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ZO. 6 OKT. 15:00 UUR

ROGER WATERS
(PINK FLOYD)
PRESENTEERT ZIJN
FILM: US + THEM
TICKETS E 12,50

Stormachtig Goed!
Bladblazer 125B
normaal € 309,=

Actieprijs
€

279,=

Kijk voor alle modellen op onze website

www.vdwielgremac.nl - 0492- 46 41 62

vd wiel
Tuinmachines - Beek en Donk
gremac

zie pagina
4-5

Bron: www.helmond.nl

zie pagina

(Lees verder op pag. 3)

Bekijk de plattegrond
op pag. 3 voor meer info

BEZORGERS
GEVRAAGD
06-18938912

2

week nummer 40 vrijdag 4 oktober 2019

de loop weekkrant HELMOND

KICK OFF!

ZONDAG 6 OKTOBER VAN 10:00 UUR TOT 14:00 UUR

KOM EN BELEEF DE TOEKOMST VAN CAMPUS DE BRAAK
De komende jaren verandert De Braak in een ‘hotspot’ voor onderwijs, gezondheid en sport. We geven je alvast een
voorproefje tijdens de ‘Kick Off Campus De Braak’. We trappen dan de vernieuwing feestelijk af met de opening van de
nieuwe kunstgrasvelden en allerlei leuke sport- en spelactiviteiten voor jong en oud. Bekijk hieronder het volledige
programma. Zien we je aanstaande zondag op de Braak?
VOETBALACTIVITEITEN

ONDERWIJS

•
•
•
•
•

• Maak kennis met Praktijkschool Helmond
• Escaperoom door leerlingen van ‘Samen leren met Helmond Sport’
• Nieuwbouw Dr.-Knippenbergcollege en het onderwijs van de toekomst

Feestelijke en sportieve opening kunstgrasvelden
Speel mee bij SV De Braak: wedstrijdjes en spelactiviteiten
Verbeter je skills bij de Helmondse Voetbalschool
Clinics door profs van (Heel) Helmond Sport
Open trainingen van de jeugdopleiding van Helmond Sport

SPORT & SPEL
•
•
•
•
•
•
•

Gek op gamen? Ontdek de beweeggames van Embedded Fitness
OldStars sporten van Jibb+ speciaal voor senioren
Kickboks clinics door Jongerenwerk Lev Groep
Outdooractiviteiten van Scouting Paulus
Maak kennis met tennis bij HTV
OEC Korfbal demo’s en spelactiviteiten
Gooi een balletje bij Petanquevereniging Littie of littienie

INFOTAINMENT
• Presentatie door architect over het ontwerp van Campus De Braak
• Informatie over ontwikkelingen en bouwactiviteiten door gemeente Helmond
• De nieuwe koers van Heel Helmond Sport door directeur Leon Vlemmings

ENTERTAINMENT
• Selfie-wedstrijd met de mascotte van Helmond Sport
• leerlingen van Mediahuis Helmond doen verslag
• Schminken, bouwhoek, knutselhoek, goochelaar

GEZONDHEID & WELZIJN
•
•
•
•

Gratis gezondheidscheck door JVDI De Fysioclub
Kom gezellig in de meidenbus van de LEV Groep voor een praatje
Training valpreventie voor senioren van Jibb+
Gezonde spelletjes door Jibb+

Kijk voor het uitgebreide programma met tijden en
plattegrond op: www.campusdebraak.nl/kickoff

Logo in FC:
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100
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(Vervolg pag. 1)
De MME zal aanwezig zijn met
een race auto. In de MME leren de
studenten alle aspecten van motorsport: Engineering, Data acquisitie, Vehicle Dynamics & Aerodynamica. Dit wordt toegepast
Zie achterkant voor meer informatie
op onder andere de Mazda MX5
cup auto. Tot slot zal er ook een
Race/rij simulator aanwezig zijn
waarmee de bezoekers hun beste
3
rondetijd kunnen neerzetten.
10 Klassiekerpleinen 5
Struin langs een variëteit aan
mobiel erfgoed. Met o.a. DAF
Club Nederland, aanwezig met
17 verschillende modellen. Maar
bijvoorbeeld ook uit de jaren 30
een Lagonda en Citroen Traction
Avant (eerste massaproductie
auto met voorwiel aandrijving).
Tent Horecaplein 6
Met o.a. KIVI student team award
uitreiking, Café met de zachte G
Truckstraat 7
Historische DAF, TNO truck,
Truck Academy
Café de Zachte G 8
Het programma van Café de
Zachte G zal bestaan uit ge-

weekkrant de loop

HELMOND

1

COLOFON
Weekkrant De Loop Helmond
verschijnt iedere week in een
oplage van 39.500 ex.
Ook op internet: www.helmondnu.nl
UITGEVER
Adcommunicatie
tel. 0492-845350
Ad Klaasen
Steenovenweg 20,
5708 HN Helmond
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ADVERTENTIES
E-mail advertentie@deloop.eu
Tel. 0492-845350, fax 0492-555097
Christel Sanders (06-30 07 31 81)

8
5

sprekken met Giel van Hooff,
Helmonds historicus, over hoe
Helmond een centrum van innovativiteit en mobiliteit geworden is, met Jan Wouters over de
10e verjaardag van Automotive
Campus en bijzondere stukken
uit het documentatiecentrum, en
met Paul Huismans van het Bra-

bants Historisch informatie Centrum over de geschiedenis van de
auto in Brabant vanaf ca. 1900.
Daarnaast is er volop zang en
muziek van huisband Roaw
Vlis, in het dialect van de streek,
en zullen de winnende studenten van de KIVI Awards aan de

Bij Bloementijd staan kwaliteit,
gezelligheid en creativiteit
hoog in het vaandel

gesprekstafel aanschuiven. De
presentatie is in handen van
Patrick Timmermans, directeur
van Erfgoed Brabant. Het Dutch
Automotive Festival vindt plaats
op zaterdag 5 oktober van 12.00
tot 17.00 uur. Op de Automotive
Campus, Automotive Campus
30, 5708 JZ HELMOND. s
nieuwe locatie, vooral omdat ik
in dezelfde buurt ben gebleven en
mijn klanten me zo goed kunnen
vinden. Er zijn op het Straakven
ook voldoende parkeerplaatsen.
Een dikke plus. Het leuke is, dat
ik hier net zoals aan de Azalealaan een slager als buurman heb
en dat ik bij mijn andere naaste
collega terecht kan voor een kop
koffie. Prachtig toch?”
Het is de moeite waard een kijkje
te nemen bij de mooie nieuwe
zaak van Mirjam. Zij maakt van
de gelegenheid gebruik Giel,
haar trouwe klanten, familie en
vrienden te bedanken voor de
support de afgelopen jaren. s

BUREAU REDACTIE
Mandy Meeuwsen
Inleveren: Kopij/agenda’s
nieuwsberichten e.d.:
E-mail redactie@deloop.eu
Internet www.deloop.eu
Steenovenweg 20,
5708 HN Helmond
Tel. 0492-845350
Inleveren berichten tot uiterlijk
maandag 17.00 uur
EIGEN BEZORGING EN
VERSPREIDING
ADCOMMUNICATIE
Verspreiding Weekkrant De Loop
Helmond elke do. t/m vr.
Bezorgklachten: graag z.s.m.
melden via bezorging@deloop.eu
of telefonisch tijdens kantooruren
(09.00u.-17.30u.) via 0492-845350
OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts, Chris Thielen, Mandy
Meeuwsen, Dylan Wemelsfelder en
Celest Krebbers.
BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie
www.klaasenvandeursen.com
WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen

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

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

Door: Jet Vetter

Helmond
Giel’s Bloemenboetiek is verhuisd en heeft sinds dinsdag 1
oktober jl. een nieuwe naam,
namelijk Bloementijd bij Mirjam. Zelf dacht Mirjam van Crey
al langer de zaak meer van zichzelf te maken en haar klanten
wezen haar er regelmatig op, dat
het wel eens tijd werd de naam
van de zaak te veranderen.
Bij de verhuizing van de Azalealaan naar Winkelcentrum
Straakven aan de Geysendorfferstraat in Helmond-Oost heeft
ze de koe bij de hoorns gepakt en
van de winkel, die ze 8 jaar geleden overnam van Giel, helemaal
haar eigen plek gemaakt. “Toen
ik de zaak overnam, dacht ik dat
het voor de klanten duidelijker
zou zijn als ik de oude naam aan
zou houden. Maar nu is het het

De nieuwe winkel van Mirjam is afgelopen dinsdag geopend in
winkelcentrum Straakven. (Bron foto’s; Mandy Meeuwsen).
juiste tijdstip een nieuwe naam te
introduceren. Mijn klanten zijn er
ook blij mee”, vertelt Mirjam enthousiast. “De naam is dan wel
veranderd, maar we staan nog
steeds op dezelfde manier voor
iedereen klaar. De klant die een
klein bosje voor zichzelf komt
kopen of het bruidspaar, dat een
prachtig boeket wil en fleurige
aankleding voor deze speciale
dag. Ze worden allemaal op hun

wenken en met heel veel plezier
bediend. Zelf vind ik het verzorgen van rouwwerk echt een eer.
Dat je dat mag doen voor een
overledene vind ik heel fijn”.
Maar bij alles, van klein tot groot,
staan kwaliteit, gezelligheid en
creativiteit hoog in het vaandel
van Mirjam. “En dan ook in die
volgorde”, aldus de bloemenverkoopster. “Ik ben heel blij met de

U I T VA A RT S P I E R I N G S
0 4 9 2 5 2 5 0 0 0 | U I T VA A R T @ S P I E R I N G S . C O M | W W W. S P I E R I N G S . C O M
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Natuurvriendelijke groen in Helmond

Nieuwe website Huis voor de Stad

Gemeente Helmond wil graag stedelijk groen omvormen naar natuurlijker
groen. Daarmee stimuleren we de biodiversiteit, ofwel de variatie flora en
fauna. Meer variatie in bloem- en bes-dragende beplanting trekt ook weer
meer verschillende insectensoorten aan en daarmee ook meer variatie aan
vogels en amfibieën. Deze biodiversiteit is weer belangrijk voor bijvoorbeeld het
verminderen van plagen zoals de eikenprocessierupsen.

U heeft vast gehoord over de plannen rondom de realisatie van een Huis voor
de Stad. Sinds kort bestaat hierover een speciale website:
www.helmond.nl/HuisvoordeStad.

Op dit moment lopen er twee projecten in de stad waarbij wordt gekeken naar
het aanbrengen van kruiden- en bloementerreinen en het vervangen van de
huidige beplanting door inheemse soorten. Het betreft het Peppellaantje in
Helmond Noord en Wijkpark Ashorst in de omgeving van Brandevoort.
Voor de inwoners van beide wijken vinden inloopbijeenkomsten plaats waarbij
ze de plannen rondom de groenvoorziening kunnen bekijken. U bent van harte
uitgenodigd!
Peppellaantje in Helmond Noord
Voor de inwoners van Helmond-Noord houdt de gemeente Helmond een
inloopavond op dinsdag 8 oktober in De Boerderij (Harmoniestraat 105) van
18.30 uur tot 19.30 uur.
Wijkpark Ashorst (Brandvoort)
Voor de inwoners van Brandevoort houdt de gemeente Helmond een
inloopavond op dinsdag 15 oktober in ‘t BrandPunt (Biezenlaan 29) van 18.30 uur
tot 19.30 uur.

Gratis compost bij milieustraat in oktober
U kunt de gehele maand oktober gratis compost ophalen bij de milieustraat.
U mag één volle aanhanger per keer meenemen. Dit mag u zelf inladen, dus
vergeet uw schop niet.

Grijs/Kroon: K=15

Daar leest u alle informatie over dit project, vindt u antwoord op veelgestelde
vragen en houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Uiteraard
leest u daar ook hoe u als inwoner betrokken kunt zijn bij de totstandkoming
van het Huis voor de Stad. Kortgezegd betekent dit dat u, en alle inwoners van
Helmond, dit najaar uw voorkeur kunt uitspreken over de hoofdvorm van het
nieuwe gebouw in relatie tot de directe omgeving. Deze voorkeur zal worden
meegegeven aan de gemeenteraad, die hierover een besluit zal nemen. Begin
volgend jaar kunt u meepraten over onder meer de functies van de publieke
ruimtes en de indeling en aankleding hiervan.
Wij informeren u tijdig via bovenstaande website en diverse media over wanneer
deze bijeenkomst(en) plaatsvinden en hoe u hieraan kunt deelnemen.
U bent van harte uitgenodigd een kijkje te nemen op de website.
Wilt u nog meer weten, ons iets meegeven of in contact komen met het
team dat bezig is met dit project? Dan kunt u ook een e-mail sturen naar
toekomstgerichtwerken@helmond.nl.

Werkzaamheden bij Julianabrug in het
weekend van week 40 en 42
In het weekend van week 40 en week 42 zijn er wegwerkzaamheden aan de
Julianabrug en de nabijgelegen kruispunten. Het autoverkeer wordt tijdens deze
weekenden ter plekke omgeleid. Fietsers en voetgangers kunnen wel gebruik
maken van de Julianabrug.
Wat gaat er gebeuren?
• In het weekend van week 40 (vanaf vrijdag 4 oktober 19.00 uur tot en met
maandag 7 oktober 5.00 uur) start men met het vernieuwen van het asfalt bij
het kruispunt Oostende / Kanaaldijk N.O.
• In het weekend van week 42 (vanaf vrijdag 18 oktober 19.00 uur tot en met
maandag 21 oktober 5.00 uur) wordt het kruispunt Julianlaan / Kanaaldijk N.W.
onder handen genomen.
Ook wordt de verharding van de brugdekken op de Julianaburg hersteld.
Naast de weekendwerkzaamheden vinden er nog werkzaamheden plaats tot
ongeveer 31 oktober. Deze werkzaamheden belemmeren de doorstroom van het
verkeer niet.
Bereikbaarheid
Tijdens de weekendwerkzaamheden is het desbetreffende kruispunt afgesloten.
Het autoverkeer wordt tijdens deze weekenden ter plekke omgeleid. Fietsers en
voetgangers kunnen wel gebruik maken van de Julianabrug. De buurt de Groene
Loper is in het weekend van week 40 bereikbaar voor autoverkeer. In het weekend
van week 42 is de Groene Loper alleen bereikbaar via Aarle-Rixtel.

Compost is een bodemverbeteraar die de natuurlijke balans in de bodem
herstelt. Het GFT-afval uit Helmond wordt naar een compostbedrijf gebracht.
Het compostbedrijf verwerkt het GFT-afval tot compost en zo besparen we
afvalverwerkingskosten en het milieu.
De milieustraat bevindt zich aan de Gerstdijk 1 in Helmond.
De openingstijden zijn:
• maandag tot en met vrijdag 13.00 – 17.00 uur
• en zaterdag 8.30 – 16.00 uur

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

de loop weekkrant HELMOND
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Verleende vergunningen openbare orde en veiligheid (2)

Bekendmakingen

De volgende aanvragen zijn in de afgelopen weken verleend:

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Datum indiening:
Essehoutstraat 18
18-09-2019
Automotive Campus 70
19-09-2019
Brandevoort, Hazenwinkel,
18-09-2019
kavel HZ32
nabij De Waart 31 en
20-09-2019
De Waart 82
Mierlo-Hout
23-09-2019
Kloosterstraat 38
Dorpsstraat 32
Liverdonk-West, kavel 8 en 9
Weyerweg 24
Aarle-Rixtelseweg,
kadastraal perceel L 2663
Brabanthof 5
Schootense Loop
(perceel T 4527)
Veestraat 43
Engelseweg 149
Kanaaldijk N.W. 121
Markt 14
Brandevoort Hazenwinkel,
kavel HZ24
Havenweg 6

5

20-09-2019
19-09-2019
20-09-2019
20-09-2019
20-09-2019

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
vergroten woning
OLO 4663143
functiewijziging sociale ruimten
OLO 4661165
oprichten woning
OLO 4488649
maken 2 uitwegen

OLO 4667869

plaatsen 10 tijdelijke
informatieborden
plaatsen tuinmuur
plaatsen antennemast
oprichten 2 CPO-woningen
vervangen golfplaten
oprichten woning

OLO 4664935
OLO 4666343
OLO 4665189
OLO 4637107
OLO 4653807
OLO 4407267

23-09-2019 plaatsen dakkapel (zijgevel)
OLO 4671537
24-09-2019 tijdelijk plaatsen gronddam met
OLO 4671873
duiker in watergang t.b.v. bouw verkeersbrug
24-09-2019 plaatsen reclame
OLO 4673299
19-09-2019 plaatsen reclame
2019-X1112
24-09-2019 plaatsen keermuur bestaande kelder OLO 4672589
25-09-2019 plaatsen reclame
OLO 4674069
25-09-2019 oprichten woning
OLO 4443393
25-09-2019 tijdelijk dichtmaken zijkanten
overkapping

Aanvrager Horeca:

Locatie:

Café Karadeniz

Molenstraat 180

Café Karadeniz

Molenstraat 180

Omschrijving:

Registratienr./
Datum verzending
drank- en horecawetvergunning
34090355/
17-09-2019
aanwezigheidsvergunning
34132734/
17-09-2019

U kunt bij de afdeling Veiligheid en Naleving informatie krijgen over verleende vergunningen,
via telefoonnummer (0492) 587627 of gemeente@helmond.nl

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.

2019-X1147

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Ansemhoek 8
19-09-2019
Koninglaan 13
20-09-2019
Rietbeemdweg 2
20-09-2019
Dr. Dreeslaan 240
23-09-2019
Automotive Campus 260 23-09-2019

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
oprichten woning en maken uitweg OLO 4564825
wijzigen gevel, verhogen dak garage OLO 4552337
verbouwen bedrijfspand
OLO 4507781
maken uitweg
OLO 4634839
oprichten kantoor met bedrijfsruimte OLO 4385683

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie:
Datum indiening:
Kromme Haagdijk 26-28
30-07-2019
van Duijnhovenstraat 14
31-07-2019
Leeuwenborchweide 57
24-04-2019

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
verzoek ontheffing bestemmingsplanOLO 4576237
vergroten woning
OLO 4393945
plaatsen erfafscheiding
OLO 4369793

Voor de bovenstaande aanvragen is de beslistermijn met maximaal zes weken verlengd.
De plannen liggen niet ter inzage.

Ingediende evenementenvergunningen
Locatie:
Datum indiening:
Weg op den Heuvel 35
20-09-2019
Wilgehoutstraat 2
24-09-2019
(Sportpark RKSV Mierlo-Hout)

Werkomschrijving:
Registratienr.:
Kerstborrel 2019 (19 december 2019) 2019-02653
Blau-Weiss party (7 december 2019)
2019-02665

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.

Verleende evenementenvergunningen
Locatie:
Verzenddatum besluit:
Terrein Automotive Campus 24-09-2019
Weg op den Heuvel 35
24-09-2019
Cacaokade 1 - parkeerplaats 25-09-2019
Kasteelplein 1
25-09-2019

Werkomschrijving:
Registratienr.:
Dutch Automotive Festival
2019-02384
(5 en 6 oktober 2019)
Kerstborrel 2019 (19 december 2019) 2019-02653
Beëdiging militairen (5 november 2019) 2019-02126
Nacht van Cultuur (12 oktober 2019)
2019-02415

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.

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er melding in het kader van het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:
Naam inrichting
Locatie
Omschrijving melding
Aydogan Service Nuenen Kastmolen 20
Uitbreiding drukactiviteiten en afbouwen opslag
Enexis Netbeheer BV
Heibloemweg 14 Het oprichten van een gasdrukregel- en meetstation.
vestiging Brabant Zuid-Oost

• 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

Burgemeester en Wethouders van Helmond

2 oktober 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.

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

De nieuwe Kia XCeed.
Nu in de showroom.

Vanaf € 29.995,Private lease vanaf € 399,- p.m.
Tijdelijk tot €

1.000,- extra inruilvoordeel

Een spannend vooruitzicht.
De Kia XCeed is het nieuwste model van Kia en staat klaar om bewonderd te worden in de showroom. Deze sportieve crossover
heeft een spannende coupé-daklijnvoering en de praktische binnenruimte van een SUV. De extra bodemvrijheid maakt de Kia
XCeed geschikt voor zowel ritjes in binnensteden vol drempels als avontuurlijke buitenwegen. Ervaar het zelf en bezoek de
showroom voor een proefrit.

VDNS Helmond

Varenschut 21D, Helmond, T. (0492) 588 970

Weten wat jouw auto waard is?

Ga naar www.kia-vdns.nl en doe de gratis

Gem. brandstofverbruik: 5,6 - 6,4 l/100km, 17,9 - 15,6 km/l. CO2-uitstoot: 129 - 146 g/km. Genoemde actie en bijbehorende consumentenprijs is geldig bij aankoop van een nieuwe Kia XCeed met uiterste kentekenaanvraag
van 23-12-2019 en uiterste registratiedatum van 31-01-2020. Genoemde prijs is incl. kosten rijklaarmaken bestaande uit: het transporteren van de auto, het reinigen en poetsen van de auto, de nulbeurt, de
kentekenplaten, handling- en administratiekosten, recyclingbijdrage, leges, kosten tenaamstelling, een modelspecifieke mattenset en een veiligheidshamer. Prijs is excl. metallic lak. Private lease-aanbieding via Kia
Autolease. Het betreft een product gecertificeerd door Stichting Keurmerk Private Lease. De getoonde prijs betreft een vanaftarief gebaseerd op een looptijd van 60 maanden in combinatie met 10.000 km per jaar.
Deze actie is geldig t/m 23-12-2019. Informeer naar de complete actievoorwaarden bij uw Kia-dealer of kijk op kia.com. Getoond model kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Omdat jouw week al druk genoeg is

Koopzondag 6 oktober alle
vestigingen geopend

Tijdelijk
bij aankoop van
een keuken

KitchenAid
cadeau*
*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Begin de herfstvakantie goed
met de Nacht van Cultuur!

7

Een bijzonder programma op bijzondere locaties
Helmond

Met de Nacht van Cultuur beleef je unieke activiteiten op
bijzondere locaties. Alle activiteiten en workshops zijn gratis
toegankelijk. Heb jij ooit gedanst tussen de schilderijen,
een prijs gewonnen tijdens een
mega bingo in de Kunsthal, of

gerapt in een trouwzaal? Beleef
het op zaterdag 12 oktober, tussen 19.00- 00.00 uur, tijdens de
Nacht van Cultuur in Museum
Helmond.
De Helmondse kunst- en cultuurorganisaties zorgen voor de
vierde keer voor een barstensvol programma met culturele
verrassingen uit Helmond en
Nederland.

Kasteel, Kunsthal én route; vol
culturele verrassingen
Dit keer vormt Museum Helmond het decor. Bijna alle zalen
van het Kasteel en de Kunsthal
zijn gevuld met muziek, kinderworkshops, theater, dans, kunst,
literatuur en games. Of ontdek
de bijzondere plekjes van het
Kasteel tijdens de ‘Speed Tour’.
Van professioneel tot amateur
en voor volwassenen tot kinderen. Dankzij de Speed Tours
door de expositie van het Kasteel is bovendien ook de reguliere collectie van deze locatie te
bekijken. Maar ook op de route
is van alles te beleven. Naast diverse activiteiten zijn er verschillende foodtrucks, tapwagens en
terrassen te vinden op de route.
Van kinderworkshops tot
opvallende muzikale acts
Eén van de meest opvallende
acts van de Nacht van Cultuur,
maar ook eerder tijdens Eurosonic, is de afsluiter Phoenician

(Bron foto: Phoenician Drive).
Drive. De 6-koppige band uit de
culturele maalstroom van Brussel kent geen verschil tussen
Oost en West. Toepasselijk voor
de Nacht van Cultuur waar diverse culturele disciplines bij elkaar komen. Naast de muzikale
acts van bijvoorbeeld Jelle Verse,
Danielle Schel, diverse DJ’s (‘Silent Disco’) en de jonge talenten
van het Kunstkwartier, is er op 12
oktober ook volop theater, dans,
kunst en literatuur te vinden.
In de kelder van het Kasteel kun
je meedoen aan de theaterstukken van Robert van den Broek
(‘Verhalenmakers’) en Hanna
van Mourik (‘Stormkamer’). Of
bekijk het grote theaterspektakel
‘Ordinairy days’ van Kunstkwartier. Uiteraard is de nacht weer
volop gevuld met de meest bijzondere kinderworkshops, zoals
de workshop ‘Licht in het Duister’, ‘Stopmotion’, ‘Escape Game’,
‘Oude
Schildertechnieken’,
‘Masterclass modelschilderen’,
‘Beam-it-up’ of ‘Drum Together’.
Luister naar de kunstlezing over
Lucas Gassel, of de mooie verhalen in de ‘Luisterfiets’ en ‘Blikkie’.
Of win prijsjes bij ‘Tiny Tupperware’. Er is nog veel meer te beleven. Beleef cultuur en Museum
Helmond, zoals je dat nog nooit
beleefd hebt.
Om 19.00 uur wordt de Nacht
van Cultuur op het voorplein
van het Kasteel geopend door
wethouder cultuur, Antoinette

Lambertus Concerten presenteert:
Herfstklanken bij Vocaal Ensemble Marcando
Warande
Op zondag 6 oktober concerteert
Vocaal Ensemble Marcando o.l.v.
Paul Gieles met een programma
over de herfst in al haar facetten:
liederen over bezinning en melancholie naast vrolijke drink- en
oogstliederen. Koorklanken worden afgewisseld met instrumentale intermezzo’s door het koperblazersensemble van Fanfare ‘De
vooruitgang’ uit Stiphout.
Plaats: Elkerliek Kapel, Wesselmanlaan 25 in Helmond. Aanvang: 20
uur. Entree: normaal 10 euro. Korting voor vrienden en jongeren.
Kinderen tot en met 12 jaar gratis.
In dit najaarsconcert van 2019 bezingt Marcando de pracht van het
herfstseizoen. Elke herfstmaand
wordt telkens geïntroduceerd met
een sfeervol lied van de Duitse

Vocaal Ensemble Marcando. (Bron foto; Stichting Lambertus Concerten).
componist Gerhard Schwarz. Het
koor zingt verder in een internationaal programma composities
uit verschillende stijlperiodes, van
H. Purcell tot A. Diepenbrock. Er
klinkt koorzang over september
met de vallende bladeren en de
oogst, oktober met vrolijke (drink)
liederen over de wijnoogst en de
jacht en tot slot november als de
maand van afscheid en bezinning.
U kunt luisteren naar enkele heel
geliefde en bekende zangstukken,

zoals ‘Abendlied’ van J. Rheinberger
en ‘The long way closes’ van A. Sullivan. De liederen worden afgewisseld met instrumentale composities
voor koperblazers, die de warme
herfstklanken nog eens extra benadrukken met hoorn, trompet, tuba
en trombone. Ondertussen kunt u
bovendien genieten van sfeervolle
natuurbeelden - van o.a. Toon Gevers –die worden geprojecteerd.
Kortom: een veelzijdige en prachtige ‘onderdompeling’ in de herfst. s

Maas, en de directeuren van de
culturele instellingen.
Enkele bijzonderheden
Vanwege de brandveiligheid is
het aantal bezoekers die tegelijkertijd het Kasteel, maar ook
de Kunsthal bezoeken beperkt.
Daarbij geldt: Vol is vol. Vandaar
dat er op de route veel activiteiten gepland staan, want hier is
voldoende ruimte. De organisatie raadt aan om gezinnen met
kinderen tussen 19.00-21.00 uur
voorrang te geven bij een bezoek
aan het Kasteel en de Kunsthal.
Vanwege de opbouw van de
Nacht van Cultuur is Museum
Helmond op zaterdag 12 oktober
overdag gesloten.
HART in samenwerking
met Helmondse partners
Nacht van Cultuur wordt georganiseerd door HART, een initiatief van Het Speelhuis, Museum
Helmond, Bibliotheek HelmondPeel, Kunstkwartier en De Cacaofabriek. Ook dit jaar werken
er andere culturele organisaties
uit Helmond mee. Samen met
Bluesroute Helmond, HMC,
Annatheater, Home Computer
Museum en Lang Leve Cultuur
belooft het een bijzondere nacht
te worden.
Bekijk het programma van de
Nacht van Cultuur op www.
nachtvancultuur.nl. Of bekijk er
de aftermovie van 2018, voor alvast wat voorpret! s
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(Bron foto; Deelen).

Volle
Vriezer
Weken

25% korting
op alle zakken
diepvriesgroenten
Ardo, Diepvriesspecialist
en Oerlemans

Van Rijsingen

de loop weekkrant HELMOND

Woninginrichter Deelen biedt een
totaalaanbod van vooraanstaande merken

25
%
korting
Gehaktballetjes, Beef kebab
of Kip kebab

Maaltijd zak

Ambachtelijke
worstenbroodjes

vanaf 400 gram - Lekker&Anders

zak à 8 stuks - Diepvriesspecialist

3,

Per zak 5,89

99

+
2
1
GRATIS
*GRATIS

Rauw en gepeld

Één turkse pizza
GRATIS bij aankoop
van een zak kebab
of gehaktballetjes

worden honderden gordijnstoffen gepresenteerd en meer dan 50 trendy systemen
zoals een duo-rolgordijn en plissé, lamellen of paneelgordijnen.

Mierlo-Hout
Deelen Stoffen & Gordijnen timmert hard
aan de weg. Naast de metamorfose van
hun enorme textielhal aan de Houtse Parallelweg in 2016, is het product aanbod
inmiddels uitgebreid met trendy raamdecoratie systemen en diverse vloerbekleding, zoals PVC, vinyl, tapijt en karpetten!
Waar Deelen reeds jaren alom bekend is
om hun gordijnen, stoffen en fournituren,
zijn zij nu een sterke speler op het gebied
van totaal woninginrichting!

Onlangs zijn ook de exclusieve gordijnstoffen en karpetten van Mart Visser aan
de collectie toegevoegd. Deze unieke en
veelzijdige collectie staat voor klasse, souplesse en hoogwaardige materialen. Of
ontdek pvc vloeren van o.a. COREtec: dé
koploper in duurzame vloeren. De COREtec vloeren zijn 100% watervast, extreem
stabiel, eenvoudig te plaatsen, geschikt
voor elke ondergrond, hebben een hoge
kras-weerstand, zijn dempend en zeer geschikt als u huisdieren heeft.

Er komt veel op u af bij het opnieuw inrichten van uw woning. Welke kleuren gebruik
ik en welke stijl wil ik creëren ? Wat hang
ik voor de ramen, stof of systeem, kleurrijk
of rustig, trendy of basic? Even bij u thuis
langskomen met de nieuwste stalen en gelijk de maten op nemen is geen enkel probleem. Het is vrijblijvend en gratis. Neem
ook eens een kijkje in de showroom hier

Bezoek Deelen tijdens de oktober woonmaand en profiteer van diverse acties en
kortingen op raam- en vloerbekleding! De
koffie staat klaar en het deskundig personeel
adviseert en helpt u graag, om zo samen met
u van uw huis een thuis te maken! s

€50,- KORTING

op elk 4e raamdecoratiesysteem!
o.a. jaloezieën, plissés, rolgordijnen
en lamellen

Garnalen

400 gram - Epic
Normaal 16,58

21% KORTING

Rundvlees of Goulash

op de maakkosten!
van overgordijnen, vitrages
en transparanten

Kroketten

24 stuks - Swinkels food
Normaal vanaf 12,99
2 stuks
voor

7,99

9,99
Diepvries
shopper
Normaal 2,99

PVC STUNTACTIE!
€5,- KORTING* per m2

Nu vanaf €48,95 per m2
all-in: pvc + egaliseren + leggen

WOONMAAND AANBIEDINGEN
Vraag naar de actievoorwaarden

Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004
www.diepvriesspecialist.nl Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 2 oktober t/m dinsdag 29 oktober 2019.
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

DVS-Aanbieding-wk-40-46-130x385-v01.indd 1

WWW.DEELENSTOFFEN.NL
GRATIS tegen
inlevering van
150 spaarpunten
01-10-19 12:10

Houtse Parallelweg 83 | 5706 AD – Helmond
Tel. 0492 – 547023 | info@deelenstoffen.nl
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Echtscheidings
dilemma’s
Helmond

Elke twee weken wordt er in
Weekkrant de Loop een echtscheidingsdilemma met u gedeeld. Hierop kunnen de lezers
een reactie of advies geven.
Om uw geheugen op te frissen,
wordt het eerste dilemma hieronder nog een keer beschreven
met enkele reacties van de lezers:

Dilemma 13:
Disneyland Parijs
De herfstvakantie komt eraan en
ik wil zo ontzettend graag een
weekje naar Disneyland Parijs
met de kinderen, maar mijn ex is
er helemaal op tegen. Ze vindt het
een commercieel park en vindt
dat er veel te veel prikkels op de
meiden afkomt. Ze had altijd al
moeite met pretparken, maar ik
vind die nou net erg leuk en ik
denk mijn meiden ook. Onze relatie is echt best goed en we overleggen alles met elkaar, zonder ruzie. Alleen hier komen we gewoon
niet uit.

Reactie:

Wat een lastig dilemma. Het lijkt
alsof jullie opvoedstijl niet dezelfde is. Is dit alleen op dit thema, of
loop je hier vaker tegenaan? Misschien is het goed om samen eens

af te spreken hoe jullie met die
verschillen om willen gaan. Wil je
altijd voor het compromis gaan,
of beslis je dat elk zijn eigen deel
mag leveren en de ander zijn eigen
keuzes daarin maakt? Ik wens jullie veel succes en wijsheid.

Reactie:

Wat willen de meiden zelf? Kan dat
een rol spelen? Je zou een keer allemaal bij elkaar gaan zitten en daar
afspreken hoe jullie omgaan met
dit verschil. Een andere optie is om
te kijken of er parken zijn waar je
ex minder last van heeft, omdat ze
minder commercieel van opzet zijn.
Of is een halve dag pretpark een
optie? De prikkels worden dan voor
kortere tijd aan de meiden blootgesteld. Ik wens je veel wijsheid.
- Annemieke

Reactie:

Waarom denkt jouw ex dat het te
veel prikkels zijn voor jouw meiden?
Zou daar een kern van waarheid in
kunnen zitten? En kun je daar dan
op de een of andere manier rekening mee houden en afspraken over
maken met je ex? Want je hebt natuurlijk wel haar toestemming nodig om met ze naar het buitenland
te gaan. Misschien kun je afspreken
om ook regelmatig rustmomenten
in te bouwen in de week.
Succes en een fijne week!
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Dilemma 14:
Veranderde behoeftes

Ik ben een moeder van 2 kinderen,
een jongen van 13 en een meisje
van 11, en sinds vijf jaar gescheiden van de vader van mij kinderen.
We hebben altijd goede afspraken
kunnen maken over de kinderen.
Er is een vaste omgangsregeling.
De kinderen gaan om het weekend
van vrijdag tot maandag naar hun
vader en iedere week op woensdagmiddag. Tot nu toe is dat altijd
goed verlopen, maar de laatste tijd
willen de kinderen niet meer altijd.
Ze willen soms afspreken met hun
vriend(inn)en. Als ik dat probeer
te bespreken met mijn ex houdt hij
vast aan de afspraak die we hebben
gemaakt toen de kinderen nog veel
kleiner waren. Hij lijkt niet te begrijpen dat de behoeftes van de kinderen veranderd zijn, en hij verwijt mij
dat ik de kinderen bij hem weg wil
houden. Dat is echt niet het geval. Ik
weet dat de kinderen veel van hem
houden, maar ik zie ook dat voor
hen leeftijdsgenootjes steeds belangrijker worden. Hoe kan ik hem
duidelijk maken dat ik hem het contact met zijn kinderen gun, maar dat
ik de kinderen ook een gezond contact met hun vrienden en vriendinnen wil kunnen laten opbouwen?

Wilt u reageren op dit dilemma,
of wilt u zelf een dilemma inbrengen? Mail naar duurzaamouderschap@levgroep.nl, o.v.v dilemma 14 en mogelijk wordt uw reactie over twee weken geplaatst. s

ZOEK JE INFORMATIE OVER
OUDERSCHAP, RELATIE OF
ECHTSCHEIDING?
KIJK OP
WWW.SAMSARA-HELMOND.NL

ZOEK JE INFORMATIE OVER
OUDERSCHAP, RELATIE OF
ECHTSCHEIDING?
KIJK OP
WWW.SAMSARA-HELMOND.NL

TIJDENS
OKT
WOONM OBER
ELKE ZO AAND
NDAG O
PE
11.00 16.00 U N
UR

DE MOOISTE GEBRUIKTE
MEUBELEN VIND JE BIJ
DEIJKERS MEUBELEN
OKTOBER WOONMAAND
www.deijkersmeubelen.nl

Nijverheidsweg 2a, Helmond 06-52072755
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CV De Kluppels presenteert:
De 6e tip:
Mierlo-Hout
Na deze tip zijn er nog slechts
5 tips te gaan richting de prinsbekendmaking en het wordt
het alsmaar spannender: wie
kroont CV De Kluppels tot 58e
Prins?
Weet jij het al? Ga dan naar www.
kluppels.nl en raad mee wie de
58e Prins der Houtse Kluppels
wordt. Op zaterdag 9 november
om precies 23.11 uur onthult De
Kluppels wie de nieuwe prins der
Houtse Kluppels is. Toporkest
'Anderkovver', DJ Dominic Graat
en De Durbloazers verzorgen de
muziek tijdens deze avond.
Kijk alle tips terug op
www.kluppels.nl

Volg ons ook op Twitter en Instagram via @houtsekluppels
of word vrienden op Facebook:
CV De Houtse Kluppels s

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

GOED DRUKWERK

BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
0492-845350
info@adcommunicatie.nl

Dynamisch
ontspannen
Samen en
alleen bewegen
Kalmte, stabiliteit, balans, kracht,
gezondheid, door meditatie,
ademhaling en beweging.

Ki-Aikidoschool Torii
Vrijblijvend een keer mee trainen?
Voor meer informatie:
info@ki-aikidoschool-torii.nl
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Dement en toch een
goede oude dag?

‘Voor iedereen
betaalbaar’

Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen
Drie normale woningen midden in de Helmondse wijk
Brouwhuis. Huiselijk en vertrouwd. Véél vaste activiteiten.
Een echt THUIS. Een kleinschalig alternatief voor de
verpleeghuiszorg voor mensen met dementie (ZZP5).
24 uur per dag professionele begeleiding.
Prettig wonen en werken bij KBWO Brouwhuis.
Aanmelden, meer info of werken in huiselijke sfeer?
Kijk op www.kbwo.nl

‘We voelen ons
bevoorrecht.’
‘Ik geef een negen!’
’Een mooiere plek
kun je niet wensen.’
‘Ma voelt zich
echt thuis.’

de loop weekkrant HELMOND
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vertelt…

Ons

ONZE HELMONDSE POLITICI

HEESAKKERS:

Kiplekker in Helmond

Ik wreef nog eens in mijn
ogen, ja het staat er echt:
een Taiwanese duizendpoot
strijkt neer in Helmond. Ik
ben een echte dierenliefhebber, maar van dit beestje had
ik niet eerder gehoord. Dus ik
las geïnteresseerd verder.

De duizendpoot blijkt Delta Electronics te heten en is een grote
speler in elektrische onderdelen
voor voertuigen. En dit bedrijf kiest
ervoor om van Eindhoven naar de
Automotive Campus in Helmond
te verhuizen omdat het de ambitie heeft om verder te groeien.
Kijk, dat noem ik nou een slimme
duizendpoot!
Dat moeten we vieren, het is immers al de tweede overwinning op
Eindhoven in september. Helmond
Sport had ook de derby tegen FC
Eindhoven al gewonnen. Maar
goed, terug naar de Automotive
Campus, echt een plek van internationaal allure. Om de duizendpoot te
verwelkomen werd een traditionele
Taiwanese Leeuwendans gedaan. Ik
voel een jeugdsentiment opkomen:
‘Beesten in het nieuws’. Wat kunnen we trots zijn op Helmond. Wat
zeg ik, we moeten wel trots zijn!
Want het bedrijf Delta is natuurlijk

niet de eerste internationale wereldspeler die we in huis hebben. Denk
aan bedrijven zoals Vlisco en Huijbregts, om er maar twee te noemen.
Helmond is, zoals onlangs terecht
in het Eindhovens Dagblad stond,
aan het groeien in ‘flair en zelfbewustzijn’. Want inderdaad, we doen
er als stad echt wel toe! En die trots
mogen we als Helmonders ook best
wat vaker uitspreken. We blijven
als Helmond groeien en bouwen
aan een mooiere stad. En stukje bij
beetje worden we groter en groter,
mooier en mooier. Een beetje zoals rupsje Nooitgenoeg, die bleef
eten en eten...

Daarover gesproken. Nog een dier
dat afgelopen maand in Helmond
neerstreek, was de kip. Nog specifieker: de gefrituurde kip. De opening van de KFC was zo’n groot
succes, dat er zelfs verkeersregelaars moesten worden ingezet om
het verkeer in goede banen te leiden rondom de Amerikaanse fastfoodketen.
Als de Helmonder zich net zoveel
zou interesseren voor de lokale politiek als voor gefrituurde kip, krijgen we in plaats van de laagste opkomst in ons land wellicht de volgende keer een positief record op
onze naam.

Burendag
Afgelopen zaterdag was het weer
nationale Burendag. Dees jaar hadden wij bij ons Bouvignehofje in de
Rijpelberg een echt buurtfeest. De
jongere nieuwe bewoners hadden
het op zich genomen en kwamen
met het voorstel unne BBQ te organiseren.
Bij deze opper ik het idee om
een stembureau te plaatsen
in de KFC. Stemmen in de
geur van gefrituurde kip,
beter toch dan de lucht die
normaal in de Rijpelberg en
Brouwhuis te ruiken is?!
Marcel Heesakkers,
burgerraadslid CDA

DE WEBLOG
VAN HELMOND

WEEKKRANT

DE LOOP
HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Eet mee in de Stadstuin
Helmond
De Stichting Vrienden Stadstuin Helmond houdt zich niet
alleen bezig met de gezonde
groenten pakketjes maar sinds
dat we in onze tuin een mooie
blokhut hebben, wordt er meer
georganiseerd.
We hebben een nieuw project op
donderdagavond. Het heet "van
Moestuin naar Tafel". Dat is lekker
en gezond eten voor een goed doel.
Doordat jij – als sponsor – meedoet,
kunnen anderen ( mensen met een
smalle beurs, ouderen, hulpbehoevenden) met korting aanschuiven

in onze huiskamer. Daar staat dan
een (h)eerlijke maaltijd voor jou
en anderen klaar. Je wordt gastvrij
ontvangen en de maaltijd bestaat
uit zelf geteelde Erf-groenten uit
onze tuin en deze worden op culinaire wijze bereid. Elke donderdag
hebben we een ander thema. Ben
je in bezit van een inkomensverklaring van de Gemeente Helmond
dan kun je mee eten tegen een
gereduceerd tarief.

heel veel leuke activiteiten, lezingen,
workshops ontwikkelen met onder
andere op 15 november “Vergeten
groenten lezing” en 24 november
Workshop pepernoten maken voor
kinderen.

Je krijgt dan 50% korting. Je kunt je
aanmelden door met de Stichting
een afspraak te maken of door te
bellen of een mail te sturen. Als je
mee eet en sponsort graag ook aanmelden. Verder gaan we binnenkort

Meer info op onze website:
www.stadstuinhelmond.nl/
stichtingvrienden
Mail: stichtingvriendenstadstuin@
gmail.com Telefoonnummer : 0617436458 s

Dus wil je inspiratie opdoen, andere
mensen ontmoeten en ben je geïnteresseerd dan zien we je graag aan
de Katoenstraat 12 Helmond ( Suytkade achter/voorbij de Lidl).

www.stadstuinhelmond.nl/stichtingvrienden

De burendag is door Douwe Egberts
en het Oranje Fonds in het leven geroepen het is unne dag om samen
iets leuks te ondernemen. Buurten
worden veiliger en socialer als buren
elkaar ontmoeten en iets beter leren
kennen. Daar zit wel wa in, men wat
men betreft.
De afgelopen jaren hadden wij dus
ginne burendag meer gehad en kende ik heel veul mensen in ons hofke
niet.
Er zijn veel jonge gezinnen komen
wonen en wij heuren een bietje bij
de bejaarde dus dan is aansluiting
niet zo vlug. Wij houden wel van
een bietje gezelligheid en leven in
de brouwerij dus wij hadden ons
natuurlijk opgegeven. Er werden zaterdag twee grote tenten opgebouwd
op ons veldje wat in het midden van
ons hofke ligt. En vanaf 5 uur was iedereen welkom iedereen had zunne
eigen drank bij. Ik woon hier 18 jaar
en Andre al vanaf het begin volgens
men 32 jaar. Gelukkig kennen we ook
wel mensen die er ook al lang wonen
en menne favoriet Hanneke gaat ons
hofke verlaten dus in men ogen was
het ook een soort afscheidsfeestje
van Hanneke en Jan.
Wa was het toch gezellig en wa heb
ik toch leuke nieuwe mensen leren
kennen. Als mensen dan zeggen
och gij bent ons Marij van de krant
woonde gij hier ook in het hofke dan
witte da zonne buren dag soms echt
wel eens nodig is om elkaar toch wa
beter te leren kennen. Dun BBQ was
kei lekker er werd goed gegeten, we
hadden kei gezellige muziek wa men
betreft want degene die vur de muziek zorgde was heel gecharmeerd
van Nederlandstalig en dan zitten
wij op 1 lijn. As er dan wa alcohol is
gedronken, begint de buurtkaraoke.

En OMG wa hebben wij talenten in
ons hofke Tom Jones, Adele en Anouk
het kwam allemaal vurbij. De jeugd
zong Snollebollekes. Dus mochten er
scouts dees column lezen: ge moet
mar is naar het volgende buurtfeest
komen. Het bleef nog lang gezellig in
ons hofke en van geluidsoverlast hadden we gin last, want de miste waren
aanwezig. Het was allemaal super
goed georganiseerd waarvoor ik de
organisatie heel erg wil bedanken.
Wij hebben ontzettend genoten
en een top avond gehad. Van men
meude elk jaar wel zonne burendag
organiseren. Ik ben weer van alles op
de hoogte in ons hofke en heb leuke
nieuwe mensen leren kennen en heb
ook mensen leren kennen die hier al
kei lang wonen en die we toch nog
nooit gezien hadden. We hebben kei
lekkere Poolse hapjes gegeten die
de nieuwe Poolse bewoners hadden
gemaakt. Hoe lief is dat en ik heb afscheid kunnen nemen van ons Hanneke en Jan die richting centrum hun
oude dag gaan doorbrengen in een
prachtig nieuw appartement.
Heel stiekum ben ik daar een bietje
jaloers op want da zou ik ook graag
willen. Op loopafstand van de stad
lekt men heerlijk wonen, maar ik ben
getrouwd mee iemand de ge hier niet
weg krijgt vanwege de voetbalclub
die op 10 meter afstand zit. Ik hoop
stiekeum dat de gemeente ooit een
bouwplan hed vur op de parkeerplaats van een appartementencomplex dan zou Andre wel 10 meter
willen verhuizen, maar da plan zal
er wel nie zijn. Dus de komende jaren zullen wij nog wel in dees hofke
blijven wonen En mee elk jaar zon
leuk feest en al die leuke mensen is
da trouwens ook geen straf.
Nogmaals bedankt voor dit leuke
feest een aanrader vur alle buurten
zon feestje.
Vur iedereen een fijn weekend
Tot volgende week,

Valse collecte
Helmond
Op de redactie ontving een
bericht van HVV Helmond.
Vorige week zijn zij gebeld
door een inwoner uit Helmond met de vraag of het
juist is dat er gecollecteerd
wordt voor KIKA uit naam
van HVV Helmond.

Dit is niet het geval. In de afgelopen weken zijn er soortgelijke
berichten ontvangen. Het blijkt
dat niet alleen onze naam HVV
Helmond wordt gebruikt, maar
ook RKSV Mulo en SV Roodwit'62. Er wordt op dit moment
niet gecollecteerd door deze
clubs voor dit doel en zij willen
de inwoners waarschuwen voor
deze vorm van oplichting. s
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WIJKMANAGEMENT HELMOND
is actief in de wijken:
Dierdonk
Stiphout
Mierlo-Hout
Helmond-Noord
Brouwhuis
Binnenstad Oost
Helmond-West
Helmond-Oost
Oranjebuurt/Warande
Brandevoort
Rijpelberg
Suytkade

Wijkmanagement Helmond start samen met stagiaire
Rujeandy Wedervoort, leerling van ’t Gilde in Venray,
met een reeks artikelen waarin elke maand een
Helmondse wijk in de spotlights wordt gezet.
Deze maand is de wijk Brouwhuis aan de beurt.
We nemen u doormiddel van foto en korte
samenvatting, mee langs de bedrijvigheid in
Brouwhuis. Wist u dat er maar liefst 100 bedrijven uit
diverse sectoren gevestigd zijn?
We vragen uw aandacht voor bedrijven uit de sectoren:
Zorg, onderwijs, detailhandel,
commercie, agrariërs en cultuur.
Zo krijgt u een beter beeld van wat er allemaal in
Brouwhuis bevindt.
Elke werkdag kunt u van ons een artikel verwachten,
waarin één of meerdere bedrijven worden gepubliceerd
op onze facebookpagina.
Daarnaast hebben we nog een verrassing voor u,
Maar wat dat is vertellen we nog niet.
Volg ons op

www.facebook.com/WMHHelmond
Namens Wijkmanagement Helmond,
Hennie de Gooijer Wijkmanager Helmond

Wijkmanagement Helmond
is onderdeel van:

www.wijkmanagementhelmond.nl

6 bungalows

18 hoekwoningen

23 appartementen

14 twee-onder-een-kapwoningen

START VERKOOP

PARC VERDE
Zie je jezelf al wonen in één van deze prachtige
woningen aan de Goorloopzone in Helmond?
Kom dan naar de start verkoop op
dinsdag 8 oktober van 17.30 tot 19.30!
Locatie
Adriaan van den Heuvel makelaars en adviseurs
Hoofdstraat 155 te Helmond (Mierlo-Hout)

Nieuwbouw makelaars

Hoofdstraat 155
5706 AL Helmond
T.(0492) 661 884
nieuwbouw@heuvel.nl

Steenweg 18a
5707 CG Helmond
T.(0492) 505 510
helmond@eravbtmakelaars.nl

Een ontwikkeling van

WWW.PARCVERDE.NL
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buiten! Voor veel kinderen is De
Kindertuin de eerste stap zonder
het vertrouwde gezelschap van
papa of mama. Vanuit een vast ritme bieden we baby’s, dreumesen
en peuters vertrouwen, zodat ze
zich gezond kunnen ontwikkelen
totdat ze dan eindelijk 4 jaar zijn
en naar de ‘echte school’ mogen.
Voor basisschoolkinderen van 4
jaar en ouder verzorgt De Kindertuin buitenschoolse opvang onder de naam De Boomhut.

Kom eens langs op de probeer- en
speelochtend!

Kom eens langs
op de probeeren speelochtend!
Kom jij ook kijken? (Bron foto; Vrije School Peelland).

Helmond
Bij Kindercentrum de Kindertuin en de Vrije School Peelland
houden wij van de seizoenen.
Dé ingang om jonge kinderen de
wereld om hen heen te laten ontdekken. En dat kun je heel goed
zien en horen, als je op een probeer-speelochtend gewoon naar
binnen stapt! In de groepen en
klassen komen de herfstkleuren
je direct tegemoet.
Op 9 oktober kun je van 9.30 tot
11.00 uur, samen met je kind (eren)

kennismaken, sfeer proeven en
zien hoe bijzonder onze kinder- en
peuteropvang in De Kindertuin is!
Via onze speelplaats, met de door
kinderen van de basisschool gemaakte bouwwerkstukken, kom je
binnen in de vleugel voor de jongste kinderen.
Kindercentrum de Kindertuin
Dagopvang ‘Het Hazeltje’ en peutergroep ‘Hompeltje’ bieden een
warme en rustige omgeving waar
kinderen samen spelen onder de
hoede van gediplomeerde leidsters. Spelen, schilderen, broodjes
bakken, knutselen en lekker naar

De Kindertuin grenst aan het
prachtige natuurgebied ‘de Bundertjes’. Hier waaien we uit, gaan
we op ontdekkingstocht of maken we een lekkere wandeling.
We vinden het belangrijk dat
kinderen de seizoenen beleven en
opgroeien met de natuur.

Veel liever laten we je zien waarom
dagopvang Het Hazeltje en peutergroep Hompeltje zich onderscheiden in kwaliteit. Je bent dan
ook welkom met je kind(eren) op
9 oktober, om te kijken, te luisteren, vragen te stellen en vooral te
ervaren. De leidsters en de juffen
zijn blij met je komst. Zij (en kabouter Hompeltje) gaan je positief verrassen. Zeker weten!
Kindercentrum De Kindertuin,
Helmondselaan 71 te Helmond s

Een impressie. (Bron foto; ERA VB&T).

Al geruime tijd wordt uitgezien
naar de start van de verkoop
van de woningen op het voormalige terrein van Raaijmakers
Houthandel, gelegen tussen de
Mierloseweg, de Kasteelherenlaan en het Goorlooppark te
Helmond. Moeskops’ Bouwbedrijf ontwikkelt en realiseert
hier 108 eengezinswoningen en
appartementen.
Begin oktober is het zover. Om
precies te zijn, zal op 8 oktober a.s. Moeskops samen met
de makelaars Adriaan van den
Heuvel en ERA VB&T het startsein geven voor de verkoop van
61 woningen in het plan ‘PARC
VERDE’. Naast de woningen en

Gezocht: Mannenstemmen
Helmond
Zang- en amusementsvereniging De Notenkrakers is op
zoek naar mannenstemmen,
ter versterking van de zangvereniging.
Het repertoire bestaat hoofdzakelijk uit Nederlandstalige
liedjes en sketches. Wij verzorgen optredens zowel in de
middag als s avonds voor o.a.

diverse verenigingen en zorginstellingen in Helmond en
omgeving. Onze vaste repetitieavond is op de woensdag
van 20.00 uur tot 22.30 uur in
wijkhuis De Fonkel Willem
Prinzenstraat 131 Helmond.
Is uw interesse gewekt en wilt
u meer informatie, neem dan
geheel vrijblijvend contact
op met De Notenkrakers via
Frans Pulles tel: 0611703104 of
0492347780. s

(Bron foto; Notenkrakers).

We kunnen je heel veel vertellen
over hoe de Kinderen in De Kindertuin, gedurende 50 weken per
jaar, genieten van ‘alledaagse
taakjes’ als brood of koekjes bakken, jam maken, soep koken, was
vouwen, opruimen en afwassen.
Hoe ze heerlijk spelen met elkaar
en zich sociaal ontwikkelen, hoe
we de kleintjes structuur bieden…
Veel liever laten we zien en horen
hoe we met de kinderen werken,
hoe ze genieten van versjes, liedjes, spel en knutselwerkjes.

Start verkoop Parc Verde
Helmond

13

appartementen voor de vrije verkoop zijn er ook 29 eengezinswoningen en 18 appartementen
voor de verhuur beschikbaar.

woonomgeving gecreëerd waarin een groot aantal woningtypen
samen een mooi geheel gaan
vormen.

Vanaf 17:30 uur zijn geïnteresseerden van harte welkom op
het kantoor van Adriaan van den
Heuvel aan de Hoofdstraat 155 te
Helmond, om een indruk te krijgen van de diverse woningtypen.
De prijzen van de woningen en
appartementen variëren van circa € 270.000,00 tot € 380.000,00
VON. Op dit moment wordt het
terrein bouwrijp gemaakt, om zo
spoedig mogelijk daarna te kunnen starten met de bouw. Niet
voor niets werd het plan ‘PARC
VERDE’ gedoopt. Omringd door
het groen vanuit het Goorlooppark en op loopafstand van
het centrum wordt een nieuwe

De woningen en appartementen
kunnen in overleg met Moeskops op diverse onderdelen worden aangepast om zo de woning
aan uw specifieke wensen te laten voldoen. Naast opties op het
gebied van afwerking, zijn er ook
aanvullende mogelijkheden op
het gebied van duurzaamheid.
Naar verwachting zullen de eerste woningen, welke in nauwe
samenwerking met De Loods
architecten uit Aarle-Rixtel en de
Gemeente Helmond ontworpen
zijn, eind 2020 worden opgeleverd. Voor meer informatie over
het plan ‘PARC VERDE’ vindt u
op www.parcverde.nl s

Werkzaamheden bij Julianabrug
in het weekend van week 40 en 42
Helmond
In het weekend van week 40 en
week 42 zijn er wegwerkzaamheden aan de Julianabrug en
de nabijgelegen kruispunten.
Het autoverkeer wordt tijdens
deze weekenden ter plekke omgeleid. Fietsers en voetgangers
kunnen wel gebruik maken van
de Julianabrug.
Wat gaat er gebeuren?
In het weekend van week 40
(vanaf vrijdag 4 oktober 19.00
uur tot en met maandag 7 oktober 5.00 uur) start men met
het vernieuwen van het asfalt
bij het kruispunt Oostende /
Kanaaldijk N.O. In het weekend van week 42 (vanaf vrijdag
18 oktober 19.00 uur tot en met
maandag 21 oktober 5.00 uur)
wordt het kruispunt Julianlaan
/ Kanaaldijk N.W. onder handen
genomen. Bovendien herstelt de
aannemer tijdens genoemde periode de verharding van de brugdekken op de Julianaburg. Naast
de
weekendwerkzaamheden

vinden er nog werkzaamheden
plaats tot circa 31 oktober. Deze
werkzaamheden belemmeren
de doorstroom van het verkeer
echter niet.
Bereikbaarheid
Tijdens de weekendwerkzaamheden is het desbetreffende
kruispunt afgesloten. Het autoverkeer wordt tijdens deze
weekenden ter plekke omgeleid.
Fietsers en voetgangers kunnen
wel gebruik maken van de Julianabrug. De buurt de Groene Loper is in het weekend van week
40 bereikbaar voor autoverkeer.
In het weekend van week 42 is de
Groene Loper echter alleen bereikbaar via Aarle-Rixtel.
De gemeente Helmond en de
aannemer stellen alles in het
werk om de overlast voor bewoners en weggebruikers zoveel
mogelijk te beperken. Tijdens
deze weekenden worden er in
de nachtelijke uren tussen 24:00
uur en 07:00 uur dan ook geen
werkzaamheden uitgevoerd die
extreem geluid veroorzaken. s
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Kinderdagverblijf
Probeerde
Berenboot
speelochtend
voor kinderen van 0 tot 4 jaar

9 oktober

Iedere dag een avontuur in de natuur
Dierdonk

Bent u op zoek naar de leukste kinderopvang in de omgeving (en ver daarbuiten)
voor uw kind? Dan bent u bij kinderdagverblijf de Bereboot aan het juiste adres!
Met zeeën aan binnen- en buitenruimte,
gelegen op een prachtige locatie aan de
rand van de Bakelse Beemden. Met zelfs
een eigen moestuin en dierenweide.
Ons motto: Wat binnen kan, kan buiten ook, er bestaat geen slecht weer, wel
slechte kleding en iedere dag een avontuur
in de natuur!
Wat bieden wij?
• Kinderdagverblijf 0-4 jaar.
• Horizontale groepen.
• Babygroep (0-2 jaar).
• Dreumesgroep (1 ½ -3 jaar).
• Peutergroep (2-4 jaar).
• Wij zijn VVE gecertificeerd.

Je bent welkom
met je kindje
tussen 9.30 en
11.00 uur.

Helmondselaan 71, Helmond

vrijeschoolpeelland.nl/de-kindertuin/

Peuters in het Wild!
(voorheen Peuterspeelzaal)
• Onze peuterspeelzaal is
voor peuters van 2 tot 4 jaar.
• Uniek in Helmond!
• Wij richten ons op natuurbeleving, beweging en ontspanning.
• Voor alle peuters uit Helmond.
• Wij zijn VVE gecertificeerd.

Buitenschoolse opvang 4-13 jaar
• Groepen zijn op leeftijd
ingedeeld.
• Hoofdlocatie is in de wijk
Dierdonk.
• Gevarieerd activiteitenaanbod.
• Warme maaltijd service.
• Thuisbrengservice voor
kinderen van buiten de
wijk Dierdonk.
• Voorschoolse opvang is
ook mogelijk.
• Een kleinschalige sport en
natuur locatie bij sportcomplex
de Rijpel.
• Voor de echte natuurliefhebbers een speciale groep:
de Verkenners (8-13 jaar)
Enthousiast of nieuwsgierig geworden?
Neem contact met ons op via mail@
bereboot.nl of bel naar 0492-475009, dan
zorgen wij dat er iemand voor u klaarstaat
om u rond te leiden en al uw vragen te beantwoorden. s

Op zoek naar een startersfunctie en ben jij de
Handige Harry/Hariëtte die wij zoeken?
Lysno is al 10 jaar een Nederlandse fabrikant en installateur van
LED producten met vestigingen in Eindhoven en Helmond.
Vanwege uitbreiding in onze vestiging in Helmond zijn we op zoek naar:

Algemeen Technisch Medewerker M/V 24-40 uur p.w.
Als Algemeen Technisch Medewerker bij Lysno ga je samen met collega’s op pad om LED
verlichting te plaatsen bij klanten van Lysno en deze klanten van advies te voorzien. Het is een
uitdagende functie met installaties door heel Nederland en ook in België en Duitsland.
Vrij snel zal je ook zelfstandig aan het werk gaan.
Dit is wat Lysno zoekt: Jong en dynamisch - Energiek en enthousiast - Kan zelfstandig werken In bezit van rijbewijs - Aﬃniteit met elektrotechniek - Twee „rechter“ handjes
Contact: Kun jij jezelf helemaal vinden in de bovengenoemde vacature?
Stuur dan je motivatie en CV naar: steven@lysno.com
Bellen of een Whatsapp bericht sturen kan ook: 06-50257279

(Bron foto; Kinderdagverblijf de Berenboot).

IEDERE ZONDAG OPEN
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

GRATIS!
op de foto met je
huisdier

4 & 5 Oktober

Deze aanbiedingen zijn geldig van 2 t/m 8 Okt 2019

Pindakaas

Speciaal voor tuin vogels
Inhoud 340 gr
€1,99

1+1

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

GRATIS

Pompoenen

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

1+1

GRATIS

Winterviolen

€3,49
Bloembollen
Plant ze nu!
Keuze uit 50 soorten
€6,99 per stuk

2 voor
*Goedkoopste gratis

€10

www.tuincentrumdebiezen.nl

Vrijdagkoopavond
tot 20.00 uur geopend

Cyclamen Patio

Verkrijgbaar in div. kleuren
25-cm hoog
in 11-cm pot
€1,99

1+1

GRATIS

Vaste planten herfst mix
Keuze uit 10 soorten
ø20-cm
in 12-cm pot
€1,99

1+1

GRATIS
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en UVO Connect, full LED-koplampen, een achteruitrijcamera,
ondersteuning van Apple CarPlay
en Android Auto, digitale radio
(DAB+), bluetoothconnectiviteit
met spraakherkenning en 18-inch
lichtmetalen velgen. Ook Cruise
controle, een snelheidsbegrenzer,
een autonome noodrem assistent
(AEB), actieve rijstrook assistent
(LKAS), vermoeidheidsherkenning (DAW) en een grootlichtassistent (HBA) zijn standaard.

De nieuwe

KIA XCeed

Nu te bewonderen bij VDNS KIA Helmond
De nieuwe KIA XCeed. (Bron foto; VDNS KIA Helmond).

Helmond
Vanaf vrijdag 4 oktober staat
de nieuwe KIA XCeed bij VNDS
KIA Helmond. Deze KIA Xceed
is de nieuwste telg van de
Ceed familie en biedt als crossover een sportief en onderscheidend alternatief voor de
traditionele SUV’s.

T-GDi turbobenzinemotoren
Er is keuze uit drie verfijnde TGDi turbobenzinemotoren. De
1.0 T-GDi heeft 120 pk (88 kW)
vermogen en 172 Nm koppel.
De 1.4 T-GDi is goed voor 140 pk
pk (103 kW) en een koppel van
242 Nm. Deze is zowel handgeschakeld als met een zeventraps
automaat met dubbele koppeling leverbaar. De 1.6 T-GDi pas

met zijn vermogen van 204 pk
(150 kW) en koppel van 265 Nm
uitstekend bij het sportieve karakter van de KIA XCeed.
Rijke standaarduitrusting
Standaard (DynamicLine) heeft
de Kia XCeed een bijzonder rijke
uitrusting met onder meer een
10,25-incl full map navigatiesysteem met TomTom Live Services

Introductie aanbieding
Tijdens de introductie is op de
Kia XCeed een Design Pack leverbaar op basis van de DynamciPlusLine, waarin een glazen
schuif-/kanteldak, een 12,3” digitaal interactief instrumentencluster, aluminium pedalen, het
Quantum Yellow interieur, zwarte hemelbekleding en hoogglans
zwarte buitenspiegels in zijn opgenomen voor slechts € 1.250,00.
Daarnaast wordt tijdelijk een
inruilpremie van € 1.000,00 aangeboden, Private Lease vanaf
399,00 per maand en uiteraard
voorzien van 7 jaar KIA fabrieksgarantie. De KIA XCeed is leverbaar vanaf € 29.995,00.
VDNS Kia Helmond is Platinum Kia dealer. Dit houdt in dat
VDNS Helmond behoort tot de
beste 10 KIA dealers van Europa.
VDNS Helmond is gevestigd in
Autodroom Helmond op de Varenschut 21d in Helmond. s
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Prinsbekendmaking
CV de Rampetampers
Binnenstad
Op 1 november 2019 zal de
prins van de Rampetampers
voor 2020 bekend worden gemaakt. Wie zal dit seizoen de
scepter gaan zwaaien? Laat
u verrassen en kom op 1 november naar onze residentie
de Fonkel in Helmond. De
toegang is gratis en voor alle
leeftijden.
Om 20.30 uur zal Prins Werner
d’n Urste nog even laten zien
wat nu echt carnaval is. Na ontvangst van de gastverenigingen
zal hij nog eenmaal voorgaan
in het feestgedruis, om vervolgens de artikelen behorend bij
zijn prinselijke waardigheid bij
de voorzitter in te leveren. Vervolgens zal dan de nieuwe prins
van de Rampetampers, alweer
de 56e aan de aanwezigen worden gepresenteerd.
Als de nieuwe prins bekend
is, zal samen met de bezoekende verenigingen en alle
bezoekers een gezellig feest
gehouden worden, waarbij de
nieuwe prins gefeliciteerd kan
worden en hij kan laten zien
zijn mannetje te staan in het
feestgewoel. s

www.helmondnu.nl
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Kom op donderdag
10 oktober uw oude apparaten
inleveren bij de Fonkel, de Brem,
de Moeraseik of de Rozenhof
en mAAk kans op een prijs!
Kijk voor meer informatie en de openingstijden van de locaties
op www.woonpartners.nl

heid
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Werelddierendag
4 oktober
OPEN DAG

Op zondag 6 oktober staat, in het verlengde van Werelddierendag,
de jaarlijkse Open Dag van stichting Dierenambulance en
Dierenasiel Helmond e.o. op het programma.

Op het adres Grasbeemd 17 in Helmond zijn diverse dier- en dierenasiel-gerelateerde
kramen opgesteld. Wij nodigen u uit om eens een kijkje te komen nemen in ons pand
dat voortdurend in beweging is. En, bent u enthousiast geworden?
Dan kunt u zich ook nog laten inschrijven als vrijwilliger.
We hebben een uitgebreid assortiment aan functies!
U bent van harte welkom bij onze gezellige en
diervriendelijke Dierenambulance en Dierenasiel Helmond e.o.

Baco

Dierenambulance en Dierenasiel Helmond

KATER - 4 MAANDEN

Dexter

POES - 1 JAAR

Dina

POES - 4 MAANDEN

Tel.: 06-52716622

Kastanjehoutstraat 3 - Helmond
0492 523 668 | www.adventurestore.nl

www.klaasenvandeursen.com

www.onsmierlohout.nl

Mierloseweg 52 - Helmond - 0492-532323

Fender

POES - 6 MAANDEN

Ira

POES - 5 MAANDEN

Kadett

POES - 2 JAAR

Opel

PeppiKATERS
en Kokki

POES - 7 JAAR

Bori

Zondag 6 oktober
12.00 - 16.00 uur

REU - 1 JAAR

Doortje

ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR

KATER - 5 JAAR

Helmond

GEMERT
BEEK EN
DONK

DE MORTEL

AARLERIXTEL
GERWEN

BAKEL

HELMOND

MILHEEZE

NUENEN

GROOT

MIERLO

VLIERDEN

DEURNE

OMMEL

GELDROP

LIESSEL

SOMEREN

ASTEN

PEELLAND
HEUSDEN

Zuiddijk 27 - Helmond

www.grootpeelland.nl

www.mierlonu.nl/ons-mierlo-magazine

Gerstdijk 7 - Helmond
0492-57 96 00 | dc-benelux@druckchemie.com

www.adcommunicatie.nl

Prinzz

TEEFJE - 7 JAAR

Saar

POES - 1 JAAR

Sara

Swit
ch
POES - 1 JAAR

POES - 5 MAANDEN

KATER - 5 MAANDEN

HONDENTRIMSALON

‘Bulletje’

www.mierlonu.nl

De Burcht 7 - Helmond
06-20344693 | www.hondentrimsalonbulletje.nl

Ook het adres voor
de beste dierenvoeding

www.dierenambulancehelmond.nl

De Hoefkens 1b, Helmond
www.diepvriesspecialist.nl

Zafira

weekkrant de loop

HELMOND
www.helmondnu.nl

de loop weekkrant HELMOND

week nummer 40 vrijdag 4 oktober 2019

Binnenstad

Helmond-Oost
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 gevulde levensmiddelenmanden en gratis kienkaarten. Ook vindt er regelmatig
een grote gratis loterij plaats.
Aanvang 20.00 UUR. Zaal open
vanaf 18.45 uur.

Mierlo-Hout
Elke vrijdag organiseert bridgeclub ’t Houtse Slem bridgedrives,
ook voor niet-leden. Men dient
zich uiterlijk om kwart over een
als paar aan te melden in De Geseldonk. Er wordt een kleine vergoeding gevraagd. Iedere drive is
er een fles wijn te winnen.

Annawijk/Suytkade
In buurthuis St. Anna aan de
Hoogeindsestraat 24 kun je iedere maandagavond vanaf half
8 prijskaarten. Je kunt er terecht
voor jokeren en rikken. De organisatie ligt in handen van seniorenvereniging St. Anna.

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

Mierlo-Hout
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 MierloHout, 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).

Helmond
De eenzaamheid waar in de week
van 1 tot en met 8 oktober extra
aandacht wordt geschonken zal
voornamelijk ouderen en alleenstaande betreffen. Jeu de boules is
bij uitstek een sport/ spel dat tot
op hoge leeftijd kan worden gespeeld. Dit wil absoluut niet zeg-

Lichtjesavond in
speeltuin ‘Helmond-West’
De speeltuin zal weer mooi verlicht zijn. (Bron foto; Speeltuin Helmond-West).

Helmond-West
Op 11 oktober is het weer tijd
voor de jaarlijkse lichtjesavond
in speeltuin Helmond-West.
De speeltuin zal weer verlicht zijn
met honderden lampjes waardoor het extra spannend is om
in de speeltuin te komen spelen.
Om 18.00 uur gaat de speeltuin
open en tot 21.00 uur kan er naar
hartenlust gespeeld worden. Voor
ouders zal het weer heerlijk toeven
zijn op ons terras terwijl er in het
paviljoen van alles te koop is. Een
gezellige avond dus. Clown Kees

komt zodat er ook gelachen kan
worden en kinderen even kunnen
uitrusten van het spelen. Volgend
jaar gaan we het aanbod in het
paviljoen aanpassen. De landelijke
tendens is dat er steeds meer gezonde voeding aangeboden wordt.
Wij kunnen als speeltuin, waar we
vooral met kinderen bezig zijn,
hierin niet achterblijven. Om dit te
introduceren hebben we voor de
kinderen tijdens de lichtjesavond
een gezonde traktatie! Toegang tijdens de lichtjesavond is uiteraard
gratis maar voor kinderen alleen
toegestaan met volwassen begeleiding! Uiteraard is de entrée op
deze avond gratis! s

gen dat de sport niet door jonge
mensen wordt beoefend. Het zijn
juist de “jongeren” die tot op een
zeer hoog nationaal en internationaal niveau sporten. De oudere
garde speelt meer voor de gezelligheid en de sociale contacten.
Hier ligt dan ook onze insteek
om deel te nemen aan deze actie
week. We hebben afgesproken
in die week onze accommodatie
open te stellen. Op donderdag 3
oktober en maandag 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.

Helmond-Noord
Seniorenvereniging De Schaapskooi organiseert woensdag 9
oktober een kienmiddag bij
Wijkcentrum De Boerderij. Harmoniestraat 105, aanvang 14.00
uur. Wijkcentrum De Boerderij
is open vanaf 13.00 uur. U hoeft
geen lid te zijn om aan deze middag deel te nemen.

Brandevoort
Singles in Brandevoort en omgeving organiseren regelmatig bijeenkomsten in het Brandpunt aan
de Biezenlaan 29 in Brandevoort.
De eerst volgende avond is op vrijdag 4 oktober aanvang 20.30 uur.
De entree is vrij. Deze avond is dan
voor iedereen toegankelijk.

Helmond
Oecumenisch koor Lighthouse
zoekt nieuwe leden, vooral bassen en tenoren. Daarom zetten
ze de deuren open op woensdag 9 oktober van 20.00 tot 22.00
uur. Je bent van harte welkom

op de open repetitieavond in de
Bethlehemkerk, Sperwerstraat 2,
5702 PJ Helmond. Meer informatie? Mail naar koorlighthouse@
gmail.com of kijk op www.koorlighthouse.nl

Helmond-Oost
Dinsdag 8 oktober is in wijkhuis
De Lier een koffieochtend van
10.00-12.00 uur. U kunt gezellig
met elkaar koffie of thee drinken
en een praatje maken, maar u
kunt ook diverse spelen doen zoals rummikub, biljarten, sjoelen,
darten. Een wijkhuis met veel
activiteiten van, voor en door iedereen. Ook staan we open voor
andere ideeën. Het is geweldig
fijn als u komt ervaren hoe leuk
zo'n koffieochtend kan zijn. Koffie of thee €0,85 en een lekker
koekje erbij.

Helmond-Oost
Zondag 6 oktober rijdt Tourclub’81 Helmond de Hogebiezen
wielertocht met een afstand van
65 km. Halverwege houden we
een koffiestop. Vertrek om 9.00
uur bij Winkelcentrum Straakven. Wegkapitein is Toon van Erp.
Gastrijders zijn altijd welkom,
meld je vooraf aan via www.tc81.
nl. Een volgauto begeleidt ons.

Rijpelberg
Gratis reparaties bij Repaircafé
Rijpelberg op woensdag 9 oktober van 13.00 tot 17.00 uur. Locatie: oude basisschool De Torelaar
op de Groningenhof 4, Helmond.
Meer info: www.facebook.com/
RepaircafeRijpelberg. Toegankelijk voor alle inwoners van Helmond. Nieuwe vrijwilligers kunnen zich ook aanmelden.

Fender (5 jaar) had bij binnenkomst extreem veel kriebelbeestjes over z'n
lijf lopen. Ze waren zo talrijk dat ze een visitekaartje hadden achtergelaten: bloedarmoede bij hun gastheer. Fender had er opvallend genoeg
helemaal geen last van, het is een krachtig kereltje, hij barstte toen al
van de energie en dat is nog steeds zo. Fender heeft een grote eetlust en
weet de aandacht prima op zich te vestigen. In een nieuwe omgeving
is hij eventjes op z'n hoede, wat te zien is aan z'n grote pupillen. Het
is een vriendelijk manneke. Je hebt snel z'n aandacht met interessante
speeltjes die z'n jachtlust activeren. Als hij een speeltje "gevangen" heeft
is loslaten er niet meer bij. Hij is wel snel afgeleid en nogal druk, jumpt
van het een naar het ander. Hij moet flink naar buiten kunnen, hij is veel
te actief en energiek om langdurig binnen te zitten koekeloeren want
dan ligt de verveling op de loer. Fender bruist van levenslust! Bij wie krijgt
deze vrolijke spring-in-'t-veld de ruimte?

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.: 0492 - 51 39 71
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PATHÉ HELMOND
DO. 3 OKT. T/M WO. 9 OKT.
Abominable (DNL) Wo 11:00 uur / Zo 11:45 uur
/ Za 15:30 uur / Ma, Wo 16:00 uur / Di 16:15 uur
Abominable (N3D)
Wo 13:45 uur / Zo 15:45 uur
Ad Astra (DOV) Do, Di 12:15 uur / Ma 12:45 uur
/ Vr 16:20 uur / Do, Zo, Ma, Wo 21:00 uur / Di
21:15 uur / Vr, Za 21:30 uur
Angel Has Fallen (DOV)
Do, Di 16:00 uur / Vr, Za 19:30 uur
Angry Birds 2 (DNL)
Do 14:30 uur / Vr, Za 16:00 uur
Anna (DOV) Vr 11:00 uur / Za 16:15 uur
Brief voor Sinterklaas, De (DOV)
Wo 11:30, 13:30 uur
Club van Lelijke Kinderen, De (DNL)
Wo 16:30 uur
Downton Abbey (DOV)
Zo 10:10, 16:00 uur / Za 10:45 uur / Do, Vr, Di
11:00 uur / Ma, Wo 11:15 uur / Ma 13:15 uur /
Vr, Za 14:30, 19:00 uur / Do, Di 15:00 uur / Wo
15:45 uur / Do, Zo - Wo 18:45 uur
F*ck de Liefde (DNL) Ma, Di 11:00 uur / Do
11:45 uur / Vr 12:10, 15:15 uur / Wo 12:15 uur /
Za 12:30, 14:00 uur / Zo 12:40, 15:30 uur / Do,
Di 13:45, 16:45 uur / Ma 16:15 uur / Vr, Za 17:15,
20:00 uur / Do, Zo - Wo 19:30 uur
Farewell, The (DOV) Zo 10:45 uur
Hustlers (DOV)
Di 17:45 uur / Ma, Wo 18:00 uur / Do 21:50 uur
/ Vr, Zo 22:00 uur / Za 22:10 uur
Instinct (2019) (DNL)
Ma 18:30 uur / Di 19:00 uur / Wo 21:30 uur
IT Chapter Two (DOV) Ma 13:30 uur / Do, Zo
20:00 uur / Vr, Za, Ma - Wo 20:45 uur
Joker (2019) (DOV)
Za 10:15, 15:45 uur / Do 10:30, 19:00 uur / Vr
10:40, 12:45, 15:30 uur / Zo - Wo 10:45 uur /
Do, Ma, Di 12:30 uur / Za, Wo 13:00 uur / Zo
14:45 uur / Do, Ma - Wo 15:15 uur / Do, Zo - Di
18:15 uur / Wo 18:20 uur / Vr, Za 18:30, 21:15
uur / Di 20:15 uur / Do, Zo, Ma, Wo 20:30 uur
Kitchen, The (DOV) Do, Zo, Ma 17:40 uur / Vr,
Za 18:15 uur / Di, Wo 18:30 uur
Lion King, The (2019) (DNL)
Za 11:00 uur / Zo 12:50 uur / Vr 14:00 uur
Lion King, The (2019) (DOV) Di 21:30 uur
Lion King, The (2019) (O3D)
Do, Zo, Ma 21:30 uur / Vr, Za 21:45 uur
Metallica S&M2 (DOV) Wo 20:00 uur
Misfit 2 (DNL) Do, Ma, Di 10:30 uur / Vr 13:15
uur / Za 13:30 uur / Zo 14:00 uur / Ma 14:15,
16:45 uur / Do, Di, Wo 15:30 uur / Do, Zo, Di, Wo
17:30 uur / Vr, Za 17:45 uur
Nick Jr. Vriendjesbios (DNL) Zo 11:00 uur
Once Upon a Time.... in Hollywood (DOV)
Ma 11:00 uur / Do - Za, Di 11:15 uur / Wo 16:40
uur
PAC Fest Film 1 (DOV) Zo 12:25 uur
PAC Fest Film 2 (DOV) Zo 14:56 uur
PAC Festival (DOV) Zo 10:30 uur
Rainy Day in New York, A (DOV)
Ma 20:00 uur
Rambo: Last Blood (DOV) Vr 10:30, 22:10 uur /
Za 11:45, 22:20 uur / Zo 12:20 uur / Do, Di 13:15
uur / Vr, Za 16:45, 19:15 uur / Ma 17:00 uur / Do,
Zo 18:00 uur / Do, Zo - Wo 21:45 uur
Red Joan (DOV) Ma, Wo 14:00 uur
Roger Waters Us + Them (DOV) Zo 15:00 uur
Secret Life Of Pets 2 (DNL)
Za 10:30 uur / Vr 13:45 uur / Do 16:15 uur
Shaun Het Schaap: Het Ruimteschaap (DNL)
Zo 10:15 uur / Wo 11:00, 13:15 uur / Za 13:45
uur
Singel 39 (DNL) Do, Di 14:00 uur
Sneak Preview (DOV) Di 21:00 uur
Onze openingstijden
maandag t/m vrijdag 10.15 uur
zaterdag en zondag 9.45 uur
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Erelid en leden van verdienste benoemd
bij voetbalvereniging Stiphout Vooruit
Stiphout

De Ameidestraat (Bron foto; De Cacaofabriek).

Historisch Helmond filmcyclus
Helmond
Op maandagmiddag 7 oktober a.s. gaat de Cacaofabriek
in Helmond in samenwerking met Henk Wasser en Jan
van Bussel weer verder met
inmiddels bekende cyclus
‘Historisch Helmond’, een
ﬁlmserie met als thema de
historie van Helmond.
Zuidoost Brabant in het algemeen en Helmond in het
bijzonder hebben een rijke
geschiedenis, een geschiedenis die het waard is om meer
bekendheid te krijgen.
Van veel gebeurtenissen uit
de vorige eeuw zijn filmopnames gemaakt. Deze opnames, soms met en soms zonder geluid, laten een prachtig

tijdbeeld zien van Helmond in
de 20e eeuw. Deze keer kunt
u onder andere filmbeelden
verwachten van Brandsma
uit 1936, de Optocht over de
Steenweg in 1922, maar ook
beelden uit de Tweede Wereldoorlog: de landing en de
bevrijding van Helmond, onderduikers in de bossen van
Stiphout en beelden van zowel
Kamp Westenbork als Vught.
We sluiten af met een item
over Bert kuipers.
Natuurlijk is Helmond-kenner
Jan van Bussel van de partij
om de beelden (samengesteld door Henk Wasser) van
deskundig commentaar te
voorzien.
De film start om 14.00 uur, entree bedraagt 5 euro. s

Blaaskapel Krajovjanka. (Bron foto; Blaaskapel Krajovjanka).

Concert blaaskapel
Krajovjanka in Gaviolizaal
Binnenstad
Blaaskapel Krajovanka opent
het concertseizoen in de Gaviolizaal op zondag 6 oktober van
14.00 tot 16.00 uur. Naast draaiorgelmuziek is er in elk geval tot
januari 2020 weer elke zondag
een gratis toegankelijk sociaal
maatschappelijke concert van
een koor, blaaskapel of muziekgezelschap.
Krajovanka is een dynamische
blaaskapel, opgericht in 2001
door enthousiaste muzikanten
uit de regio Midden-Limburg en
Oost-Brabant bijt dus de spits af.
“Kraj” is “streek/omgeving”. Letterlijk vertaald betekent de naam
dus streek/regiokapel. Zij allen
hebben een voorliefde voor de
Mährische en Böhmische muziek. De kracht van Krajovjanka
zit hem in het feit dat veel ervaring is opgedaan in Tsjechië voor
het krijgen van vooral de feeling
hoe deze mooie muziek moet
worden gespeeld en de cultuur
van de streek te leren kennen.

Dit gevoel en de opgedane ervaring wordt door de muzikaal
leider overgedragen en “tussen
de oren” gebracht van de muzikanten! Vooraf, in de pauze en na
afloop kunt u genieten van onze
Helmondse draaiorgels. De Gaviolizaal met monumenten en een
stukje geschiedenis en cultuur
in de cultuurstad Helmond heet
u welkom. De toegang is gratis.
Wel zien wij na afloop van het
concert een vrijwillige bijdrage in
onze donatiepijp.
Door de groei van het aantal bezoekers en activiteiten kunnen
wij ook extra vrijwilligers, vooral
voor de horeca gebruiken. Heeft
u interesse om ook een stukje
bij te dragen aan de Helmondse
cultuur en monumenten neem
dan contact op met de Stichting
Draaiorgels Helmond. info@
draaiorgelshelmond.nl of 0639682404. De Gaviolizaal is te
vinden aan de Torenstraat 36a,
5701 SH Helmond. Openingstijden zaterdag en zondag van
13.00 tot 17.00 uur. Groepen van
minimaal 10 personen ook mogelijk op afspraak. s

Tijdens de algemene ledenvergadering van 2019 is Theo van
de Ven benoemd tot erelid van
Stiphout Vooruit. Theo is al 68
jaar lid van de vereniging en al
sinds de jaren ’60 is Theo actief
als vrijwilliger. Samen met o.a.
Gerard de Wit stond hij aan de
oorsprong van de jeugdafdeling
waar hij destijds ook als jeugdleider actief was.
In 1975 was hij ook één van de
grondleggers van de veteranenafdeling. Daarnaast was Theo
jarenlang verzorger bij de selectie, vanaf seizoen 1969-1970 tot
eind jaren '80. Ook was hij over
twee periodes bestuurslid. Hij zat
in de commissie voor het jubileumboek van het 50-jarig bestaan.
Daarnaast is hij fervent supporter
van het vaandelteam. Hij is veel te
vinden op het sportpark, vroeger
om naar zijn zonen te komen kijken en tegenwoordig om naar de
kleinzonen te komen kijken Het
afgelopen decennium was Theo
actief als speaker bij wedstrijden
van het eerste elftal. Het karakteristieke geluid is voor iedereen
herkenbaar. Op basis van zijn
grote verdiensten voor de vereniging is de ALV akkoord gegaan
met het voorstel van het bestuur
Theo van de Ven erelid te maken.
Lid van verdienste:
Frans van Stiphout
Frans van Stiphout is al twee decennia actief als leider van het
vierde elftal. Dit is begonnen toen
zijn zoon Freek van de selectie
naar het vierde elftal ging, eind
jaren negentig. Terwijl Freek zijn
voetbalschoenen al lang en breed
aan de wilgen heeft gehangen, is
Frans door gegaan als leider van
dit team. Hij heeft al diverse generaties zien passeren, maar is zelf
aan boord gebleven. Het vierde
elftal kenmerkt zich door een

Mark Relou, Voorzitter Stiphout Vooruit, samen met erelid Theo van de
Ven. (Bron foto; Mark Relou).
grote mate van saamhorigheid,
gezelligheid en daarnaast sportieve successen. Er zijn een aantal kampioenschappen gevierd
en Frans houdt ook wel van een
feestje. Elke thuiswedstrijd wordt
op zondag gespeeld om 10.00 uur
en Frans zorgt dat de groep daarna samen is in de kantine. Tijdens
de ALS voetbalmarathon organiseerde Frans met zijn kompanen
een heuse reünie van de afgelopen twintig jaar met spelers die
uitkwamen in het vierde elftal.
De massale opkomst en bijbehorende gezelligheid was een ode
aan Frans. Voor zijn inzet is Frans
benoemd tot lid van verdienste.
Lid van verdienste:
Dennis de Wit
Dennis de Wit heeft het Stiphout
Vooruit virus via zijn familie met
de paplepel ingegoten gekregen.
Op Dennis kun je als vereniging
dan ook altijd een beroep doen.
Hij had aanvankelijk ambities als
trainer en is 25 jaar geleden gestart om op woensdagmiddag samen met Mario Plugers de jongste jeugd te trainen. Na het volgen
van een trainerscursus en het diploma JVT van de KNVB nam hij
de D3 en daarna de D1 onder zijn
hoede. Na een paar jaar verlegde
hij zijn aandacht naar andere aspecten binnen de jeugdafdeling.

Eerst als begeleider bij jeugdkampen vanaf het WK 2006 in
Duitsland als kampleider. Als organisator van deze jeugdkampen
is Dennis een bekend gezicht en
graag geziene gast. Dennis heeft
er dus 25 jaar als vrijwilliger op
zitten in allerlei hoedanigheden.
Op Dennis kun je altijd rekenen
en hij is benoemd tot lid van verdienste.
Lid van verdienste: Elly Vis
Bij de bestuursverkiezing was
aftredend en niet herkiesbaar
Elly Vis, voorzitter jeugd. Afgelopen decennium actief binnen de
jeugdafdeling. Een vrouw, hard
op de zaak en niet op haar mondje gevallen. Dat was wel even
wennen voor die mannenwereld
bij SV. De functie van wedstrijdsecretaris was door de explosieve
groei van de jeugdafdeling echte
topsport. Dagelijks contact met
trainers, leiders, scheidsrechters,
andere verenigingen, vrijwilligers,
ouders en mede bestuursleden.
Vervolgens de afgelopen drie jaar
voorzitter van de jeugd en toegetreden tot het dagelijks bestuur
van de vereniging. De topsport
bleef, mede door de jaarlijkse
hetze bij de teamindelingen. Voor
de verdiensten voor Stiphout
Vooruit is Elly benoemd tot lid
van verdienste. s

Winnaar Sudoku
Weekkrant De Loop Helmond
Helmond

Carel Lammers uit Brouwhuis
stuurde zoals velen de oplossing in van de Sudoku en was
blij verrast dat hij gewonnen
had, zijn vrouw Anke mocht
van hem de prijs in ontvangst
komen nemen.
Celest Krebbers r. (stagiaire,
Adcommunicatie) overhandigde de Holland Casino dinercheque t.w.v. € 100,00 en een
leuke Goodiebag aan Anke.
Iedere 14 dagen plaatst Weekkrant De Loop Helmond een
Sudoku. Lost u deze op? Dan
maakt u ook kans op een dinercheque en een exclusieve
Goodiebag van Holland Casino Eindhoven. s
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Feestelijke aftrap Campus De Braak voor publiek
Praktijkschool Helmond. Tijdens
de Kick Off kunnen bezoekers
zien hoe hier over een aantal jaar
onderwijs wordt aangeboden.

Helmond
Op zondag 6 oktober wordt de
herontwikkeling van sportpark
De Braak afgetrapt met de ofﬁciële opening van de eerste
twee nieuwe kunstgrasvelden. Tussen 10.00 uur en 14.00
uur vinden er allerlei sport- en
spelactiviteiten plaats. Dankzij
een gevarieerd programma krijgen bezoekers alvast een voorproefje van de sfeer en activiteiten op de toekomstige Sport- en
beleefcampus De Braak.
De nieuwe velden worden rond
12.00 uur geopend door wethouder Harrie van Dijk en rector Paul Metzemaekers van
OMO Scholengroep Helmond.
Dit doen ze op sportieve wijze
samen met voetballertjes van
de nieuwe jeugdvereniging SV
De Braak en van de Helmondse
Voetbalschool. Met de aanleg
van de kunstgrasvelden afgelopen zomer, is het eerste onderdeel van project Campus De
Braak gerealiseerd. Een mooi
moment dat gemeente Helmond en OMO Scholengroep
Helmond graag samen met hun
partners willen markeren. Bin-

Voetballertje SV De Braak op de nieuwe kunstgrasvelden. (Bron foto; Dave van Hout)
nenkort starten ook de voorbereidende
werkzaamheden
voor de bouw van het nieuwe
Dr.-Knippenbergcollege.
Sportief
De (sport)verenigingen en partijen die actief zijn op en rondom
De Braak hebben een uitgebreid
programma samengesteld voor
‘Kick Off Campus De Braak’.
Kinderen kunnen lekker actief

Gezocht: toneelspelers

en zangers voor voorstelling
“Een Kerstverhaal”
Annawijk/Suytkade
Theatergroep Vreemd Beest
zoekt zangers en toneelspelers voor de voorstelling “Een
Kerstverhaal” die op 19, 20, 21
en 22 december in het Annatheater gespeeld zal worden.
Heb je zin om op de planken
te staan in deze verrassende
voorstelling? Neem contact
op met: Lavínia Germano, laviniagermano@annatheater.
nl, tel.: 06-44369288. www.annatheater.nl
ClubSupport Rabobank
Van 27 september tot 11 oktober: Annatheater doet mee
aan ClubSupport Rabobank
Helmond. Stem op ons! Alle
leden van de Rabobank Helmond kunnen van 27 september t/m 11 oktober via internet

Ook kunnen ze kennismaken
met de architect van Campus De
Braak, die zijn ontwerpvisie presenteert. Daarnaast is er uiteraard informatie te krijgen over
de bouwactiviteiten die binnenkort starten.
Naast onderwijs en sport zijn gezondheid en welzijn thema’s die
aan bod komen tijdens het evenement. JvdI De Fysioclub biedt
gratis gezondheidschecks aan en
Jongerenwerk LEV Groep is van
de partij met de Meidenbus en
geeft kickboks clinics om sociale
vaardigheden te trainen.

5 stemmen verdelen over verenigingen/stichtingen die ze
een warm hart toe dragen. Het
ongesubsidieerde Annatheater
laat Helmond al 16 jaar genieten van bijzondere voorstellingen. We kunnen uw stem
goed gebruiken om voorstellingen van onze Jeugdtheaterschool (prijs van beste toneelstuk en beste acteur op het
Kicke Festival Eindhoven 2019
en Brabantse theaterprijs 2016)
en van huisgezelschap Vreemd
Beest (Eindhovens Dagblad:
“De Pagador door jubilerend
Vreemd Beest een pareltje”)
mogelijk te blijven maken.
Het Annatheater ligt op 1 minuut loopafstand van het NSstation Helmond. Het adres is
Floreffestraat 21a, Helmond.
Telefoon: 0492-475255
info@annatheater.nl
www.annatheater.nl s

Theatergroep
Vreemd Beest.
(Bron foto; Annatheater).

meedoen én kennismaken met
diverse sportactiviteiten. Op het
gebied van voetbal geeft Helmond Sport clinics en open trainingen, organiseert SV De Braak
allerlei voetbalwedstrijdjes en –
spellen en kunnen kinderen hun
voetbal skills verbeteren bij de
Helmondse Voetbalschool.
Ook aan andere sporten op De
Braak kan geproefd worden:
tennis clinics bij HTV, demo’s

bij OEC Korfbal en petanque bij
Littie of littie nie. Verder zijn er
interactieve beweeggames zoals
de SmartWall en verzorgt Jibb+
speciaal voor senioren OldStars
sporten.
Informatief
Op Campus De Braak lopen
over en aantal jaren iedere dag
zo’n 2000 leerlingen rond van
het Dr.- Knippenbergcollege en

Gratis
Het evenement is gratis toegankelijk voor alle inwoners van
Helmond en vindt plaats aan de
westzijde van het sportpark. De
meeste activiteiten vinden doorlopend plaats waarbij bezoekers
makkelijk kunnen aanhaken.
Enkele activiteiten vinden op een
specifiek tijdstip plaats. Het volledige programma met tijden en
locaties is te vinden op:
www.campusdebraak.nl/kickoff s

Toerclub Mierlo-Hout fietst:

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

Lennisheuveltocht
Mierlo-Hout

De laatste gezamenlijke tocht
voor het seizoen 2019 is alweer
gekomen. De Lennisheuveltocht met een lengte van 97
kilometer gaan we verrijden
op zondag 6 oktober. Rest ons
volgende week nog een individuele tijdrit op 13 oktober en
dan is het wegseizoen alweer
een feit.
Voor aanstaande zondag
wordt de Lennisheuveltocht
voorgereden door een wegkapitein en tevens één van de
hoofdsponsors William Lammers. Als wegkapitein zal Anton van Lieshout de honneurs
waarnemen en Frans van Dorst
zal wederom de volgauto met
aanhanger besturen.
We starten om 08:00 uur vanuit de scoutingboerderij “De
Houtduif” aan de Koeveldsestraat 4 in Mierlo-Hout .
De tocht gaat richting het
westen via Gerwen, Liempde,
Boxtel naar Lennisheuvel waar
na een pauze bij Partyboerderij
‘t draaiboompje de weg naar
Mierlo- Hout vervolgen via
Oirschot, Best, Nijnsel, Mariahout en Lieshout.
Bent u geïnteresseerd 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 fietsen. Voor diegene
die willen meefietsen maar de
afstand te lang vindt, In maart
2020 gaan we een nieuw wegseizoen starten waarbij de afstanden worden opgebouwd.
Voor clubinformatie kunnen
wij u verwijzen naar onze website
www.tourclub-mierlohout.nl. Of neem een kijkje op
onze Facebook pagina.

Scheve mond?
Uhhh...
dze...
bluhh...

Verwarde spraak?

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

Indien je als gastrijder twijfelt
of je de afstand wel aan kunt of
twijfelt over het te presteren niveau. We hebben een volgauto
met aanhanger, gereden door
Frans, om deelnemers die het
toch te zwaar vinden te ondersteunen. Een tourclub is geen
raceclub of wedstrijdteam. Het
gaat om het genieten op de
fiets in de buitenlucht in een
gezellig gezelschap.
Ook Tourclub Mierlo-Hout
doet mee met de Rabo clubsupportactie. Stemmen op de
Tourclub wordt gewaardeerd
en is mogelijk tot en met 11 oktober. Alvast onze dank. s

Lamme arm?
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Op zaterdag 5 oktober zal er door vrouwenvereniging Zijactief een (winter)
kinderkledingbeurs georganiseerd worden bij “Het veilinggebouw
De kerseboom, Loeswijk 41 te Mierlo. Verkocht wordt kleding voor baby, kleuter
en jeugd, maat 50 t/m 176. De verkooptijden zijn: van 09.30 – 14.00 uur.

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW
VANAF HEDEN OOK BABYKLEDING
VANAF MAAT 50 NU OOK OP DE BEURS!

plattevonde

PROGRAMMA
OKTOBER & NOVEMBER 2019

ENTERTAINMENT, ETEN & DRINKEN
EEN ALL-IN CONCEPT VOOR EEN MIDDAG/AVOND GENIETEN!

Uit

ver

U kunt nu ook pinnen, pinautomaat is aanwezig!
De toegang is GRATIS!

s
info & ticker.ntl

ht

KINDERKLEDINGBEURS
DINGBEURS
VOOR (WINTER)KLEDING DOOR
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Veilig op elke hoogte. DIRKS

Rob Scheepers ‘Checkt uit’
19 OKTOBER

Kooiladders

26 OKTOBER

Rock around the juke box

Berry Knapen & Friends

Hilarische Vonder party

09 NOVEMBER

24 NOVEMBER

30 NOVEMBER

Open inschrijffeesten

Ladders & trappen

Touch of TOTO

Live tribute bands

Cabaret

All-in

Partycentrum De Platte Vonder | Nieuwendijk 10 | 5712 EM Someren-Eind
0493-491381 | info@plattevonder.nl | www.plattevonder.nl

Bent u van plan om een nieuw Exact Online
abonnement af te sluiten?
Moduletrappen

Maak uw voornemen kenbaar op acconet.nl/actie en kom in aanmerking
voor een dag gratis begeleiding door een gecertificeerde
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.

Steigers

Beekerheide 28 Beek en Donk

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

Valbeveiliging

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

Ontdek de mooiste

houten vloeren
www.vloerenland.com

D I R K S

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

Houten vloeren | Laminaat | PVC vloeren | Tapijttegels | Tapijt | Vinyl
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Europa’s #1 Toto tribute
komt naar de Platte Vonder
Het muziekevenement voor uw bedrijf, vereniging,
familie en iedereen die een avondje wil genieten!
Regio
Op 26 oktober komt de Toto tribute band
Touch of Toto naar partycentrum de
Platte Vonder. De band heeft een avondvullende show met songs uit het gehele
repertoire van TOTO. Het streven van de
band is om een show neer te zetten zoals
je dat van de leadzanger Joseph Williams
en zijn band ook kunt verwachten.
De bandleden zijn perfect op elkaar ingespeeld en de energie en het enthousiasme
straalt bij elk optreden van het podium
af. “Plezier op het podium maken en drie
uur alles geven is het motto”. De band ziet
het als een groot compliment dat ze regelmatig te horen krijgen dat hun optreden
dichtbij “het origineel komt”.

TOTO brengt in hun nieuwe ‘From Africa
to Michael Jackson Tour’ een hommage
aan meer dan 40 jaar TOTO. Naast de
wereldhits van TOTO spelen zij grote hits
waar TOTO een vinger in de pap had. U
kent ze ALLEMAAL! Een avond vol herkenning en genieten!
Wil je Toto Tribute live aan het werk zien?
Reserveer nu dan uw tickets, eventueel
voorafgaand aan de show met diner via
www.plattevonder.nl. Naast dit muziekevenement ook tal van all-in concepten
voor uw familie, bedrijf of vereniging tijdens onze open inschrijffeesten of theater
dinner shows.
Partycentrum De Platte Vonder
Nieuwendijk 10, 5712 EM Someren-Eind
Tel: 0493-491381 | www.plattevonder.nl s

TOTO; hofleverancier van hits in de jaren
70 en 80 en 90. Naast hun eigen grote hits
als Africa en Hold the line stond TOTO
aan de wieg van hits van Michael Jackson
tot Aretha Franklin, van Joe Cocker tot Lionel Richie en van Elton John tot onze eigen Volendamse The Cats. TOTO werkte
mee aan meer dan 5000 albums. Touch of

Meepraten? Meedenken? Vragen stellen? Je hart luchten?

Eerste buurtcafé Helder Helmond
Woensdag 9 oktober houdt dé oranje
partij van Helmond het eerste “Buurtcafé Helder Helmond” logischerwijs in de
Oranjerie, Beatrixlaan 18 (bel ‘recreatiezaal’), ingang op de hoek aan de Kanaaldijk NW. Met als hoofddoel: de politiek
laagdrempelig met de Hellemonders te
bespreken. De buurt in om te buurten.
Niet alleen met leden maar ook met de
geïnteresseerde inwoners van Helmond.

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 Verspagetvan Dijk; Opa en Oma Vogels-van Mierlo en ouders Sauvé-Vogels en
dochter Ine; Nelly van Bussel-van Os;
Zondag 6 oktober
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout Hoogmis m.m.v. het kerkkoor;
Sjef Remmen en Annie Noordman; Anna Rouss; Broer Boxstart
en Fridie Boxtart-van Bokhoven; overleden ouders Noud en Nellie
Meulendijks-Smits; Tonnie Sanders; Ceciel Broens-Veel; Bert Allard;
Harrie Vos; Henk Kat; Sjef Schepers; Tiny Giebels-van den Heuvel;
Theo Kweens; Harrie van de Laar; Harry van Bree; Martin van den
Berkmortel; Anny Kweens-van Venrooij; Mathieu de Bie; Anneke
Brummans – van Lieshout vanwege verjaardag;
Donderdag 10 oktober 19.00 uur ‘t Damiaanhuis

Ingezonden politiek bericht

Helmond

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

Meepraten? Meedenken? Vragen stellen?
Je hart luchten? Het kan allemaal bij dit
buurtcafé. We kijken vooruit naar de raadsvergadering van 22 oktober (met o.a. evenementenbeleid en Senzer) maar ook naar
de begrotings-behandeling van 5 november. Maar vooral is er ook gelegenheid om
je eigen punten in te brengen. Louis van de
Werff van Haw Ut Hellemonds zal de avond
ludiek afsluiten. Toegang uiteraard gratis!
Inloop vanaf 19.30 uur met koffie. Aanvang
om 20.00 uur en einde uiterlijk om 22.00 uur
(met pauze met een drankje). s

Uitvaartzorg van de Kerkhof

Dé uitvaartondernemer voor Helmond.

Uitvaart
vanaf
€ 1695-,
informeer gerust naar
de mogelijkheden

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

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

Vrijdag 11 oktober
14.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout
Huwelijk Dirk Leijten en Ester Verspaget
Zaterdag 12 oktober
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna;
volkszang
overleden oud-pastoors
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang
Overleden oud-pastoors.

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE TRUDOKERK STIPHOUT
www.damiaanhelmond.nl
Missen en misintenties St.-Trudokerk, Dorpsstraat, Stiphout
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 SwartKornuijt.
Zondag 13 oktober
10.30 uur Maria koor
Ciska de Kok en haar overleden ouders en verdere familieleden,
Jos Dijckmans, Anneke van der Els-van Dijk, Atty van der MeulenMeijer, Joop Smits.

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS
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

21

22

save

week nummer 40 vrijdag 4 oktober 2019

de loop weekkrant HELMOND

DUTCH
AUTOMOTIVE
FESTIVAL
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 ,
Automotive Campus 30.
09:00 - 21:00 uur.

the

OKT.
Evenementen

3
OKT.

PUBQUIZ
De Vijfhoeck

Elke 1e donderdag van de maand vindt
er een pubquiz plaats bij De Vijfhoeck
i.s.m. Pubquiz040(bekend van De
Wildeman Eindhoven). Meld jouw team
aan en wij reserveren een tafel voor je.
Grandcafé De Vijfhoeck, Kamstraat 26.
20:30-23:00 uur.

3
OKT.

Voorelkaar
Pub Quiz

De Voorelkaar Pub Quiz is een gezellige
avond voor iedereen. Wie weet het
meest over sport muziek of Helmond
Door deel te nemen help je mee om
mensen wat minder alleen te laten
voelen. Doe mee. De Cacaofabriek,
Cacaokade 1. 19:30 - 21:30 uur.

4
OKT.

Annatheater
presenteert:
Yvonne, Prinses
van Bourgondië

Elf acteurs spelen “Yvonne Prinses van
Bourgondie”. Absurd en ontroerend
toneel van de Poolse schrijver
Gombrowicz. Je weet niet of je moet
lachen of huilen of misschien boos
worden.
Annatheater, Floreffestraat 21A
vr 4 oktober 19:30 - 21:00 uur,
za 5 oktober 19:30 - 21:00 uur,
zo 6 oktober 15:00 - 16:30 uur.

4
OKT.

4
OKT.

An Evening Of
Prog - The Music
Of Genesis & Yes

Vanavond kun je genieten van
een avond gevuld met allerbeste
progressieve muziek uitgevoerd door
geweldige muzikanten van eigen
bodem. De Cacaofabriek, Cacaokade 1
20:30 - 22:30 uur.

4
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.

4
OKT.

LIVE: Airforce
(UK) + support

Het Britse Airforce is doordrenkt met
Iron Maiden-invloeden. Heel logisch
dankzij Doug Sampson (ex Iron
Maiden) Steve Harris Paul Di Anno en
Paul Mario Day
Muziekcafé Helmond,
Zuid Koninginnewal 39
22:00 - 01:00 uur.

4
OKT.

TEDx Veghel

Met deze 3e editie van TEDx gaat
de organisatie in Veghel een stapje
verder. Thema CHANGE. Live te volgen
via een rechtstreekse verbinding in
Bibliotheek Helmond.Watermolenwal 11
09:00 - 17:00 uur.

5
OKT.

Workshop:
Knoest laat je
kennismaken met
hout

Tijdens deze workshop ga je behalve
met je persoonlijke houtwerk ook
nog samen aan de slag. Alles onder
de bezielende (bege)leiding van Willy
van Kasteren en Angelique Zeelen
van Knoest. Zij houden van hout, van
puur natuur en nemen je daar tijdens
deze workshop graag in mee. Wat
we onthullen is een waar kunstwerk;
misschien al helemaal ‘af’ maar er
kunnen ook plannen ontstaan voor
weer een volgende stap richting
‘voltooid’. 09.00-12.30 uur. Bijdrage in
de kosten: 15 euro inclusief koffie, thee,
water en koek.
Aanmelden via: natuur@weverslo.nl.
Adres: Janslust 11, 5812 AT Heide,
0478 515721, natuur@weverslo.nl

5
OKT.

De Vijfhoeck Live:
Spunk Meadow

5 Oktober is het tijd voor “lichte”
pop-deuntjes tot NU-Metal en alles
wat er tussen in zit Kom genieten van
de 6 mannen van Spunk Meadow
met hun drums gitaren en bakken
vol enthousiasme. Grand Café De
Vijfhoeck, Kamstraat 26
22:00 - 01:00 uur.

5
OKT.

Weekmarkt
Helmond

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

5
OKT.

Infected - Techno
Music Only

FILMPJE
PAKKEN?

Vanavond komt Infected weer met
een knallende indoor editie. Wederom
zullen we jullie met een grote Glimlach
laten genieten van onze intieme
technotempel in De Cacaofabriek
De Cacaofabriek, Cacaokade 1
21:00 - 23:00 uur.

5
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. Muziekcafé Helmond, Zuid
Koninginnewal 39. 22:00 - 01:00 uur.

6
OKT.

Ad Astra

BanDeville - The
Music Of Willy
Deville

De mannen van BanDeVille speelden
al eerder in de Cacaofabriek dat beviel
zo goed dat we ze graag nog een keer
op ons podium laten spelen.
De Cacaofabriek, Cacaokade 1
16:00 - 18:00 uur.

Angry Birds 2

Hustlers

Instinct
Theaterkoor Nutsz

Knetterpopulair Helmonds koor is terug
met een wervelende musicalshow
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
vr 4 oktober 20:15 - 23:59 uur,
za 5 oktober 14:30 - 17:00 uur,
za 5 oktober 20:15 - 23:59 uur,
zo 6 oktober 14:30 - 23:59 uur.

Rambo:
Last Blood

The Hummingbird
Project
Kijk op www.pathe.nl
voor het hele aanbod
en tijden
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HELMONDloopjes
Wat teEVENEMENTEN
verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend
succesvol!
DIVERSE
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 Spots
vrij laten.
Trimsalon
Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

6 oktober
Dé salon voor uw dier! Voor
te koop
cursussen
kennismaking
tevlooienmarkt
koop gevraagd
te huur de gehele vachtverzorging.
vakantie
diversen
huisdieren 6 Jaar knip ervaring.
personeel
evenementen
en motoren
onroerend goed
Sporthal Tivoliauto’s
Full
time
honden
trimster!
woningruil
radio en tv
Geert Grootestraat 72
Eindhoven
9.00-16.00 uur
tel.: 06-20299824

DIVERSE

En het allerbelanrijkste, grote
dieren liefhebber. e 6,50
06-12476466. e 6,50
e 6,50
info@trimsalonspots.nl
e 8,00
e 9,50

Kunstgras
nodig?

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

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

Elke week gegarandeerd 50.000 likes!

weekkrant de loop

Beekerheide 28
Beek en Donk
www.kunstgrasland.nl

HELMOND

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

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
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MIERLO-HOUT
5706

ANNAWIJK/SUYTKADE
5705
BROUWHUIS
5704

INDUSTRIEGEBIED
ZUID 5704/5705
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Oplossing van week 38:
A9 - B4 - C6 - D6

Prijswinnaar week 38:
Carel Lammers

Mail de gele oplossing voor 11 oktober naar: actie@deloop.eu
o.v.v. je naam, geboortedatum en telefoonnummer.
minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar.
Prijswinnaar krijgt een persoonlijk bericht.

OKTOBER ACTIEMAAND
VOOR MEER INFORMATIE BEKIJK ONZE WEBSITE OF BEZOEK ONS BEDRIJF

0492-551414

•

WWW.BENIKHOUT.NL

INFO@BENIKHOUT.NL

•

VONDERWEG 3

•

RIJPELBERG
5709
OOST
5703

WEST
5707
BRANDEVOORT
5706/5707/5708

DIERDONK
5709

CENTRUM
5701

3 5 7

De specialist voor uw prothese

is ook verkrijgbaar op
de volgende adressen

NOORD
5702
ORANJE BUURT/
WARANDE 5707
STIPHOUT
5708

8

b

HTN Vloer en Tuine 11,00
e 12,50
HTN Vloer en Tuin
Ruim 600 verschillende
e 14,00
Voor complete
Wand en Vloertegels
e 15,50
aanleg
van
Tuinen
te
zien
in
onze
Inleveradres:
en Terrassen,
Showroom. Ook voor
Rolluiken, luifels,vloerbedekking, lamellen, (rol)gordijnen,
Weekkrant
De Loop HELMOND
sierbestratingen,
het
laten
leggen
van
jaloeziën,
etc. Zeer concurrerende prijzen. Gratis meten en
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50
prijsopgaaf. Willie’s stoffering, Braaksestraat 10, Helmond,
opritten. Bezoek onze
uw nieuwe vloer bent
T: (0492) 535901
showtuin/ showroom. u bij ons op het juiste
Engelseweg 200a in
adres. Geen koude
Helmond
voetjes meer? Denk
FEESTJE? Tent v.a. € 20,-; | Staantafel € 4,-; | Karaoke € 25,-;
info@htnvloeren.nl
aan vloerverwarming
Tel. 0492-510855 www.ikgeefeenfeestje.nl
T.0492 792499
en kies voor een
compleet pakket tegen
HTN Bad en Sanitair
een scherpe prijs!
Wij verzorgen de
Engelseweg 200a in
complete aanleg of
Helmond
Kunstgebit Klikgebit
renovatie van uw
info@htnvloeren.nl
Reparaties Opvullen
nieuwe badkamer.
T. 0492 792499
In onze showroom is
een ruime keus aan
CURSUSSEN
‘t Bijsterveld 2
Sanitair en Vloer en
Wandtegels te zien.
5701GW Helmond
Karate leren? Kom ook
Alles tegen betaalbare
trainen bij karateschool
0492-542912
prijzen! Engelseweg
Mierlo. Beginners zes lessen,
200a in Helmond
5 Euro. www.dojomierlo.nl
www.kunstgebitbijsterveld.nl
0492-660853
www.sanitairhelmond.nl

Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond
www.deloop.eu
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5741 TE BEEK EN DONK
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overtuigd?
www.henkvanrooijfietsen.nl

nu Met bon

20% korting
oP fietsverlichting

#

fietsen
Mierloseweg 23 helmond
t (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl
Of f ic ië l e

d e al e r

va n

KLAASEN | VANDEURSEN.COM DL WK40

(geldig tm 19 oktober 2019)

