to is voor het eerst een heuse ca-
tegorie 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 ten-
toongesteld. Het publiek krijgt 
hierdoor ook de mogelijkheid 
om een stem uit te brengen op 
hun favoriete sportfoto en mede 
de winnaar te bepalen.
Voor meer informatie en het 
complete regelement voor de 
fotowedstrijd, kijk op de web-
pagina van Tribune (www.tribu-
nemagazine.nl). Foto’s kunnen 
t/m 31 december 2019 worden 
gemaild naar fotowedstrijd@
tribunemagazine.nl ▲

Helmond

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

Ben je 55+er ? De bal rolt weer! 
Ben jij 55+ en toe aan iets sportiefs in teamverband? Walking Football is de ideale uitkomst!

(Bron foto; RKSV Mierlo-Hout).

Het is alweer een jaar geleden 
dat RKSV Mierlo-Hout, in het 
kader van het 100 jarig jubi-
leum, gestart is met ‘wandel-
voetbal’ voor de 55+ er. Nu, een 
jaar later, kunnen we zeggen 
dat het een daverend succes is. 
Nog even en dan tikken we het 
aantal van 30 personen aan die 
elke donderdagochtend naar 
Sportpark De Beemd komen 
om gezellig bezig te zijn met 
‘walking football’.

Om de trainingen verantwoord 
aan te pakken is er een samen-
werking aangegaan met Jibb+. 
Deze stichting brengt professio-
nals, vrijwilligers en goede idee-
en samen op basis van betrok-
kenheid en ambitie. Zij verenigt 

energie, kennis en kunde van 
in-en externe partners om op die 
manier mensen op een efficiënte 
en impactvolle manier aan hun 
vitaliteit te laten werken. En dat 
de vitaliteit goed wordt aange-
pakt kan eenieder elke donder-
dagochtend vanaf 10.00 uur met 
eigen ogen zien. Waren er in het 
begin nog af en toe lichte kwet-
suren, daar is nu geen sprake 
meer van. De stramme spieren 
zijn verdwenen en de conditie en 
souplesse is bij elke deelnemer 
behoorlijk vooruit gegaan. 

Van begin af aan is ingezet op 
een fysiek betere gesteldheid van 
de 55+ er. Echter evenzo belang-
rijk vond de organisatie het so-
ciale aspect: lekker samen bezig 
zijn in een ongedwongen sfeer. 
Vandaar ook dat de ruim een uur 
durende training ( warming-up, 

partijtje voetbal, cooling down) 
altijd wordt afgesloten met een 
uurtje gezamenlijk gratis koffie/
thee drinken in de kantine.
Kortom: walking football is een 
fijne sport om gezellig, gezond 
ouder te worden. Heb je vroeger 
gevoetbald en is dit al jaren ge-
leden? Geen enkel probleem, en-
kele deelnemers hadden al meer 
dan 30 jaar niet meer gevoetbald 
en zijn nu elke week present. 
Voor deze week staat zelfs al het 
vierde toernooi op de agenda 
waar ze aan deelnemen. Dit alles 
zegt eigenlijk genoeg over hoe 
fijn de deelnemers het ‘wandel-
voetbal’ vinden. 
Interesse gewekt? Kom een keer 
kijken. Elke donderdagochtend 
vanaf 10 uur,  Sportpark De 
Beemd in Mierlo-Hout. Je kunt 
dan de beleving van de spelers 
met eigen ogen aanschouwen. ▲

Mierlo-Hout

In diverse buurt- en zorgcentra 
is het al het gesprek van de dag; 
vuilnis! 100 stukjes vuilnis zor-
gen voor de mooiste gesprek-
ken en verhalen. Herinneringen 
worden opgehaald en anekdo-
tes komen boven. 

Het project ‘Helmond in 100 
stukskes’ is al ruim een jaar be-
zig in Helmond. In Mierlo-Hout 
is een opgraving gedaan op een 
oude vuilnisbelt. Dat lijkt een vie-
ze bedoening maar voor stadsar-
cheoloog Theo de Jong bleek het 
een ware schat. De vondsten uit 
Mierlo-Hout, veelal gebruiks-
voorwerpen, vertellen ons veel 

over de geschiedenis van de stad 
van de jaren 30 t/m de jaren 50. 
De periode van crisis, oorlog en 
wederopbouw. Hartstikke leuk 
al die stukskes maar de echte 
verhalen over die tijd zitten in de 
mensen zelf. Met die gedachte is 
Helmond in 100 stukskes gebo-
ren. Het eerste doel van Helmond 
in 100 stukskes is het uitbrengen 

Helmond

(Bron foto; Laura Maessen).

Heel Helmond aan de praat over oud vuilnis

van een boek met informatie 
over de stukskes en de verhalen 
van Helmonders over deze stuk-
skes. Door aan de hand van de 
stukskes met elkaar in gesprek te 
gaan zijn er al flink wat verhalen 
opgehaald en uitgewerkt voor 
het boek. Gaandeweg kwamen 
we erachter dat het ware goud 
van 100 stukskes is dat mensen 
onderling verhalen gaan delen 
aan de hand van de stukskes. 
Daarom hebben we een koffer 
ontwikkeld met stukskes, op-
drachten en spellen waarmee 
iedereen met een groep aan de 
slag kan. We willen de koffer 
door heel Helmond laten reizen 
en zijn (naast activiteiten bege-
leiders van woon-zorgcentra) 
op zoek naar alle vrijwilligers die 
werken met een groep senioren.

Ben jij een gastvrouw, gastheer of 
vrijwilliger van een koffie uurtje of 
huiskamersessie in een buurtcen-
trum in Helmond? En wil jij graag 
mooie herinneringen of bijzonde-
re verhalen bij mensen ophalen? 

Dan bieden wij je de mogelijkheid 
om aan de slag te gaan met de 
speciaal ontwikkelde verhalen-
koffer! Deze koffer is gratis te leen 
en geeft je een handvat om het 
gesprek op te starten. Voor je het 
weet blijkt iedereen wel een her-
innering te hebben aan die scherf 
van het zondagse servies. Op  
donderdag 26 september wordt 
er in de Geseldonk in Mierlo-Hout  
een informatiebijeenkomst over  
de 100 stukskes verhalenkoffer 
georganiseerd. Tijdens de bijeen-
komst laten we de mogelijkheden 
van de koffer zien en kunnen be-
langstellenden zich inschrijven 
om de koffer te lenen.  Alle vrijwil-
ligers, gastheren, gastvrouwen en 
overige geïnteresseerden zijn van 
harte welkom van 15.30 – 17.00 uur 
in de Geseldonk, Cederhoutstraat 
44 in Helmond.

Deelname aan de informatiebij-
eenkomst is gratis. Wil je de bij-
eenkomst bijwonen? Meld je aan 
door een e-mail te sturen naar 
a.nooijen@kunst-kwartier.nl ▲

www.helmondnu.nl
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Death Valley De Peel is een initiatief van Museum                                |  www.museumklokenpeel.nl  |  www.deathvalleydepeel.nl

Agenda oktober in het 
kader van 75 jaar bevrijding 
De Peel
Fietsroutes: ‘Fietsen in Death Valley De Peel’
De routes zijn gratis te downloaden op 
www.deathvalleydepeel.nl. Op de meeste 
routes zijn informatieborden over WO II 
geplaatst.
Organisatie: Death Valley De Peel, 
St. Someren Natuurlijk/ VVV Someren, 
Laarbeek Herdenkt en Viert en 
VVV Heerlijckvrij Gemert-Bakel. 

Liberation Route, Death Valley De Peel
Éen van de Brabantse toproutes
Startpunt: Museum Klok & Peel, Asten
Organisatie: Routebureau Brabant

Foto-expositie ‘Landscapes After War’ 
van Jos van Hal
T/m vrijdag 25 oktober
Locatie en organisatie: Museum Techniek 
met ’n Ziel, Neerkant

Verhalentocht Death Valley De Peel voor 
scholen Asten en Someren
25, 26 , 27 september (Someren) en 
30 september en 1 en 2 oktober (Asten)
Diverse locaties in Asten en Someren
Organisatie: Museum Klok & Peel en 
Cultuurplein AS

Lezing: Emigratie in de jaren ‘50
Ma 7 okt, 19.30-22.00 uur
Locatie: Zalen van Bussel, Deurne

Kerkrazzia Herdenking
Di 8 oktober, 19.30 uur
Locatie: Monument Kerkrazzia, 
Koolweg/ Mariapeel, Helenaveen
Organisatie: Helenaveen

Rondleiding Wolfsberg Asten in teken 
van WO II
Vr 11 oktober, 14:00-16.00 uur 
Locatie en organisatie: VVV Asten

Walk of Veen
Zo 13 oktober, 08.00-12.00 uur
Locatie: Gemeenschapshuis de Moost, 
Neerkant
Organisatie: Staatsbosbeheer en av-lgd

Lezing: Oorlog en bevrijding in Deurne
Wo 16 oktober, 20.00 uur
Locatie: Cultuurcentrum Deurne
Organisatie: Heemkundekring Deurne

Nacht van de Nacht; Evacuatietocht
Za 26 oktober
Locatie: D’n Ouwe Peel, Helenaveen
Organisatie: Helenaveen

Lezing Bevrijders en Beschermers, 
door Ivo van de Wijdeven
Zo 27 oktober, 14.00-15.30 uur
Locatie en organisatie: Bibliotheek 
Helmond-Peel

Lezing bevrijding Helenaveen 
door Hugo Levels en Eric Munnincks
Ma 28 oktober, 19.30 uur
Locatie: Gouden Helm, Helenaveen
Organisatie: Helenaveen

De activiteiten zijn doorgegeven door 
de betreffende organisaties. 
Bekijk www.deathvalleydepeel.nl voor 
meer informatie over de activiteiten

Beleef een echt Amerikaans veldhospitaal uit 1944 bij de molen in Asten!
“Misschien zullen er wel een paar mensen 

van hun stokje gaan. Dat is heel vaak zo 

als we ons veldhospitaal uit WOII ergens 

opstellen. Onze Rode Kruis-post is zo 

realistisch, dat de verbeelding met de 

mensen aan de haal gaat.”

Onder de wieken van de Astense 
molen kwamen oorlog en vrede 
bijeen.  

Op de plek waar exact 75 jaar geleden 
zonder vooraankondiging een veld-
lazaret verscheen van de Seventh US 
Armored Division, wordt ook nu weer 
een Amerikaans veldhospitaal in-
gericht. Tussen vrijdag 27 tot en met 
maandag 30 september is de groep Lucky Seventh Historical 
Group actief rond de molen De Oostenwind in Asten. 

De club zorgt voor een ingerichte operatiekamer, er komt 
een ‘toolkit’ en er worden enkele militaire voertuigen geëxpo-
seerd. Met medewerking van Heemkundekring Asten-Someren 
is er ook een mini-bioscoop ingericht. Daar worden filmpjes 
vertoond die verwijzen naar de expositie Death Valley De Peel
in Museum Klok & Peel in Asten. 
Het spannende oorlogsweekend bij de molen wordt geor-
ganiseerd in het kader van het project Death Valley De Peel.

Openingstijden
Vrijdag 27 september van 19.00- 22.00 uur. Zaterdag 28 en 
zondag 29 september van 12.30 tot 18.00 uur. Maandag 30 
september blijft het veldhospitaal nog een dag extra staan, 
zodat schoolklassen er nog een kijkje kunnen nemen. De 
openstelling voor het onderwijs komt tot stand in samenwerking 
met de educatieve werkgroep van 
Museum Klok & Peel. 

€ 19,45

Boek 

Death Valley 

De PeelHET BOEK DEATH VALLEY DE PEEL VAN AUTEUR
PIET SNIJDERS IS NU TE KOOP IN DE LOKALE 
BOEKWINKELS OF VIA: DEATHVALLEYDEPEEL.NL
EEN DRAMATISCH STUK PEELGESCHIEDENIS!

Vrijdag 27 tot en met 29 september, Molenstraat Asten

Komend weekend GRATIS!

Bezoek de tentoonstellingen Death Valley De Peel, Klokkenroof!
en de vernieuwde Meisjes van Toen / Jeugd van Tegenwoordig in 
Museum Klok & Peel, Asten. www.museumklokenpeel.nl
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Prinseroaje van 
de Houtse Kluppels: Nummer 5!

De nieuwe Prins begint zenuw-
achtig te worden: over ruim 
6 weken wordt hij bekendge-
maakt. Noteer zaterdagavond 
9 november alvast in je agenda, 
want dan onthullen we wie de 
dorstlustige hoogheid écht is. 
Verschillende namen circuleren. 
Deze week volgt wellicht de tip 
die jou meer duidelijkheid geeft.

Weet jij na deze tip zeker wie de 
58e prins van de Houtse Klup-
pels wordt? Geef de naam van 
jouw kandidaat door via www.
kluppels.nl en gok gratis mee 
wie de nieuwe Prins wordt. De 
winnaar maakt kans op 4 kaar-
ten 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. ▲

Mierlo-Hout

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

Striepke Veur presenteert 
hilarische kienavond

In navolging op de succesvolle 
“hilarische kienavond” tijdens 
de kringgildedagen in 2018 or-
ganiseert Gilde Sint Antonius 
Abt op zaterdag 26 oktober 2019 
voor de tweede keer een hilari-
sche kienavond. Het wordt deze 
avond weer volop lachen, gieren 
en brullen want Striepke Veur 
zal ervoor zorgen dat het een 
super gezellige avond wordt.

Er zal worden gekiend voor “hi-
larische” prijzen maar ook voor 
zeer waardevolle prijzen. Kien-
kaarten zijn vanaf nu te koop (set 
van 6 kienkaarten 12,50 euro) bij: 
De Geseldonk, Slijterij ’t Pijpke 
en bij Wonti Han Smits, Cals-
straat 50.

Deze avond wordt georgani-
seerd in wijkhuis De Geseldonk, 
alle benodigde informatie staat 
vermeld op de kienkaart. ‘t Gilde 
leeft op ’t Hout. ▲

Helmond

(Bron foto; Gilde Sint Antonius Abt).

CV OLUM organiseer speelgoedbeurs

Op zondag 6 oktober 2019 or-
ganiseert CV OLUM, een speel-
goedbeurs in het TOV gebouw in 
Helmond. Op de speelgoedbeurs 
vind men speelgoed voor alle leef-
tijden, voor jongens en meisjes en 
van diverse bekende merken.  

Bezoekers aan de speelgoed-
beurs zijn welkom van 10.00 tot 
16.00 uur. Entree: 0 – 4 jaar gratis, 

4 tot 13 jaar en 65 plus € 1,00 en 
vanaf 13 jaar € 1,50. Wilt u speel-
goed verkopen die dag? Er zijn 
nog plekken vrij om te verkopen. 
Kijk op www.olum.nl voor meer 
informatie. ▲

Binnenstad

Rood-Wit ’62 is 
KNVB|ARAG Fairplay gecertificeerd

Rood-Wit ’62 is 
Een resultaat om trots op te zijn

Als amateur club een professio-
neel scheidsrechters beleid voe-
ren. Dat is vanaf nu het geval bij 
voetbalclub Rood-Wit ’62 uit de 
Rijpelberg. De voetbalclub is, 
als eerste club in de regio,  een 
KNVB|ARAG Fairplay gecertifi -
ceerde voetbalclub.

Dankzij de scheidsrechters com-
misie bestaande uit John Quig-
ley, Ruud Bressers, Vincent Ne-
ijts, Carlo Löbbes, John Braat, 
Wilfred Mansvelders en Henrie 
Krikken is dit mooie resultaat 
behaald: “We hebben samen 
met het team heel hard voor ge-
werkt om dit te bereiken. Het is 
een echte teamprestatie”, vertelt 
John Quigley (Coördinator). Vol-
gens Jan Siebelink van de ARAG 
heeft Rood-Wit ’62 veel gedaan 
om dit resultaat te behalen.

De leeftijd van de jeugdscheids-
rechters bij Rood-Wit ligt tussen 
de 13 en 17 jaar. Het was een genot 
om het enthousiasme te zien van 

deze jongeren Ook zijn er jongens 
opgenomen in het ambitieus 
programma scheidsrechters van 
de KNVB. Er zitten echt talenten 
tussen die al KNVB scheidsrech-
ter zijn op deze jonge leeftijd.

KNVB|ARAG Fairplay 
gecertifi ceerd
ARAG heeft het KNVB|ARAG 
Fairplay certificaat opgezet om 
het respect terug te krijgen voor 
de scheidsrechter. Van ARAG 
ontvangt de club een Fairplay 
certificaat en een grote tas met 
officiële scheidsrechters shirts 

omdat ze gecertificeerd zijn. De-
ze officiële shirts zullen voor nog 
meer respect zorgen. Ze werden 
gelijk aangetrokken en dat resul-
teerde in bijgaande foto. Al met 
al is dit een grote prestatie voor 
deze club uit de Rijpelberg en 
kunnen ze trots op dit certifica-
tie zijn
Vorig jaar zijn er bij de KNVB 
624.000 wedstrijden gespeeld 
door een 3000 clubs. Dankzij 
de scheidsrechters konden deze 
wedstrijden gespeeld worden 
want zonder scheidsrechters zijn 
er geen wedstrijden. ▲

Helmond

(Bron foto’s; Rood-Wit ’62).

Dekkend WhatsApp-preventienetwerk Rijpelberg

Rijpelberg heeft sinds kort een 
dekkend WhatsApp-preven-
tienetwerk. Speciaal daarom 
onthulde wijkwethouder Van 
den Waardenburg gisteren-
avond het bord ‘100% dekking 
WhatsApp-preventie’. Rijpel-
berg is na Dierdonk en Bran-
devoort de derde wijk met een 
dekkend netwerk. 

Het netwerk in Rijpelberg - een 
initiatief van Alex van Deursen, 
Harold Lagarde en David Otten 
- is al enige tijd actief. Inmiddels 
zijn er zo’n 600 bewoners aange-
sloten. Helmond heeft nu meer 
dan 110 geregistreerde What-
sApp-preventiegroepen. 

Deze groepen ontstaan op initia-
tief van inwoners. Inwoners kun-
nen zo een bijdrage leveren aan 
het veiliger en leefbaarder ma-

ken van Helmond.  De gemeente 
ondersteunt hen daar zoveel 
mogelijk bij. Inwoners die graag 
een WhatsApp-preventiegroep 
of buurtpreventieteam willen 
starten of andere ideeën hebben 
om hun buurt veiliger te maken, 
kunnen contact opnemen met de 
gemeente via buurtpreventie@
helmond.nl. 
Op de website www.buurtpre-
ventiehelmond.nl vinden zij ook 
meer informatie. ▲

Rijpelberg

V.l.n.r.: Henry van Dongen (wijkagent), Judith Cuijpers (LEVgroep), Alex van Deursen (initiatiefnemer), 
Lex van Gennip (gemeente Helmond), wethouder Van den Waardenburg, Suzan Nooijen (boa) en 

Harold Lagarde (initiatiefnemer). (Bron foto; Gemeente Helmond).
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Unieke grote vrijstaande levensloopbestendige  
kangoeroewoning

begint bij Broeckx makelaars

Paaslelie 16

Gemert
Vraagprijs € 325.000,- k.k.

0492 363 038 - gemert@woonplezier.nl0492 363 038 - gemert@woonplezier.nl

begint bij Broeckx makelaars

Paaslelie 16

Gemert
Vraagprijs € 325.000,- k.k.

0492 363 038 - gemert@woonplezier.nl

Vrijstaande “kangoeroe-woning”, ideaal voor dubbele bewoning. Perfect Vrijstaande “kangoeroe-woning”, ideaal voor dubbele bewoning. Perfect 
onderhouden en voorzien van een volledig zelfstandig bewoonbare aanleun-onderhouden en voorzien van een volledig zelfstandig bewoonbare aanleun-
woning met alle mogelijke luxe, eigen woonkamer/keuken 42 m2, 2 badkamers 
en 2 slaapkamers. Er zijn 41 zonnepanelen en een warmtepomp aanwezig.

Nu met Dubbele Maandlast Compensatie.  
Geen risico op dubbele lasten van je eigen woning.  
Vraag de makelaar naar de voordelen!

• 261 m2 woonoppervlak • 1.060 m3 inhoud
• Bouwjaar 1990 en 2016 • 480 m2 perceel

Vraagprijs € 550.000,-

De Elshorst 4 • Aarle-Rixtel
OPEN HUIS zaterdag 5 oktober 2019 van 11.00 - 15.00 uur

Valpreventieweek:  om lang en fit 
zelfstandig te blijven

Iedere 5 minuten belandt een oudere boven de 65 jaar op de Spoedeisende Hulp 
door een val. Door zelf aan de slag te gaan kunt u de kans op een val verkleinen.

Hoe blijft u zo lang
mogelijk zelfstandig? 
Gezond blijven zodat je voor
jezelf kunt blijven zorgen,
dat wil toch iedereen? Een
val kan dit in gevaar bren-
gen. U kunt zelf veel doen
om een val te voorkomen.
Door aan de slag te gaan
met spierkracht en balans.
Laat jaarlijks uw ogen en
medicijnen controleren. En
door in huis aanpassingen te
doen die een val kunnen
voorkomen. 

Activiteiten in uw buurt 
Ook bij u in de buurt worden komende week activiteiten ge-
organiseerd om fit en vitaal te blijven. Zoals voorlichting,
testjes, balanstrainingen of het spel DobbelFit.

Bij u in de buurt kunt u terecht bij: Stichting Jibb+ in Helmond. 
Meer informatie: www.veiligheid.nl/activiteiten-valpreventie

Olga Commandeur en Ard Schenk 
spelen spel DobbelFit!
Van 30 september t/m 6 oktober is de ‘Valpreventieweek’.
Olga Commandeur, bekend van Nederland in Beweging en
Ard Schenk, wereldkampioen langebaanschaatsen zetten
zich dit jaar in voor de Valpreventieweek. Zij trappen de
week op 2 plaatsen af door het spel DobbelFit te spelen. 
Dit is hét kennis- en actiespel waarmee je fit en vitaal blijft.
Samen bewegen en lachen staat voorop!

Met DobbelFit beweeg je samen en staat lachen voorop.

De Valpreventieweek wordt georganiseerd door VeiligheidNL samen met partners:
Rode Kruis, Nationaal Ouderenfonds, BuurtzorgNL, KBO-PCOB, KNMP en de NVFG.

Het komt niet vaak voor, maar 
in Augustus Oklahoma van de 
Helmondse Toneelgroep Mas-
kerade staan binnenkort drie 
generaties op het toneel. Ans 
van den Heuvel, Wendy en 
Maureen van Veen (oma, moe-
der en (klein-)dochter) zijn ook 
in het stuk familie van elkaar, 
maar dan liggen de verhoudin-
gen wel wat anders. 
Terwijl in Augustus Oklahoma 
de spanning in de familie re-
gelmatig hoog oploopt, zijn de 
dames in het echte leven onaf-
scheidelijk. Nu dus zélfs tijdens 
de wekelijkse toneelrepetitie in 
Parkzicht.

Op toneel is Ans inmiddels uit-
gegroeid tot ‘une grande dame’. 
Ze begon haar carrière in ‘Gou-
we Handjes’ (2005). Sindsdien 
speelde ze met veel plezier uit-
eenlopende rollen, van koningin 
tot psychiatrisch patiënt. Ans 
stelt hoge eisen aan zichzelf, 
kent haar teksten als de beste en 
slaat geen repetitie over. Ze vindt 

het fantastisch om te zien hoe 
haar passie ook is overgewaaid 
naar kleindochter Maureen. 
Met bijzondere aandacht volgt 
ze dan ook de vorderingen. Tot 
voor kort maakte Ans eveneens 
alle kostuums voor de club. Een 
megaklus, want voor één van 
de producties waren dat er ooit 
maar liefst 89.

Ook Wendy speelt al jaren de 
sterren van de hemel. Met een 
grote glimlach en gepaste trots 
zegt ze: ‘Samen spelen met je 
moeder én je dochter maakt ac-
teren nog specialer’. Alle rollen 
waren haar even lief, maar Asse-
poester spant de kroon. 

Op de waarom-vraag antwoordt 
ze: ‘Wat is er nou mooier dan van 
lelijk eendje te veranderen in een 
mooie vrouw, met behoud van je 
'eigen ik’?’. Wendy is tevens Mas-
kerade’s voorzitter en verzet in 
die hoedanigheid veel werk voor 
de club.

Debutante bij Maskerade is de 
14-jarige talentvolle Maureen, 
ook uit Dierdonk. Ze was amper 

vijf, toen ze haar oma en moeder 
samen zag spelen. Ze wist met-
een dat ze er ooit bij zou staan, 
en dat moment kwam dus eerder 
dan verwacht. Maureen’s eerste 
rolletje was Toto, een hond in 
een campingvoorstelling. Ook 
op school doet ze aan musical, 
maar Maureen is ambitieus en 
wil meer. 

In Augustus Oklahoma krijgt ze 
daartoe alle kans met de rol van 
Jean, een pittige puber die keuzes 
maakt die Maureen zelf nooit 
zou maken. En juist dát maakt 
acteren zo bijzonder, vertelt ze.

De repetities zijn in volle gang. 
Wie het eindresultaat van het 
prachtige familie-epos wil zien 
en wie daarin de drie genera-
ties wil zien schitteren is van 
harte welkom tijdens één van 
de voorstellingen op 1, 2, 3, 6, 7, 
8, 9 en 10 november in Sociaal 
Cultureel Centrum Parkzicht, 
Dierdonkpark 6 in Helmond. 
Alle voorstellingen beginnen 
om 20.00 uur. Voor meer in-
formatie en reserveringen zie 
www.maskeradehelmond.nl  ▲

Drie generaties 
op toneel 

Ans van den Heuvel, Wendy en Maureen van Veen 
(oma, moeder en (klein-)dochter). (Bron foto: Ron Hommel).

Helmond

Volleyballers gezocht 
“Ik ben Karen van Driel en ik 
ben al 17 jaar met ontzettend 
veel plezier werkzaam als admi-
nistratrice op OKC De Lindt. In 
mijn vrije tijd ben ik een fana-
tiek sporter en speel tennis en 

volleybal.  Vooral dit laatste doe 
ik erg graag! 
En hier zit nu net een groot pro-
bleem: ons clubje volleyballers is 
de laatste jaren drastisch uitge-
dund en op dit moment spelen 
we nog maar met 6 mensen. Vier 
mannen en twee vrouwen, allen 
60-plussers. 

Dit is veel te weinig en daarom 
zijn we al heel lang dringend op 
zoek naar mensen die met ons 
mee willen spelen, mannen, 
vrouwen, jong, oud, het maakt 
niet uit. We zijn geen vereniging 
en spelen derhalve ook geen 
competitie of toernooien. We 
zijn een recreantenclubje en spe-
len vooral voor ons plezier elke 
vrijdagavond van 20.00 uur tot 
ongeveer 21.30u in de gymzaal 

van het Dr. Knippenbergcollege 
aan de Nachtegaallaan in Hel-
mond. Denk nu niet gezien onze 
leeftijd dat we er niks van bak-
ken, we kunnen een aardig balle-
tje slaan. We zijn natuurlijk geen 
profs, maar spelen gewoon erg 
graag! De contributie bedraagt 
20 euro per avond gedeeld door 
het aantal leden, dus hoe meer 
mensen, hoe lager de contribu-
tie. Je mag altijd twee keer gratis 

meespelen om te kijken of het 
iets voor je is. Ik hoop heel erg 
dat we er minstens 8 mensen 
bijkrijgen, dat zou ontzettend 
fijn zijn! Voor meer informatie 
en/of aanmelden, bel met mij 
via 06-13998442. Mocht je zelf 
nu geen interesse hebben, laat 
dan deze oproep zien aan je fa-
milie, vrienden en/of kennissen-
kring. Dan is er kans dat er meer 
mensen bijkomen.” ▲

Helmond
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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

Bent u van plan om een nieuw Exact Online
abonnement af te sluiten?
Maak uw voornemen kenbaar op acconet.nl/actie en kom in aanmerking 
voor een dag gratis begeleiding door een gecerti� ceerde 
Exact specialist. U bespaart  € 840,00 excl. btw.
De actie geldt voor de eerste 5 bedrijven die 
zich aanmelden voor 1 november a.s. 
Wees er dus snel bij.

Acconet is gevestigd in Aarle-Rixtel.

De actie geldt alleen voor nieuwe abonnementen die afgesloten worden via Acconet. 
De actie geldt niet voor upgrades van bestaande Exact Online abonnementen.

Dierdonk

Helmond-Noord

Helmond

Annawijk/Suytkade

Centrum

Mierlo-Hout Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

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

Helmond-Oost

Helmond-Oost

Elke vrijdag organiseert bridge-
club ’t Houtse Slem bridgedrives, 
ook voor niet-leden. Men dient 
zich uiterlijk om kwart over een 
als paar aan te melden in De Ge-
seldonk. Er wordt een kleine ver-
goeding gevraagd. Iedere drive is 
er een fles wijn te winnen.

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

8 prijskaarten. Je kunt er terecht 
voor jokeren en rikken. De orga-
nisatie ligt in handen van senio-
renvereniging St. Anna.

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

Binnenstad

Binnenstad

Binnenstad

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

Tussen 1 mei en 1 oktober is de 
Lambertuskerk in Helmond  
weer open voor bezoek. Op 
woensdag tussen 14 en 16 uur, 
en op zaterdag  van 12 tot 16 uur.  
Ook op koopzondagen  van 14 
tot 16 uur. Iedereen is welkom in 
dit bijzondere gebouw. 

Op zaterdag 28 september wordt 
een busreis naar kasteel Alden 
Biezen georganiseerd. Er worden 
diverse workshops gehouden, er 
zijn markten en het hoofddoel 
prachtige creaties van bloem-
stukken, groot, zeer groot en 
klein tentoongesteld in de tui-
nen rondom het kasteel en bin-
nen in het kasteel verdeeld over 
3 verdiepingen. De prijs bus plus 
entree is € 33, vertrek vanaf wijk-
huis de Boerderij in Helmond-
Noord om 09.00 uur precies. Te-
rugkomst in Helmond 18.00 uur. 
Opstapkaarten zijn verkrijgbaar 
bij Tonnie Smits, Bugelstraat 18 in 
Helmond. Tel. 0492532718. Er gaat 
slechts een bus, dus vol is vol

We nodigen iedereen op zondag 
29 september uit om een kijkje 
te komen nemen op basisschool 
Dierdonk tijdens onze open dag. 
Tussen 10.00 uur en 12.30 uur valt 
er in ieder lokaal en iedere ruimte 
wel iets te beleven. Kom sprin-
gen op de springkussens of laat 

je schminken. Neem je opa, oma, 
vriendje, vriendinnetje maar 
mee, want iedereen is welkom!

De eenzaamheid waar in de week 
van 1 tot en met 8 oktober extra 
aandacht wordt geschonken zal 
voornamelijk ouderen en alleen-
staande betreffen. Jeu de boules 
is bij uitstek een sport/ spel dat 
tot op hoge leeftijd kan worden 
gespeeld. Dit wil absoluut niet 
zeggen dat de sport niet door 
jonge mensen wordt beoefend. 
Het zijn juist de “jongeren” die 
tot op een zeer hoog nationaal 
en internationaal niveau spor-
ten. De oudere garde speelt meer 
voor de gezelligheid en de soci-
ale contacten. Hier ligt dan ook 
onze insteek om deel te nemen 
aan deze actie week. We hebben 
afgesproken in die week onze ac-
commodatie open te stellen. Op 
donderdag 3 oktober en maan-
dag 7 oktober van 10:00 tot 13:00 
uur er zijn dan mensen aanwezig 
voor uitleg van de sport of een 
gezellig praatje in combinatie 
met een lekker kopje koffie of 
thee met wat erbij. 

Op maandagavond 29 Septem-
ber speelt het VIOS van Esch 
Biljarts kaderteam weer een 
thuiswedstrijd tegen De Oase. 
Aanvang wedstrijden is om 19.30 
in het wijkhuis de Geseldonk in 
Mierlo- Hout.  Dit is voor de bil-
jartliefhebber een mooie kans 

om het KADERBILJARTSPEL te 
bewonderen.

Op zondag 29 september ver-
zorgt Hayo Boerema, organist 
van de St. Laurenskerk in Rot-
terdam, het laatste concert in 
de zomerserie op het Robustelly 
orgel in de Lambertuskerk te 
Helmond. Het programma om-
vat werken van J.S. Bach, A. van 
der Horst, L. Vierne en werk van 
hemzelf. Aanvang 20.00 uur, toe-
gang vrij. Voor meer informatie 
kunt u ook kijken op www.ro-
bustelly-society-helmond.com

Zondag 29 september rijdt Tour-
club’81 Helmond de Veulen  wie-
lertocht met een afstand van 
75 km. Halverwege houden we 
een koffiestop. Vertrek om 9.00 
uur bij Winkelcentrum Straak-
ven. Wegkapitein is Harrie van 
den Heuvel. Gastrijders zijn al-
tijd welkom, meld je vooraf aan 
via www.tc81.nl. Een volgauto 
begeleidt ons.

Harrie Verberne, 71 jaar. Sinds mijn pen-
sionering had ik me voorgenomen om 
meer te gaan sporten. Maar het kwam 
er niet van. Mijn huisarts adviseerde 
me daarna om dan elke week maar 
Weekkrant De Loop te gaan bezorgen. 

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

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

Dokters advies: 
Ga Weekkrant De Loop bezorgen!

Helmond

Gewoon doen, 
bewegen is goed 

voor iedereen! 

Bezorgen iets voor u? 
Mail snel naar 

bezorging@deloop.eu

Zondag 29 september houdt de 
Stadsgalerij aan Heistraat 125 een 
open dag.

Van 13.00 tot 16.00 uur kun je een 
kijkje gaan nemen bij de maquet-
tes van onze stad. Er zal ook live 
muziek aanwezig zijn.
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Ad Astra (DOV)
Wo 10:45, 19:30 uur / Vr, Za 11:00, 16:00, 21:15 
uur / Do, Di 12:45 uur / Ma 12:50, 20:45 uur / Zo 
15:30 uur / Do, Zo, Di 20:30 uur
Angel Has Fallen (DOV) Ma 16:30 uur / Do, Di, 
Wo 16:45 uur / Zo 18:45 uur / Vr, Za 19:30 uur 
Angry Birds 2 (DNL)
Wo 11:00 uur / Zo 13:00 uur / Vr 13:30 uur / Do, 
Di 14:45 uur / Za, Ma 15:30 uur 
Angry Birds 2 (N3D) Za, Wo 13:45 uur / Wo 
14:45 uur / Zo 15:15 uur / Vr 15:40 uur 
Anna (DOV)
Vr 12:00 uur / Ma 17:30 uur / Di 18:00 uur / Do, 
Wo 18:15 uur / Zo 18:30 uur / Vr, Za 19:00 uur 
Downton Abbey (DOV)
Zo 10:30 uur / Do, Vr 10:45 uur / Ma 11:00 uur 
/ Di 11:15 uur / Di, Wo 13:15 uur / Do 13:30 uur / 
Za 14:00 uur / Zo, Ma 14:30 uur / Vr 14:45 uur / 
Do, Zo - Wo 19:15 uur / Vr, Za 19:45 uur
Dunkirk (DOV) Do 19:00 uur 
F*ck de Liefde (DNL)
Ma 10:30 uur / Za 12:30, 16:45 uur / Do, Vr, Zo, 
Di 13:45 uur / Wo 17:00 uur / Ma - Wo 19:00 
uur / Do, Zo 19:30 uur / Vr, Za 20:15 uur
Gloria Bell (DOV) Ma, Wo 14:00 uur 
Good Boys (DOV) Do, Ma, Di 17:00 uur / Zo 
17:15 uur / Vr, Za 17:30 uur 
Hustlers (DOV) Ma 12:40 uur / Zo 16:15 uur / 
Vr, Za 17:00, 22:30 uur / Do, Zo - Di 21:45 uur / 
Wo 22:00 uur Instinct (2019) (DNL)
Zo 16:00 uur 
IT Chapter Two (DOV)
Zo 10:15 uur / Za 10:45 uur / Do, Ma - Wo 12:15 
uur / Vr 15:30 uur / Do, Zo, Di 20:00 uur / Ma 
20:15 uur / Wo 20:30 uur / Vr, Za 20:45 uur
Joker (2019) (DOV) Wo 00:00 uur 
Juf Roos (DNL) Vr, Ma 10:30 uur / Do, Di, Wo 
10:45 uur / Za 15:15 uur 
Kitchen, The (DOV) Zo 10:30, 16:45 uur / Di 
10:45, 16:15 uur / Do, Wo 11:30 uur / Ma 12:00 
uur / Za 12:50, 17:45 uur / Vr 13:15, 17:50 uur / 
Do, Ma, Wo 16:00 uur / Ma, Di 19:30 uur / Do 
21:00 uur / Zo, Wo 21:30 uur / Vr, Za 22:15 uur
Lion King, The (2019) (DNL)
Za 10:15 uur / Zo 11:45 uur / Vr 14:30 uur 
Lion King, The (2019) (DOV) Wo 11:00 uur / Za 
14:45 uur / Ma, Di 21:15 uur / Do 21:30 uur 
Lion King, The (2019) (O3D) Do, Di 11:00 uur / 
Wo 21:00 uur / Zo 21:15 uur / Vr, Za 21:45 uur 
Misfit 2 (DNL)
Za 10:15, 16:20 uur / Do, Di 10:45 uur / Zo 11:00, 
14:45, 18:15 uur / Vr 12:15 uur / Wo 13:30 uur / 
Ma 15:00 uur / Di 16:00 uur / Do, Vr, Wo 16:15 
uur / Do - Za, Wo 18:30 uur / Ma, Di 18:45 uur 
Mule, The (DOV) Do, Di 14:00 uur 
Once Upon a Time.... in Hollywood (DOV)
Vr 11:30 uur / Za 12:15 uur / Zo 12:45 uur / Do, 
Ma - Wo 15:45 uur 
Rainy Day in New York, A (DOV) Ma 20:00 uur 
Rambo: Last Blood (DOV)
Vr, Ma 11:00 uur / Za 11:45 uur / Zo 12:15 uur / 
Do, Di, Wo 12:30 uur / Ma 13:30, 17:45 uur / Do, 
Zo, Di, Wo 17:30 uur / Vr, Za 18:45, 22:30 uur / 
Do, Zo - Di 22:00 uur / Wo 22:15 uur
Roger Waters Us + Them (DOV) Wo 20:00 uur 
Secret Life Of Pets 2 (DNL)
Ma 10:45 uur / Vr 14:15 uur 
Secret Life Of Pets 2 (N3D) Zo 10:15 uur / Za 
10:30 uur / Do, Di, Wo 15:30 uur 
Shaun Het Schaap: Het Ruimteschaap (DNL)
Zo 13:15 uur / Za 14:15 uur 
Sneak Preview (DOV) Di 21:00 uur 
Thomas de Stoomlocomotief, Opgraven & 
Ontdekken (DNL)
Za, Zo 10:00 uur / Do, Vr, Ma - Wo 10:30 uur

PATHÉ HELMOND
DO. 26 SEP. T/M WO. 2 OKT.

Onze openingstijden 
maandag t/m vrijdag 10.15 uur 

zaterdag en zondag 9.45 uur

Vloer Het Zelf Helmond aankomende zondag geopend, 12.00-17.00 uur

Super Sunday bij uw vloeren specialist
Vloer Het Zelf, Nederlands 
grootste en goedkoopste vloe-
renspeciaalzaak voor de doe-
het-zelver. Al meer dan 25 jaar 
is Vloer Het Zelf marktleider op 
het gebied van laminaat, par-
ket, lamel, massieve- en PVC-
vloeren. Met 7 fi lialen door heel 
het land bieden zij u een ruim 
assortiment vloeren. 

Daarnaast heeft Vloer Het Zelf 
alle materialen voor het leggen, 
afwerken en onderhoud van uw 
vloer en alles direct op voorraad. 

Alles staat overzichtelijk op pal-
lets uitgestald en samen met een 
van de deskundigen is het geen 
enkel probleem om een vloer uit 
te zoeken die bij u past. Vloer Het 
Zelf voert alle grote merken o.a. 
Balterio, Berryfloor, Quickstep, 
Egger en natuurlijk de kwaliteit 
huismerken.

Loop a.s. zondag eens binnen 
in filiaal Helmond, Engelseweg 
223b (12.00-17.00 uur) en laat u 
verrassen door de vele mogelijk-
heden die Vloer Het Zelf u kan 
bieden. Kijk op www.vloerhet-
zelf.nl voor alle adressen en ope-
ningstijden. ▲

Helmond

(Bron foto; Vloer Het Zelf ).

Begroting 2020: Investeringen in 
cultuur en een digitale stad

Op 24 september heeft het col-
lege van B&W de meerjarenbe-
groting 2020-2023 aan de ge-
meenteraad aangeboden. Het is 
een sluitende begroting waarin 
diverse investeringen worden 
voorgesteld die bijdragen aan 
de moderne en toekomstge-
richte ambities van Helmond. 
Helmond is fi nancieel gezond 
en de begroting laat zien dat er 
voor de komende jaren ook vol-
doende geld is om te investeren 
in de stad.

Naast de ambities die bij de 
start van dit college in 2018 zijn 
uitgesproken, is er een aantal fi-
nanciële uitdagingen die worden 
opgelost. 
Wethouder van Bree (Financiën): 
“In 2020 is er niet alleen ruimte 
voor mooie investeringen in de 
stad, maar kunnen we dankzij 
een gezonde financiële huishou-
ding ook de onvoorziene ont-
wikkelingen die op ons pad ko-
men oplossen. Dit alles met een 
blik op de toekomst.   

Onderwijshuisvesting
Het college staat voor een stad 
waarin kinderen goed kunnen 
opgroeien en de educatie krijgen 
die zij nodig hebben. Hiervoor 
zijn goede, toekomstbesten-
dige onderwijslocaties nodig. 
Het plan dat hier eerder voor 
gemaakt is kost meer geld dan 

begroot. Dit komt bijvoorbeeld 
door een stijging van bouwkos-
ten. In de voorgestelde begro-
ting wordt daarom extra geld 
gereserveerd om de voorgestelde 
plannen uit te kunnen voeren. 
Tekorten Senzer
Vanuit het Rijk wordt er minder 
geld vrijgemaakt voor de partici-
patiewet, dit zorgt voor tekorten 
bij Senzer. Zij zorgen onder ande-
re dat mensen voor wie werken 
niet vanzelfsprekend is, toch aan 
de slag kunnen. Samen met zes 
andere gemeenten dragen we bij 
om het tekort op te lossen. 

Investeren in de toekomst
Helmond wil een stad zijn waar 
het prettig is om te wonen, te wer-
ken en te leven. Helmond wil een 
solide, moderne en toekomstge-
richte stad zijn voor iedereen. In 
2019 is extra geld geïnvesteerd in 
het evenementenaanbod. In de 
voorgestelde begroting wordt er 
extra geld gereserveerd voor het 
cultureel aanbod. 

Op deze manier wil het college 
van B&W de aantrekkelijkheid 
van de stad vergroten. Digitale 
diensten zijn de snelweg naar 
de toekomst. Naast de aanleg 
van glasvezel in Helmond wil het 
college investeren in nieuwe ont-
wikkelingen op het gebied van 
digitalisering. Ook is er geld ge-
reserveerd voor de wijkontwik-
kelplannen, het college stelt voor 
om te starten in Helmond-Oost 
en Helmond-Noord.  ▲

Helmond

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 
 

 

IVN Helmond
Publiekswandeling 

Herfst en paddenstoelen 
in de Warande

Op zondag 6 oktober om 
14:00 uur houdt het IVN een 
wandeling in de Warande. 
Het verzamelpunt is bij de 
parkeerplaats van paviljoen 
de Warande (ingang vanaf 
Aarle-Rixtelseweg: De Kluis 
2, 5707 GP Helmond). Deelna-
me is gratis. Opgave vooraf is 
niet nodig.

Kijk om je heen tijdens deze 
wandeling welke kleur je het 
liefst ziet! Misschien nog wel 
meer dan in de zomer, valt het 
prachtig kleurenpallet van de 
natuur nu op. Herfst: Het sei-
zoen van vallende bladeren, 

paddenstoelen en wegtrek-
kende vogels. Is het slecht dat 
de bladeren langzaamaan ver-
kleuren en tenslotte vallen? 

Waarom zijn er juist in de 
herfst veel paddenstoelen en 
waarom trekken veel vogels 
dan weg? Loop mee en kom 
er achter waarom de natuur 
seizoenen kent. De IVN-gids 
zal hierover graag het een en 
ander vertellen.

Nadere inlichtingen bij:
Coördinator natuurgidsen: 
Anne Regts tel. 06-20491428 of 
ivnhelmond@gmail.com
Algemene informatie over het 
IVN kun je vinden op www.
ivn.nl/helmond ▲

Warande

(Bron foto’s: 
IVN Helmond).
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Zonnig wijkbezoek aan Helmond-Oost 

Zaterdagochtend bracht het 
college en de raad van Helmond 
een bezoek aan de wijk Hel-
mond-Oost. 
Na een hartelijk ontvangst in 
Ontmoetingscentrum Rozen-
hof openden Wim van Lieshout 
(voorzitter van de wijkraad) en 
Gerard Feijen (bestuurslid van 
de wijkraad) het wijkbezoek 
met een welkomstwoord en 
hield burgemeester Blanksma 
een toespraak. 

Het vervolg van het ochtendpro-
gramma bestond uit een wande-
ling door de wijk. Het gezelschap 
kreeg een rondwandeling langs 
onder andere: het Hortensia-
park, het gerenoveerde winkel-
centrum Straakven en enkele 
renovatie- en duurzaamheids-
projecten van Woonpartners. 

Vierde beweegtuin in Helmond
Daarnaast lichtten medewerkers 
van Jibb+ toe dat er naar ver-
wachting eind dit jaar een vierde 
beweegtuin komt; namelijk op 
het terrein van handbalvereni-

ging Swift. Een beweegtuin is een 
pleintje met een aantal toestellen. 
Dit biedt inwoners van Helmond 
van alle leeftijden de mogelijk-
heid om samen met anderen te 
bewegen in de buitenlucht. 

Wijkontwikkeling
Tot slot volgde na de lunch een 
presentatie over het wijkontwik-
kelingsplan. Tijdens deze presen-
tatie werd uitleg gegeven over de 
totstandkoming, de samenwer-
king met Woonpartners, com-
municatie met de wijk en natuur-
lijk al de eerste bevindingen. ▲

Het college en de raad van Helmond brachten afgelopen zaterdag een bezoek aan Helmond-Oost. 
(Bron foto’s; FotoStudio5700.nl).

Helmond-Oost

Helmond Sport -  MVV Maastricht

Vrijdagavond 4 oktober gaat 
Helmond Sport de strijd aan 
met MVV Maastricht in het 
eigen SolarUnie Stadion. De 
statistieken spreken in het 
voordeel van Helmond Sport, 
van de twintig voorgaande 
edities werden er elf gewon-
nen en slechts drie verloren.

Afgelopen seizoen werd het 
zesde gelijkspel genoteerd. Di-
ego Snepvangers zorgde met 
een prachtige vrije trap voor 
de gelijkmaker, nadat Jérôme 
Deom de Maastrichtenaren 
op voorsprong had gebracht. 
Deze Belgische middenvelder 
was toen nog gehuurd van 
Standard Luik, maar staat in-
middels onder contract. Deom 
is één van de slechts veertien 
spelers (waaronder twee kee-
pers) die te vinden zijn in de 
Seizoengids die traditioneel 
door het weekblad Voetbal 
International voor aanvang 
van de competitie wordt uit-
gebracht.

Trainer Fuat Usta, opvolger 
van Ron Elsen die de over-
stap maakte naar de post van 
technisch directeur, kreeg in 
een later stadium alsnog zijn 
broodnodige aanvullingen. 
Keeper Nigel Bertrams is daar-
van de bekendste. De 26-jarige 
Bertrams komt over van FC 
Nordsjælland, bij deze Deense 
subtopper kreeg de Bestenaar 

echter geen speeltijd. Dat was 
tevens de reden waarom hij in 
de winterstop van het afge-
lopen seizoen aan De Graaf-
schap werd uitgeleend. Bij de 
Superboeren keepte hij nog 
tien wedstrijden in de eredi-
visie. Eerder keepte hij ook al 
voor NAC Breda op het hoog-
ste Nederlandse niveau. De 
1,89m lange doelman doorliep 
de jeugdopleiding van PSV en 
maakte op 3 augustus 2013 zijn 
debuut in het betaald voetbal, 
toen hij het met Jong PSV op-
nam tegen Sparta Rotterdam.

Andere aanwinsten met eredi-
visie ervaring zijn de 22-jarige 
vleugelspits Thijmen Gop-
pel (gehuurd van ADO Den 
Haag) en zijn leeftijdsgenoot 
Gavin Vlijter (overgekomen 
van Fortuna Sittard). Veel er-
varing (127 wedstrijden) op 
het hoogste Belgische niveau 
heeft Thibaut van Acker. De 
verdedigende ingestelde mid-
denvelder begon zijn voetbal-
carrière als jeugdspeler van 
Club Brugge, waar hij ook zijn 
officiële debuut maakt in het 
betaalde voetbal. Later kwam 
hij uit voor Beerschot, Cer-
cle Brugge en KSV Roeselare. 
Serhat Kot speelde slechts één 
minuut op het hoogste niveau, 
maar dat was dan wel in de 
Superliga voor de Turkse top-
club Fenerbahçe. De Turk met 
tevens Duitse nationaliteit 
speelde in het verleden onder 
meer bij Borussia Dortmund 
en Schalke '04. ▲

Helmond

De inschrijving voor de Jibb+ 

activiteiten tijdens de Herfstva-
kantie is gestart op maandag 23 
september om 9.00 uur. Ook dit 
jaar staat de vakantieweek weer 

vol met sportieve activiteiten. 
Via de website www.jibbplus.nl 
vind je het volledige program-
ma en kun je je inschrijven.

Gevarieerd en uitdagend
Ilse, buurtsportcoach bij Jibb+: 
‘Iedere vakantie proberen wij 
een gevarieerd en uitdagend 
programma op te stellen. Dit 
jaar gaan we bijvoorbeeld skate-
boarden en trampoline springen, 
maar we organiseren ook een 
ijshockey en kunstschaats-clinic, 
archery tag en een meidenvoet-
baltoernooi. 

Dit is dus de kans om iets nieuws 
uit te proberen en te ontdekken 
welke sport bij je past!’ Het pro-
gramma is gericht op alle basis-
schoolkinderen van Helmond. 

‘Maar ook aan peuters en klas 1 
en 2 van het voorgezet onderwijs 
is gedacht! Vorig jaar zijn we ge-
start met het opzetten van acti-
viteiten voor deze groepen. We 
merkten dat hier behoefte aan 
was en dat bleek ook bij de in-
schrijvingen voor deze activitei-
ten’, geeft Ilse aan. 

Schoolhandbaltoernooi
Swift Helmond organiseert sa-
men met Jibb+ ook dit jaar weer 
het schoolhandbaltoernooi in de 
herfstvakantie. Deze vindt plaats 
in de Veka Sporthal. Kinderen uit 
groep 3 t/m 8 kunnen met een 
team van 6 tot 9 personen opge-
ven voor het toernooi. Ilse: ‘En wil 
je met je team graag een keer trai-
nen? Dat kan! Dan meld je je aan 
voor een toernooi training, deze 

zijn op woensdag 2 en 9 oktober 
bij op het Swiftveld.’

Actieve vakanties met Jibb+
Jibb+ organiseert iedere vakan-
tieperiode diverse sportactivitei-
ten voor alle basisschoolkinde-
ren in Helmond. De activiteiten 
worden veelal in samenwerking 
met sportaanbieders in Helmond 
opgezet. Ilse: ‘Wij vinden het 
belangrijk om deze activiteiten 
te organiseren. Op deze manier 
kunnen we kinderen namelijk 
laten bewegen en kennis laten 
maken met de verschillende 
sporten en verenigingen die er in 
Helmond zijn. Uiteindelijk hopen 
we dan ook dat kinderen iets ont-
dekken wat ze echt leuk vinden 
om te doen en dat dan ook blij-
ven doen!’ ▲

Daag jezelf uit tijdens 
de herfstvakantie met Jibb+! 

(Bron foto; Jibb+)

Helmond
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Een mooi afscheid zorgt voor  jne herinneringen. Voor sommigen is dat intiem en 
bescheiden, voor anderen juist uitbundig. Bij DELA kunt u rekenen op een luisterend 
oor en een warm hart voor ieders verhaal. We helpen het afscheid altijd persoonlijk en 
bijzonder te maken. Ook een bescheiden maar waardig afscheid is bij DELA zonder 
verzekering mogelijk, zelfs met een klein budget.

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

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

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

‘De wachtkamers’
documentaire/theaterproductie 

bij inloophuis De Cirkel 

Op zaterdagavond 26 oktober 
om 20.00 uur presenteert re-
gionaal inloophuis De Cirkel 
in wijkcentrum De Fonkel in 
Helmond ‘De wachtkamers’ 
een gratis documentaire/thea-
terproductie van het Freedoml 
Theatre uit Eindhoven. In de 
documentaire en theaterpro-
ductie vertellen vrouwen over 
hun angsten, vreugde, vriend-
schap, liefde en omgaan met 
sterfelijkheid in de tijd waarin 
bij de vrouwen borstkanker 
bezit van hun leven nam. Een 
periode waarin de wachtkamer 
vaak centraal stond.

Nadat theatermaakster Kim 
Don zelf geconfronteerd werd 
met kanker, raakte ze gefasci-
neerd door alles wat ze als pa-
tiënt doormaakte. Dat wat zo 
ver van haar normale leven lag: 
de emoties, angst, fysieke pijn, 
de eenzaamheid van het ziek 
zijn, de wachtkamer, het wach-
ten op uitslagen, het wachten op 
onderzoeken,  bloedtesten, scans 
en chemokuren. Het wachten op 
leven of op de dood. Maar ook 
de andere kant, de liefde van 
vrienden, man en kostbare mo-

menten met kinderen en lotge-
noten. In de documentaire en 
theaterproductie komen respec-
tievelijk vijf en twee vrouwen in 
een wachtkamer aan het woord 
die de vele aspecten van deze pe-
riode belichten. Dieptepunten, 
maar toch ook nog hoogtepun-
ten.

Nadat theatermaakster Kim 
Don zelf geconfronteerd wordt 
met kanker, raakt ze gefasci-
neerd door alles wat ze als pa-
tiënt doormaakt. Dat wat zo ver 
van haar normale leven ligt; De 
emoties, de angst, de fysieke pijn, 
en de eenzaamheid van het ziek 
zijn, de wachtkamer, het wach-
ten op uitslagen, het wachten 
op onderzoeken. De bloedtesten, 
scans en de chemokuren. Het 
wachten op leven of op de dood. 
Maar ook de andere kant, de 
liefde van vrienden, man en kost-
bare momenten met kinderen 
en lotgenoten. De onverwachte 
vreugde van een alledaagse 
zonsondergang. Het loslaten van 
dingen die eerst wel, maar nu 
niet belangrijk bleken. Tussen 
de chemokuren door schreef ze 
de prachtige theatervoorstelling 
“De wachtkamer”. Over twee 
vrouwen die elkaar ontmoeten 
in de wachtkamer bij de onco-

loog. Over hun vriendschap, hun 
angst, de liefde en hun hunke-
ring naar onbezorgd leven.

Documentaire 
“De Wachtkamer”
De wachtkamer is een docu-
mentaire over vijf vrouwen met 
borstkanker. Allen zitten sinds 
de diagnose van kanker letterlijk 
en figuurlijk in de wachtkamer. 
Na de vernietigende vaststelling 
van kanker gaan ze door de mal-
lemolen die het ziekenhuis heet. 
De wachtkamer wordt bijna een 
tweede huis. Hoewel het dage-
lijks leven doorgaat, blijft het 
moeilijk om je aan de wachtka-
mer te onttrekken. In deze docu-
mentaire vertellen vijf vrouwen 
over de confrontatie met hun 
angst en sterfelijkheid maar ook 
over vreugde, vriendschap, liefde 
en het leven. 

Kanker verdrijft alle heerlijke 
vanzelfsprekendheid uit het le-
ven. Toen Theatermaakster Kim 
Don hiermee geconfronteerd 
werd in haar eigen leven, maakte 
ze met lotgenoten een docu-
mentaire waarin hun ervaringen 
samenkomen. Het is een ode aan 
het leven, de liefde, en de dood 
geworden. ▲

Centrum De mantelzorg voor iemand 
met dementie kan behoorlijk 
zwaar zijn, zowel lichamelijk als 
emotioneel. Zeker als er veel op 
jou als mantelzorger neerkomt. 
Hoe kun je echt tot rust komen 
en bijtanken, zodat je daarna 
met hernieuwde energie de 
zorg en ondersteuning thuis 
weer op kunt pakken? Hoe is 
het om de zorg voor je naaste 
uit handen te geven?

Deze en soortgelijke vragen wor-
den op donderdag 19 september 
a.s. in het Alzheimer Café Hel-
mond besproken met de heer 
en mevrouw de Loyer, ervarings-
deskundigen en Leonne Heze-
mans. Zij is werkzaam in Plezant, 
logeerhuis voor mensen met de-
mentie.  Daarnaast is er een rui-
me gelegenheid om gezamenlijk 
ervaringen uit te wisselen.

Dus ben je benieuwd naar dit 
thema of heb je andere vragen 
over dementie? Wil je contact 
met lotgenoten, ervaringsdes-
kundigen, mantelzorgers of 
gewoon kennis maken in een 
ongedwongen sfeer? Wees dan 
welkom op donderdag 19 sep-
tember a.s. in het Alzheimer Ca-

fé in Helmond. Het Alzheimer 
Café is een ontmoetingsplaats 
voor iedereen die met demen-
tie, in welke vorm dan ook, te 
maken heeft. In een ongedwon-
gen sfeer kunt u lotgenoten 
ontmoeten, informatie krijgen 
en ervaringen delen. Elke derde 
donderdagavond van de maand 
in Zorginstelling Alphonsus, 
Hoofdstraat 176, Mierlo-Hout in 
Helmond.Als u een bezoek wilt 
brengen aan het Alzheimer Café 
kunt u op 19 september zonder 
aanmelding vooraf langskomen. 
De entree is gratis. Vanaf 19.00 
uur bent u van harte welkom 
voor een kopje koffie of thee, 
het programma start om 19.30 
uur. Na de inleiding is er tijd voor 
een drankje. Daarna kunt u vra-
gen stellen en in discussie gaan. 
Rond 21.00 uur, na de afsluiting, 
is er gelegenheid om nog iets te 
drinken en na te praten. Het Alz-
heimer Café sluit om 21.30 uur.  
Het Alzheimer Café is bedoeld 
voor de inwoners van Helmond, 
Brouwhuis, Elsendorp, Handel, 
Helenaveen, Lierop, Lieshout, 
Mariahout, Mierlo, Mierlo-Hout 
en Stiphout. Als u vooraf vragen 
heeft kunt u contact opnemen 
met Lies van Houtem, Stichting 
LEV groep Leven & Verbinden, 
telefoon 0492 - 59 89 89 (tijdens 
kantooruren). ▲

Helmond

‘Wat betekent respijtzorg voor 
de mantelzorger?’



39week nummer 39 vrijdag 27 september 2019de loop weekkrant HELMOND

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

de Werkboog
T 0492 348 402 | dewerkboog@zorgboog.nl

www.werkenbijdezorgboog.nl

Kom je bij 
ons werken?
Binnen Keyserinnedael hebben we groepswonen afdelingen 

voor mensen met dementie, maar ook kortverblijf en 

revalidatie. Als zorgprofessional word je ondersteund door 

gastvrijheidsmedewerkers, zo kunnen we samen extra 

aandacht bieden en is er meer tijd voor de bewoners.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Bezoek onze website voor de vacatures

of kom zaterdag 5 oktober tussen

10.00-12.30 uur naar ons ontmoetings-

moment op Keyserinnedael,

Kanaaldijk Noordoost 70 in Helmond. 

Door jouw wensen centraal te stellen, 

komen we tot de baan die bij jou 

past.

Helpende en 
Verzorgende C/IG
Keyserinnedael in Helmond

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 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.

Zondag 29 september
10:15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout, Hoogmis m.m.v. het seniorenkoor:
André de Bruijne; Annie van Lieshout wegens verjaardag; Adrianus 
Klaasen wegens verjaardag

Donderdag 3 oktober
19.00 uur ‘t Damiaanhuis.

Zaterdag 5 oktober
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna; 
volkszang
Mia van den Reek-Canters;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang
overleden ouders Weijts-Janssen; overleden ouders van de Laar-van 
de Ven; pastoor Stuart Allan; Giel Verspaget en Martina Verspaget-
van Dijk; Opa en Oma Vogels-van Mierlo en ouders Sauvé-Vogels en 
dochter Ine; Nelly van Bussel-van Os;

www.damiaanhelmond.nl

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.

Zondag 6 oktober  
10.30 uur Trudo koor
Jac en Trees Jansen-Wijnheimer, familie Wijnheimer-Roelofs, Jack 
Slegers, Wilhelmina Gulink-Weekenborg, Ed van den Heuvel, Hasina 
Mulder, Irene Martens-Becker, Toon de Greef, Helmi de Swart-
Kornuijt.

www.damiaanhelmond.nl 
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Tonijn Salade 
Huisgemaakte tonijnsalade.          
Smullen maar! 
 

150 gram voor 

 

Stuntweken bij Kaatje 
Jans Helmond 
Profiteer nu van 27 september tot  
en met 31 oktober van deze super  
scherpe aanbiedingen!  
 

Slagers Achterham 
Gekookte ham, sappig van             
smaak 
 
 
100 gram voor 

49 1, 

Broodje Warme 
Gehaktbal 
Heerlijk tussendoortje! 
 
Per stuk voor 

95 2, 

00 2, 

Belegen Kaas 
Wij weten wat lekker is! 
 
 
 
500 gram voor 

50 5, 

Filet Americain 
Heerlijk tussendoortje! Naar 
traditioneel ambachtelijk recept! 
 

150 gram voor 
00 2, 

Cashewnoten 
Vers gebrand 
 
 
 
250 gram voor 

50 3, 

Kaasplankje 
Speciaal geselecteerde kaas.         
Chef’s Choice! 
 
3 stukken kaas voor maar 

50 7, 

Bonbons 
De ultieme verwennerij 
 
 
 

200 gram voor 
95 3, 

Per stuk voor

Filet Americain

100 gram voor

Belegen Kaas

500 

Cashewnoten

250 

200 

Tonijn Salade

150 gram voor

3 stukken kaas voor maar

 *Knip de bon uit en lever ze in. Het betreffende artikel ontvangt u dan eenmalig  
   tegen eenmalige super lage aanbiedingsprijs. 
 *Aanbiedingen zijn slechts 1 x geldig en uitsluitend met inlevering van de bon  
 

 
Kaatje Jans Helmond 

Mierloseweg 30 
Tel: 0492 347906 

 

Bouw Infra mensen Mierlo is een samenwerkingsverband 
van bouwbedrijven in de Regio Zuid Oost Brabant.

Wij verzorgen samen met onze aangesloten bedrijven, het 
praktijkgedeelte van de beroepsopleidingen in de Bouw 
en Wegenbouw. Daarnaast verzorgt Bouw Infra mensen 
Mierlo praktijkinstructies aan volwassen en doelgroepen.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste kandidaat (m/v) 
voor de functie:

ADMINISTRATIEF 
MEDEWERKER 
(minimaal 24 uur)

Werkzaamheden

• Urenverwerking loonverwerking

• Facturering

• Ondersteuning van de financiële administratie en het secretariaat

• Ondersteuning telefoon / receptie

Wij verwachten van U:

• Minimaal MBO+ werk- en denkniveau

• Een sociale en energieke kracht

• Kennis van Word en Excel

• Een proactieve instelling

Wij bieden U:

• Een salaris volgens de cao voor de bouwnijverheid (UTA)

• Een prettige werkkring in een informele werksfeer

• Een dynamische werkorganisatie

Interesse: 
Schrijf of mail uw sollicitatiebrief met C.V. uiterlijk 

13 oktober a.s naar: Bouw Infra mensen Mierlo, 
t.a.v. F. van der Linden, Postbus 115, 5730 AC Mierlo

Francien@bouwinframensen-mierlo.nl

Voor inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met 
Francien van der Linden. Tel: 06-13187676.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

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

LEVgroep gecertificeerd 
voor Kwaliteitslabel Sociaal 
Werk Nederland 

Afgelopen donderdag ontving 
LEVgroep het Kwaliteitslabel 
Sociaal Werk Nederland. Het 
label staat voor Sterk Sociaal 
Werk, voor kwaliteit en voor 
vakmanschap. Nienke Kuyven-
hoven, Adjunct-directeur van 
Sociaal Werk Nederland, over-
handigde het certifi caat. 

‘Voor gemeentes is kwaliteit van 
de dienstverlening heel belang-
rijk. Met dit label toont LEVgroep 
aan dat zij over de juiste kwalitei-
ten beschikt om haar opdrach-
ten binnen het sociaal domein 
goed op te pakken’. 
Om het label te mogen verdie-
nen, is de organisatie uitvoerig 

getoetst. ‘We hebben hard ge-
werkt en zijn enorm trots, vooral 
op onze medewerkers’ vertelt 
directeur Jasper Ragetlie. ‘Zij zijn 
de vakmannen en –vrouwen die 
in wijken buurten aan de slag 
zijn. Samen met inwoners, vrij-
willigers en allerlei organisaties 
zetten zij zich in om meedoen 
voor iedereen mogelijk te ma-
ken. Sociaal werk is een écht vak 
en bijna een kunst’.
Om te vieren dat het label be-
haald is, ontvingen alle LEV-
teams een gouden envelop met 
pluim uit handen van wethou-
der Harry Van Dijk (gemeente 
Helmond). Als trotse wethou-
der feliciteerde hij LEVgroep en 
benadrukte het belang van het 
ondersteunen van inwoners. ‘We 
doen het voor onze mensen, zo-

Helmond

dat zij kunnen meedoen, rond-
komen en vooruitkomen. Vanuit 
vakmanschap zorgt LEVgroep 
ervoor dat mensen weer in hun 
kracht komen’.
Sociaal werker Marieke van het 
Hof nam één van de enveloppen 
in ontvangst. ‘Ons werk beweegt 
mee met de samenleving. Deze 

tijd vraagt van mij en mijn col-
lega’s andere kwaliteiten en een 
andere aanpak. We kijken nu 
veel meer naar wat een inwoner 
zelf kan en naar wat inwoners 
voor elkaar kunnen betekenen. 
We zien dat, met onze onder-
steuning, het aantal burgerinitia-
tieven in Deurne flink toeneemt. 

En ze zijn vaak heel succesvol! 
Als sociaal werkers benutten we 
zo de kracht en talenten uit de 
buurt; samen bereik je meer.’
En de pluim? Daar kunnen alle 
teams zich aan tegoed doen. 
Want zij krijgen een heerlijke 
taart om het feestje met elkaar 
nog even te kunnen vieren. ▲

Een gouden envelop met pluim voor ieder LEV-team. (Bron foto; LEV Groep).
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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

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

Beekerheide 28 
Beek en Donk

www.kunstgrasland.nl

Kunstgras 
nodig?

ODUS AUTO’S B.V.
INKOOP & VERKOOP

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

Achterdijk 6 Helmond | 06-052642652

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 CURSUSSEN

CONTACT

DIVERSE 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

Karate leren? Kom ook 
trainen bij karateschool 

Mierlo. Beginners zes lessen, 
5 Euro. www.dojomierlo.nl 

0492-660853

 29 september 
vlooienmarkt

Sporthal Genderbeemd
Sterkenburg 616  

Eindhoven
09.00-16.00 uur.   

06-20299824

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

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

Man, 62 jr. zoekt Ned. of Buitenlandse slanke jonge vrouw
met een goed lief hartje, kinderen geen bezwaar.
Brieven met foto. Brief naar Steenovenweg 20, 

5708 HN Helmond

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

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

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl
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Voor de één is het onbekend terrein, voor de ander een tweede thuis. Een avond 
herinneringen maken met vrienden, of juist een moment van verstilling voor jezelf. 
Theater is… Heel divers! Wat betekent theater voor u? 

HET SPEELHUIS AAN DE VOORAVOND VAN EEN NIEUW THEATERSEIZOEN

THEATER IS...

Gezellig en ontspannen dineren in 
ons karakteristieke pop-up restaurant? 
Bij diverse voorstellingen bestaat 
die mogelijkheid! 

U vindt ze op theaterspeelhuis.nl/
Praktisch/theaterdiner

Reserveer een tafeltje via onze 
website of vraag ernaar bij de balie.

HET THEATERDINER IS TERUG! Tip!

THEATERSPEELHUIS.NL • T 0492-587000 • SEIZOEN 2019/2020

‘Ik kom oorspronkelijk uit het theater. Al sinds mijn 22ste 
is dat bekend terrein,’ zegt Arjen Lubach in een interview 
met Margriet van der Linden. ‘Het Speelhuis is één van de 
gaafste zalen van Nederland!’ voegt ‘ie daar later aan toe, 
op zijn eigen Instagram-account. 

#bekendterrein #HetSpeelhuisHelmond 
#gaafstezaalvanNederland

Jacqueline: ‘Ik ga graag met mijn kinderen, met mijn 
man of met vriendinnen. Via hen kom ik zo nu en dan ook 
bij voorstellingen terecht die ik zelf nooit had uitgekozen, 
maar die me enorm verrassen. Ik vind dat leuk en ben 
daar wel voor in.’

#samen #herinneringenmaken 
#eenkeerwatanders #verrassend 

Jack: ‘Dat mensen de mogelijkheid hebben om cultuur 
mee te maken van dichtbij is belangrijk voor een dorp 
of stad. Op een betaalbare manier dingen beleven die 
anders nooit op je pad komen. Samen met anderen. 
In een � jne ambiance. Dat doet Het Speelhuis!’ 

#cultuur #vandichtbijmeemaken 
#sfeerproeven #ingoedgezelschap

JACQUELINE VOGELS  bezoeker

JACK HAMACHER  bezoeker

ARJEN LUBACH artiest

LUCAS COOLEN bezoeker

Lucas: ‘Het leukst wat ik gezien heb in Het Speelhuis is 
Jandino. Ik was samen met mijn moeder, die vroeg of ik 
meeging, en we moesten allebei hardop lachen. Grappen 
komen in het echt nog beter over dan op TV of YouTube. 
En het is gezelliger hier.’ 

#hardoplachen #gezellig 
#beterdanopTV #redenomtegaan

FOTO: DAVE VAN HOUT
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SEPTEMBER

23/09 Theo Maassen

24/09
Toneelgroep Oostpool  
met o.a. Daan Schuurmans

25/09 De Rovers (4+)

26/09 The Story of GEORGE MICHAEL

27/09 H2O Festival Unplugged

28/09 H2O Festival ‘Feel free’

OKTOBER

04/10 Theaterkoor Nutsz

05/10 Theaterkoor Nutsz

06/10 Theaterkoor Nutsz

08/10 Dahl-lunch

10/10 Urbanus

11/10 Claudia de Breij

12/10 Claudia de Breij

12/10 Nacht van Cultuur
locatie: Museum Helmond

13/10 Daniël Lohues & Holland Baroque

14/10
Dolfje Weerwolfje en 
Foeksia de Miniheks (6+)

16/10 Anne-Wil Blankers e.a.

17/10 Doornroosje De Musical (4+)

19/10
De Alex Klaasen 
Revue

BINNENKORT IN HET SPEELHUIS

1x een extra voorstelling naar keuze voor 2 pers. (t.w.v. € 55,-) 
3x een borrelarrangement bij uw voorstelling (t.w.v. € 17,50) of 
10x een plek voor 2 pers. in onze wekelijkse rondleiding (t.w.v. € 5,-) 

Kijk voor de voorwaarden op theaterspeelhuis.nl/wegaanweerspelen

RESERVEER NU EN WIN!
Reserveer vóór 23 oktober 2019 uw kaarten 
voor dit najaar en maak kans op:

KIJK VOOR MEER VOORSTELLINGEN EN INFORMATIE OP THEATERSPEELHUIS.NL

CLAUDIA DE BREIJ

11/10 12/10

MARTIJN FISCHER

02/11

DE ALEX KLAASEN REVUE  

19/10

ANNEKE VAN GIERSBERGEN 
& KAMERATA ZUID ON TOUR

30/11

OKTOBER

20/10 Een huis voor Harry (2+)

20/10 Tik Tak Slaap (2+)

23/10 Ghost stories (16+)

24/10 Nabil Aoulad Ayad

25/10
Ellen ten Damme & 
The Magpie Orchestra

26/10 GAS

31/10 Theater Rotterdam

NOVEMBER

01/11 Jim van der Zee 

02/11
Martijn Fischer  
zingt hits van Hazes

03/11 Het Storioni Trio

05/11 Krisztina de Châtel

06/11 Toneelgroep Maastricht

07/11 Yora Rienstra

08/11 Ibérica de Danza

08/11 Comedy Fabriek
locatie: De Cacaofabriek

09/11 Dutch Eagles

13/11 Bambie

14/11 Erik van Muiswinkel

NOVEMBER

15/11 Spijkers II

16/11 Brugklas de Musical (9+)

17/11 Dansschool InMotion

19/11 Plien en Bianca

20/11 Marcel van Roosmalen e.a.

21/11 Louise Korthals

22/11 A Tribute To 2016

23/11
Helmonds Muziek Corps  
& Fanfare De Vooruitgang

24/11 Gravity & Other Myths

27/11
Marjolijn van Heemstra  
& Sadettin Kirmiziyüz

28/11 Katinka Polderman

28/11 Esther Groenenberg & band
locatie: De Cacaofabriek

29/11 Theatergroep Suburbia

30/11
Anneke van Giersbergen  
& Kamerata Zuid on tour


