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Iedere zondag geopend van 12:00 tot 17:00

Geldig van 16 t/m 22 oktober 2019

Opening kerst en sfeer show
Zondag 20 oktober

Vrijdag koopavond
Tot 20:00 uur

Rozen

Haag Ilex

Calocephalus

Hebe groen mix

10 stelen per bos

Goede vervanging voor uw buxus haag
Tray á 6 stuks
Voor 1 meter haag
Van €12,99

Zilverstruik of spaans mos
ø20-cm in 12-cm pot
€1,99

Div. soorten
In 12-cm pot
€1,99

Nu

€2.99

1+1

Nu

€8.99

gratis

Winter violen

Modelspoor
tentoonstelling

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

Nu

€3.49

50%
korting

Winterschotel
Voor tuinvogels
9-delig
Van €5,79

Nu

€3.99

Gratis entree

gratis
Heuchera’s
Bij De Biezen kan je kiezen
Nu alle maten & soorten

Van zaterdag 12 t/m
zondag 20 oktober

20%

Iedere dag geopend!

Peperomia
“Rotundifolia”

Tuinrozen
Plant ze nu!
Alle maten
& soorten

1+1

Tip!

Breng ook een bezoek
aan ons tuincafe.

korting

Sterke kamerplant
ø20-cm in 11-cm pot
€2,99

1+1

gratis

Bladhark Wolf

Zinken schaal

Anthurium

Met steel &
onkruidkrabber
Van €39,95

68 x 18 x 4,5-cm
Van €15,99 nu €10,99

Div. kleuren
40-cm hoog
in 15-cm pot
Van €6,99

Nu

51 x 15 x 4-cm
Van €10,99 nu €7,99

€16.95

Nu

€3.99

www.tuincentrumdebiezen.nl
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Lichtjes in het duister bij Tuincentrum De Biezen
Regio

Laat u meenemen op een reis
door de kerstshow van Tuincen-

weekkrant de loop

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

De kerstshow bij Tuincentrum
De Biezen is al jaren de leukste
uit de omgeving. Ook dit jaar
zijn zij met hun show: Lichtjes
in het duister, wederom genomineerd voor de “Beste Kerstshow van Nederland”. Ieder jaar
weer bezoeken jong en oud de
kerstshow van Tuincentrum De
Biezen opzoek naar inspiratie
maar ook voor de sfeervolle en
prachtige styling met mooi versierde kerstkamers in alle modieuze kleuren.
Schitterend versierde bomen en
de sprookjesachtige bouwwerken spreken jong en oud tot de
verbeelding. Kinderen kunnen
lekker meezingen en dansen
met bewegende sneeuwpoppen en prachtige ijsberen. In de
wensvijver zijn al muntstukken
zichtbaar en hopelijk worden er
de komende weken meerdere
muntstukken bijgeworpen. De
gehele opbrengst komt ten goede aan Stichting KiKa, Kinderen
Kankervrij. Zo heeft Tuincentrum De Biezen afgelopen jaar
€1050,87 kunnen doneren!
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UITGEVER
Adcommunicatie
tel. 0492-845350
Ad Klaasen
Steenovenweg 20,
5708 HN Helmond
ADVERTENTIES
E-mail advertentie@deloop.eu
Tel. 0492-845350, fax 0492-555097
Christel Sanders (06-30 07 31 81)
BUREAU REDACTIE
Mandy Meeuwsen
Inleveren: Kopij/agenda’s
nieuwsberichten e.d.:
E-mail redactie@deloop.eu
Internet www.deloop.eu
Steenovenweg 20,
5708 HN Helmond
Tel. 0492-845350
Inleveren berichten tot uiterlijk
maandag 17.00 uur

Kom alvast in kerstsferen (Bron foto; Tuincentrum De Biezen).
trum De Biezen waar u honderden (kerst)artikelen boordevol
inspiratie vindt voor het maken
van de mooiste kerstversiering,
het optuigen van uw kerstboom,
de aankleding van het kerstdiner,
vele cadeautips en nog veel meer.
Heeft u trek gekregen van al dat
winkelen? Kom dan even tot rust
in het gezellige tuincafé voor een
heerlijke kop cappuccino uit het

nieuwe Barista apparaat, lekker
met een stuk apfelstrüdel met
slagroom om helemaal in de
sfeer te blijven!
Heerlijk kerstshoppen en wegdromen bij Tuincentrum De Biezen in de gezelligste periode van
het jaar. Probeert u zich maar
eens in te houden! Om nog even
in de sfeer te blijven kunt u op de

Geslaagde vierde editie van
de Kidskookcaféwedstrijd in Helmond

weg naar huis nog even een zak
heerlijke oliebollen meenemen
bij de gebakskraam, die weer dagelijks voor de ingang te vinden
is.
Kunt u niet wachten? Tuincentrum De Biezen is 7 dagen in
de week geopend, kijk voor alle
openingstijden op www.tuin
centrumdebiezen.nl. In welke
stijl gaat u dit jaar uitpakken? ▲
Dutch Food Week
De Kidskookcaféwedstrijd wordt
georganiseerd door Food Tech
Brainport, Jibb+ en gemeente
Helmond in het kader van de
Dutch Food Week.
Deze vond dit jaar plaats van 5 tot
en met 16 oktober. Dutch Food
Week is hét nationale podium
waar voeding, voedselproductie
en innovatie centraal staan. ▲

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...

(Bron foto; Gemeente Helmond).

Helmond
Vanmiddag vond de spannende
finale plaats van de vierde editie
van de Kidskookcaféwedstrijd.
Kinderen hebben zich in duo’s
op kunnen geven door een
pastarecept in te sturen, passend binnen het thema lekker
én gezond.
Uit alle inzendingen zijn vijf
koppels geselecteerd die vanmiddag hun gerecht hebben gekookt en gepresenteerd voor de
vakjury. Tess en Jente wonnen
de eerste prijs met hun pasta
met preisaus.

Thema ‘Pasta,
haal eruit wat erin zit’
Het thema van dit jaar was
“Pasta, haal eruit wat erin zit”.
De leerlingen maakten allemaal
een pasta met een zelfgemaakte
saus. Daarnaast zijn ze uitgedaagd om de ingrediënten die zij
gebruikten voor hun gerecht zo
optimaal mogelijk te gebruiken.
Om de kinderen op die manier
bewust te maken van de verspilling van voedsel.
Winnaars van
de Kidskookcaféwedstrijd 2019
Vanmiddag streden de geselecteerde koppels om de titel in
de professionele keuken van de

Praktijkschool in Helmond. De
finalisten waren erg aan elkaar
gewaagd, maar Tess en Jente van
basisschool Dierdonk sleepten de
eerste prijs binnen met hun pasta
met preisaus, kastanjechampignons en stokbrood met zelfgemaakte kruidenboter. Door deze
overwinning staat hun gerecht
voor een dag op de menukaart
van het Elkerliek ziekenhuis. Samen met de sous-chef van het
ziekenhuis gaan zij hun gerecht
bereiden. Olivia en Dieuwertje
behaalden de tweede prijs. Vanwege deze prestatie mogen zij
samen met chef en eigenaar Djailany van de Laarschot koken in de
keuken van restaurant Nastrium.

Van ons
24-uurs mortuarium
krijgt elke nabestaande
een eigen sleutel.
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Infopagina
Inspreken over de gemeentebegroting 2020

De gemeenteraad heeft dinsdag 24 september de Programmabegroting 2020
in ontvangst genomen. Hierin staat waaraan het gemeenschapsgeld volgend
jaar wel en niet wordt uitgegeven. Inwoners, organisaties en instellingen uit
Helmond kunnen de gemeenteraad laten weten wat zij van de plannen vinden
die in de Programmabegroting staan. Dit kunnen zij doen voorafgaand aan
de bespreking van de begroting bij de commissievergaderingen van 29 en 30
oktober.

€
Inkomsten Waar komt het vandaan?
€ 238
€ 102,9
+
miljoen
inkomsten uit het Rijk

€

1
2

miljoen
inkomsten binnen de gemeente

Gemeentefonds

€ 191,6 miljoen

Specifieke uitkeringen

€ 46,4 miljoen

10

Lokale heffingen

€ 56,5 miljoen

3

Parkeergelden

€ 3,5 miljoen

4

OZB

€ 22,6 miljoen

5

Afvalstoffenheffing

€ 11,7 miljoen

6

Overige belastingen
(o.a. toeristen- en
hondenbelasting)

€ 5,3 miljoen

7

Leges

€ 4,1 miljoen

8

Rioolheffing

€ 9,3 miljoen

Andere
inkomstenbronnen

€ 46,4 miljoen

9

Grondopbrengsten

€ 29,5 miljoen

10

Reserves

€ 9,2 miljoen

11

Huren en pachten

€ 7,7 miljoen

11

9
8
7
6

Totaal:

5

€ 340,9

4

miljoen

3

1

2

Hoeveel betaal ik in 2020 aan:
Afvalstoffenheffing

€ 213,12

Rioolheffing

€ 201,72

Hondenbelasting

€ 62,16

€
Waar gaat het naar toe?

Uitgaven

Veiligheid en handhaving

€ 7,6 miljoen

8

€ 36,6 miljoen

Ruimtelijke ordening
en volkshuisvesting

2

Werk en inkomen

€ 78,9 miljoen

3

Zorg en welzijn

€ 59,6 miljoen

4

Jeugd en onderwijs

€ 48,6 miljoen

5

Cultuur, toerisme en

9

Stedelijke vernieuwing

€ 2,6 miljoen

10

Verkeer en mobiliteit

€ 2,7 miljoen

11

Openbare ruimte en

€ 16,6 miljoen

€ 12,7 miljoen

natuurbescherming

recreatie
6

Sport en bewegen

€ 5,8 miljoen

7

Economisch beleid en

€ 4,8 miljoen

werkgelegenheid

12

Milieu

€ 18,8 miljoen

13

Bestuur en organisatie

€ 11,8 miljoen

14

Algemene dekkings-

€ 33,8 miljoen

middelen

1

14
13

Mening inwoners is belangrijk
De gemeenteraad vertegenwoordigt de Helmondse inwoners, organisaties
en instellingen. Daarom wil de raad graag weten wat inwoners vinden van
de plannen voor aankomend jaar. Helmondse inwoners, organisaties en
instellingen kunnen inspreken over de begroting. Dat kan tijdens één van de twee
commissievergaderingen (afhankelijk van het onderwerp, zie hierboven).
Wilt u inspreken, stuur dan een mail naar raadsgriffie@helmond.nl. Zet daarin uw
naam, (eventueel) organisatie, telefoonnummer, het onderwerp waarover u wilt
inspreken en op welke dag. U krijgt dan vijf minuten spreektijd aan het begin van
de commissievergadering (om 18.30 uur). Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag
25 oktober 16.00 uur
Inhoudelijke behandeling
Na de commissievergaderingen stelt de gemeenteraad op 5 november de
begroting vast. Alle fracties geven hun mening over de begroting en stellen
vragen aan het college. De burgemeester en wethouders geven antwoord op
de vragen en er wordt gediscussieerd over de begroting. Tot slot stemt de raad
of de begroting wordt vastgesteld of dat er nog zaken gewijzigd worden. Deze
vergadering begint om 16.30 uur in de raadzaal. Inwoners zijn hierbij eveneens
van harte welkom. De vergadering kunt u ook online volgen via
https://helmond.raadsinformatie.nl/live.

Totaal:

11
10
9

€ 340,9
miljoen

8

Raadsvergadering
22 oktober 2019

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 22 oktober aanstaande in de
raadzaal in Boscotondo. De vergadering begint om 19.00 uur.
Live volgen via internet
De beelden van de raadsvergadering worden live uitgezonden via internet.
Via www.helmond.nl/bestuur (kies voor: Raad in Beeld) of via de app Politiek
portaal kunt u de vergadering gemakkelijk volgen. U vindt daar ook een overzicht
van alle vergaderingen van de raad en de raadscommissies. Daarnaast kunt u de
vergadering ook op een later moment terugkijken
Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
• Meerjarenbegroting Senzer – Zienswijze
• Helmond, veelzijdige evenementenstad: strategisch/uitvoeringskader
evenementen
• Herijking Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)

2

12

De begroting van de gemeente Helmond geeft een beeld van de
inkomsten en uitgaven. Zo is inzichtelijk waar de inkomsten
vandaan komen en waar we deze aan uitgeven. Hiervoor wordt
het geld verdeeld over de 13 beleidsprogramma’s en de Algemene
dekkingsmiddelen. Deze 14 onderdelen worden toegelicht in
hoofdstuk 3 van de begroting, waar per programma wordt
ingegaan op wat we willen bereiken, wat we daarvoor doen en
wat het mag kosten.

Bespreking in commissies
De begroting wordt eerst besproken in de twee adviescommissies. Op 29 oktober
vergadert de commissie Inwoners over de programma’s Veiligheid en handhaving,
Werk en inkomen, Zorg en welzijn, Jeugd en onderwijs en Bestuur en organisatie.
Op 30 oktober is het de beurt aan de commissie Omgeving. Daar worden de
programma’s Cultuur, Sport en recreatie, Economisch beleid en werkgelegenheid,
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, Stedelijke vernieuwing, Verkeer en
mobiliteit, Openbare ruimte en natuurbescherming en Milieu besproken.
Beide vergaderingen beginnen om 18.30 uur in de raadzaal en duren tot ongeveer
22.30 uur. Iedereen is van harte welkom.

Op deze pagina vindt u de inkomsten en uitgaven voor 2020. De volledige
programmabegroting staat op www.helmond/bestuur.

€ 340,9 miljoen
1

Logo in ZW/DIA
Zwart/Woordmerk/Lijne
Grijs/Wapen: K=50
Grijs/Helm: K=25
Grijs/Kroon: K=15

3
7
6
5
4

• 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)

De volledige agenda met bijbehorende stukken vindt u op
www.helmond.nl/gemeenteraad
Wilt u inspreken? Kijk dan op www.helmond.nl/spreekrecht hoe u dat regelt.

• 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

week nummer 42 vrijdag 18 oktober 2019

Wilt u energiezuiniger wonen?

5

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)

Wilt u uw huis energiezuiniger maken en zo geld besparen en uw steentje
bijdragen aan een beter milieu? Dat kan met de duurzaamheidslening van de
gemeente Helmond.
Advies over duurzame maatregelen voor uw woning
Wilt u liever eerst meer informatie inwinnen over de energiebesparende
maatregelen die u kan nemen? Dan kunt u een van de gratis informatieavonden
bezoeken van het Energiehuis Helmond. Bijvoorbeeld de thema-avond over
‘leer je woning kennen’ (dinsdag 29 oktober), de warmtepomp (maandag 11
november) of zonnepanelen op je woning (donderdag 21 november).
Wilt u zich aanmelden voor een van de informatieavonden?
Ga dan naar www.energiehuishelmond.nl.
Aanvragen van de duurzaamheidslening
Het energiezuinig maken van uw woning is een investering. Om u daarin
tegemoet te komen is er de duurzaamheidslening. Een lening tegen gunstige
voorwaarden, waarmee u energiebesparende maatregelen in en aan uw
woning financiert. De duurzaamheidslening kan bijvoorbeeld worden gebruikt
voor zonnepanelen, een zonneboiler, warmtepomp, dakisolatie, vloer- of
bodeminstallatie. Dit geldt zowel voor nieuwbouw als voor bestaande woningen.
Het bouwjaar is niet relevant. Het maximale bedrag van de lening is € 25.000,-.
Heeft u interesse in de duurzaamheidslening? Kijk dan voor meer informatie en
de voorwaarden op www.helmond.nl/duurzaamheidslening.

Cursus ‘Eerste hulp bij psychische problemen’
Hoe handel je als iemand een paniekaanval of depressieve klachten heeft? Veel
mensen komen weleens in aanraking met psychische problematiek. Vaak weet
men helaas niet hoe je hier goed mee om kan gaan. Tijdens de gratis cursus
‘Eerste hulp bij psychische problemen’’ ontvangt u allerlei nuttige informatie
over dit onderwerp en leert u verschillende vaardigheden aan.
Wie:
voor iedere professional en inwoner van Helmond.
Wanneer: er vinden in totaal zeven cursussen plaats in de periode november
2019 t/m maart 2020. Ze vinden plaats in Helmond Noord,
Binnenstad, Helmond-Oost en Helmond-West.
Kijk voor alle specifieke cursusdata op www.mhfa.nl/helmond.
Waar:
diverse wijkhuizen in Helmond.
Kosten: Gratis.
Meer informatie of aanmelden
Wilt u meer informatie over de cursus of wilt u zich aanmelden? Ga dan naar
www.mhfa.nl/helmond.

Projectlocatie:
Gasthuisstraat 83
Geeneind 12
Hof Bruheze 16

Datum indiening:
04-10-2019
04-10-2019
03-10-2019

Vossenbeemd 11
Gerwenseweg 62
Uiverlaan 69
Stokbeemden 19
Bezemheide 8
Havenweg 8 - Havenweg 8-14
Abendonk 16
Tolpost 7
Markeschoor 1
Hof Bruheze 413
Hof Bruheze 413

03-10-2019
01-10-2019
03-10-2019
06-10-2019
08-10-2019
02-10-2019
08-10-2019
08-10-2019
04-10-2019
09-10-2019
09-10-2019

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
vergroten woning
OLO 4494595
oprichten woning, maken uitweg
OLO 4461063
renovatie 5 appartementen,
OLO 4630573
oprichten 4 appartementen
oprichten kantoor (wijziging)
OLO 4691823
wijzigen bouwvergunning (overstek) OLO 4688461
vergroten woning
OLO 4691661
oprichten garage
OLO 4697099
aanleggen inrit
OLO 4700797
plaatsen overkapping
2019-X1192
oprichten woning (wijziging)
OLO 4702119
transformatie pand
OLO 4702849
plaatsen tijdelijk gebouw
OLO 4695693
oprichten carport
OLO 4704003
vergroten garage
OLO 4700787

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Kruipheide 3
03-10-2019
de Waart 64
03-10-2019
Kloosterstraat 38
03-10-2019
Vuurvlinder 2
03-10-2019
Laagveld 35
04-10-2019
Schootense Dreef 33
04-10-2019

Ermgardhoek 19
Coolendonk 6-18
Ermgardhoek 25
Vlierdense Bosdijk 11
Mierlo-Hout

04-10-2019
07-10-2019
08-10-2019
09-10-2019
10-10-2019

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
oprichten woning
OLO 4371703
plaatsen veranda en schuifdeur
2019-X0857
plaatsen tuinmuur
OLO 4666343
plaatsen overkapping
OLO 4682455
vergroten woning
OLO 4569337
oprichten kantoorpand
OLO 4614153
(wijzigen eerder verleende
omgevingsvergunning 2018-X0586)
OLO 4344621
oprichten woning maken uitweg
aanvraag dakkapel (optie)
OLO 4645725
oprichten woning en maken uitweg OLO 4439545
vergroten woning
OLO 4595795
plaatsen 10 tijdelijke
OLO 4664935
informatieborden

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Hazenwinkel kavel HZ30
16-08-2019 oprichten woning, aanleggen uitweg OLO 4397225
Kanaaldijk N.O. 82
16-08-2019 sloop EDAH gebouw (monument)
OLO 4602221
Voor de bovenstaande aanvragen is de beslistermijn met maximaal zes weken verlengd.

Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie:
Rakthof 1A

Verzenddatum besluit:
09-10-2019

Projectomschrijving:
wijziging gebruik

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4409651

Verwijdering kinderopvangvoorzieningen uit LRK
Op grond van art. 8 van het “Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse
kinderopvang en personenregister kinderopvang” maken burgemeester en wethouders
bekend dat op eigen verzoek van de houder onderstaande kinderopvangvoorzieningen worden
verwijderd uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK):
Naam

Adres

LKR-nummer Datum
verwijdering
105319922 04-10-2019

Spring, de Bundertjes
(BSO)
Spring, KDV Westwijzer

Basstraat 208
Helmond
Cortenbachstraat 70 141724365 01-11-2019
Helmond

Reden
verwijdering
sluiting locatie
sluiting locatie

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.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat er melding in het kader van het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

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.

Naam inrichting
Aydogan Service Nuenen

Burgemeester en Wethouders van Helmond

Bekendmakingen
Rectificatie: Milieu (1)

Locatie
Kastmolen 20

Omschrijving melding
Het starten van een garagebedrijf

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

16 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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Aanvraagformulier 2019 Giftcard Pathé ter waarde van € 40,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

Mantelzorgactie jongeren:
Vraag een cadeaubon aan!

Voor- en achternaam mantelzorger:

Ben je jonger dan 18 jaar en ben je mantelzorger?

Postcode en woonplaats:

Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100

 jongen  meisje
Straat en huisnummer:

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

Geboortedatum:
Telefoonnummer:

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

E-mailadres:

3 maanden voor iemand zorgt die in Helmond woont.

Datum sinds wanneer ik mantelzorg verleen:

• Op een adres kunnen meerdere volwassen of jonge mantelzorgers een waardering ontvangen.
Iedereen moet wel voldoen aan bovenstaande voorwaarden.

Aantal uur dat ik per week aan mantelzorg verleen:

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

Gegevens van degene voor wie ik zorg:

€ 40,-. Ben je de enige in het huishouden die iemand verzorgt, dan mag je een bon van € 70,kiezen. Zie daarvoor de informatie voor volwassenen.

Naam:

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

Adres:

ontvangst (legitimatie is verplicht).
• We nemen alleen volledig ingevulde, leesbare aanvraagformulieren van 2019 in behandeling.

Woonplaats: Helmond

Lever het aanvraagformulier uiterlijk 31 oktober 2019 in.
Wil je uitgenodigd worden voor activiteiten?  ja

Je kunt het aanvraagformulier afgeven bij Steunpunt Mantelzorg, Penningstraat 55 in Helmond;
per mail toesturen naar mantelzorghelmond@levgroep.nl met als onderwerp Waarderingsactie;

 nee

 ik word al uitgenodigd

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

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

 nee

5700 AG Helmond (met postzegel).
De gemeente en de LEVgroep delen je gegevens niet met derden.

&

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

Aanvraagformulier 2019 cadeaubon/geldbedrag ter waarde van € 70,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

Mantelzorgactie volwassenen:
Vraag een cadeaubon aan!

Voor- en achternaam mantelzorger:

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

Postcode en woonplaats:

 man  vrouw
Straat en huisnummer:

cadeaubon van de gemeente Helmond.

Geboortedatum:
E-mailadres:

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

Datum sinds wanneer ik mantelzorg verleen:

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

Aantal uur dat ik per week aan mantelzorg verleen:

iemand in een andere gemeente? Meldt u zich dan bij die gemeente.
• U ontvangt één waardering per persoon. Ook als u voor meer mensen zorgt.

Gegevens van degene voor wie ik zorg:

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

Naam:

Iedereen moet wel voldoen aan bovenstaande voorwaarden.
• De cadeaubon telt niet mee bij uw inkomen en heeft geen gevolgen voor eventuele uitkering,
zorgtoeslag of huurtoeslag. Het geldbedrag telt wel als boedelbestanddeel bij de VTLB-berekening
in een schuldsaneringstraject.
• Cadeaubonnen haalt u zelf op en u tekent voor ontvangst (legitimatie verplicht). Kiest u voor een
geldbedrag, dan hoeft u niet langs te komen.
• We nemen alleen volledig ingevulde en leesbare aanvraagformulieren van 2019 in behandeling.
Lever het aanvraagformulier uiterlijk 31 oktober 2019 in.

Telefoonnummer:

Adres:
Woonplaats: Helmond
Ik registreer mij als mantelzorger en ontvang graag informatie over het ondersteuningsaanbod
 ja

 nee

 ik ben al geregistreerd

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

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

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

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

 Hellemond Gift óf

per post opsturen naar Steunpunt Mantelzorg Helmond / waarderingsactie, Postbus 296,
5700 AG Helmond (met postzegel.)

 geldbedrag IBAN

 ja

 VVV Cadeaukaart óf

N

L

T.n.v.:

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

&

(Voor-en achternaam rekeninghouder)

• 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

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

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

 nee
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PEIJS: Jan van Brabant

kind van de rekening

Half 2017 presenteerde
wethouder Margreet de Leeuw
trots het nieuwe Integraal
Huisvestingsprogramma mét
€14,2 miljoen om eindelijk de
Helmondse onderwijshuisvesting
op niveau te brengen. Twee jaar
verder blijken de plannen ineens
70% (!!) meer te kosten en niet
meer haalbaar.

stad als Helmond? Verschillende
smaken onderwijs en keuzevrijheid
voor ouders en kinderen is heel belangrijk.
Ik vind dat dit college echt beter
kan - en moet! - voor de Jan van
Brabant. Wat is er gebeurd met het
daadkrachtige, creatieve, doortastende college, dat de gemeenteraad
in een paar maanden tijd overtuigde van de kansen voor een nieuw
stadskantoor? Budgetneutraal ook
nog wel. En waar is het college
gebleven dat innovatieve plannen
voor De Braak en Smart District
ontwikkelde? Met die creativiteit
en doortastendheid moet het ook
mogelijk zijn een oplossing te bedenken voor de Jan van Brabant.
Zeker als je alle kosten en baten telt
en dat over een periode van 40 jaar.

De grootste verliezers zijn wat mij
betreft de kinderen in de Rijpelberg
en de leerlingen van de Jan van Brabant.
De Rijpelberg, waar al zoveel druk
staat op de scholen en leefbaarheid,
onder andere door het grote aantal
(kinderen van) arbeidsmigranten.
Daar liggen mooie plannen, de
verschillende schoolbesturen stapten over hun eigen schaduw, maar
vervolgens gaat alles langer duren.
Juist voor de Rijpelberg is dat een
hele slechte zaak.

Helmond Sport speelt
thuis tegen SC Telstar
Helmond Sport tegen SC Telstar, 2018(Bron foto; Wim van den Broek).
Kinderen zijn onze toekomst. En zij
verdienen dat wij volwassenen er
álles aan doen om hen een gezonde en inspirerende leeromgeving te
bieden!
Nathalie Peijs
Raadslid PvdA Helmond

Nu betaalt Jan van Brabant enorme
bedragen voor gas/water/elektra (in de Molenstraat alleen al €
85.000 pj!) en moeten ze investeren
in duurzaamheid. Dat was steeds
een van de argumenten vanuit het
college om te investeren in een
nieuw huis van de stad. Maar bekijk
ook de optie die de locatie van de
Groene Campus biedt op Suytkade. Deze school heeft ruimte over.
Waarom niet samenwonen?

En het tweede kind van de rekening
is de Jan van Brabant. Hun huisvestingsplannen verdwijnen helemaal
in de ijskast. De verschillen tussen
de OMO-scholen en de Jan van
Brabant worden zo groot hierdoor,
dat het openbaar Voortgezet Onderwijs in Helmond dreigt te verdwijnen. Dat kan toch niet in een

DE WEBLOG
VAN HELMOND

WEEKKRANT

DE LOOP
HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Prinsenbal EKV De Narren
Helmond-Noord
Op zaterdag 2 november staat
het jaarlijkse Prinsenbal van
EKV De Narren op het programma. Tijdens deze spectaculaire
avond wordt de prins van carnaval 2020 bekend gemaakt.

De avond start om 20:00 uur en
iedereen is van harte welkom
om de bekendmaking mee te
maken en dit te vieren onder
het genot van een lekker drankje. Tijdens deze avond komen
ook weer veel bevriende carnavalsverenigingen uit de regio op
bezoek om de nieuwe prins te

ontmaskeren. De avond wordt
aan elkaar gepraat door kletskoning Peter en natuurlijk is er
een dj die de beste feestplaten
ten gehore brengt. De residentie van De Narren is het TOV
gebouw aan de Azalealaan 40
in Helmond. De entree is natuurlijk gratis en de avond duurt
tot 01:00 uur. We zouden het
geweldig vinden als jullie allemaal komen en natuurlijk mag

‘‘Bertje Manders’’ Groenten en Fruit

VACATURE

MEDEWERKER(STER) GROENTEWINKEL
full-time 32-36 uur (evt. part-time)

Je bent werkzaam in de winkel, hebt contact met onze klanten
en je helpt bij het voorbereiden.
Werkdagen en uren nader te bepalen
van maandag t/m zaterdag tussen 7.00 en 18.15 uur.
Uw reactie aan: “Bertje Manders” A.G.F.
Dorpsstraat 52, 5708 GD Helmond. 0492-536013. Vragen naar Jan of Loes.
bertjemanders.agf@gmail.com

Helmond
In de twaalfde speelronde van
de Keuken Kampioen Divisie
ontvangt Helmond Sport vrijdag
om 20:00 uur SC Telstar. Op basis van de statistieken is de club
uit Velsen-Zuid een gunstige tegenstander voor Helmond Sport.
Van de voorgaande 23 edities in
Helmond wist Helmond Sport er
dertien te winnen, en eindigde
het vijfmaal in een gelijkspel.
Afgelopen seizoen vormde een
uitzondering op deze positieve
reeks, in het SolarUnie Stadion
werd het 1-2. Nadat Jeroen Verkennis met een rode kaart van
het veld was gestuurd, kwamen
de “Witte Leeuwen” via Kyle Scott
en de Marokkaan Anass Najah
(een van de weinige spelers die is
gebleven) op een 0-2 voorsprong.
Bart Meijers bracht de spanning
weer terug, maar uiteindelijk sloot
Helmond Sport deze wedstrijd af
met nul punten en slechts negen
je verkleed komen, we hebben
immers een feestje te vieren. ▲

spelers, ook Joeri Poelmans moest
voortijdig vertrekken.
In de tumultueuze slotfase kwam
aan Helmondse zijde Richelor
Sprangers binnen de lijnen, de
toenmalige huurling van NAC
Breda is inmiddels overgestapt
naar Telstar. De Haïtiaanse spits
kwam vorig seizoen tot 23 optredens, waarvan een aanzienlijk
deel als invaller, en scoorde daarin
driemaal. Ook dit seizoen is een
basisplaats voor Sprangers geen
zekerheid. Trainer Andries Jonker
heeft voor de voorhoede de beschikking over een Amsterdams
trio bestaande uit Reda Kharchouch (tot dit seizoen alleen actief bij amateurclubs), Anthony
Beerenstein (die de afgelopen
twee seizoenen uitkwam voor
Volendam) en de meer bekende
Glynor Plet. Laatstgenoemde is
al bezig aan zijn veertiende jaar in
het betaald voetbal.
Zijn debuut maakte hij in een
wedstrijd tégen SC Telstar, FC
Den Bosch was toen zijn werkgever. Zijn grootste succes boekte
de nu 32-jarige aanvaller bij RC
Genk, waarmee hij de Beker van
België won. Met Maccabi Haifa
won hij dezelfde prijs in Israël.
Trainer Andries Jonker was bij
nog imposantere buitenlandse
clubs werkzaam. Bij FC Barcelona
en Bayern München was hij assistent-trainer, bij laatstgenoemde
zelfs even interim-hoofdtrainer.
De afgelopen twee seizoenen was
hij hoofdtrainer van de Duitse
suptopper Vfl Wolfsburg. ▲
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Apart

Volle
Vriezer
Weken

25% korting
op alle zakken
diepvriesgroenten
Van Rijsingen

cosmetique
service

Het is tijd: na 45 jaar met
heel veel plezier te hebben
gewerkt in mijn schoonheidssalon,
mag ik van mezelf nu stoppen.

Ambachtelijke
worstenbroodjes
zak à 8 stuks - Diepvriesspecialist

Ik heb besloten dat ook écht te gaan vieren
samen met jullie: mijn klanten, vrienden en
familie. Ik heb mijn werk altijd met
overgave gedaan. Mensen zijn het mooiste
en het dankbaarste om mee te werken.

Per zak 5,89

3 zakken
halen
2 betalen

25
%
korting

Ik dank jullie wel lieve mensen.
Graag wil ik jullie begroeten op:
27 Oktober 2019, 16.00 - 20.00 uur
bij De Koning, Mierloseweg 301,
Helmond.

Ambachtelijke
worstenbroodjes

zak à 8 stuks - Diepvriesspecialist
Gehaktballetjes, Beef kebab
of Kip kebab

Maaltijd zak
Rauw en gepeld

Ambachtelijke
Per zak 5,89 Maar ik blijf er
worstenbroodjes

zak à 8 stuks - Diepvriesspecialist
Ambachtelijke
voor jullie in de
worstenbroodjes Per zakGemeenteraad
5,89
Helmond!

Garnalen
3,99
400 gram - Epic
Per zak 16,58

2 stuks
voor

9,

+
2
1
GRATIS

99

*GRATIS

€50,- KORTING

Rauw en gepeld

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

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

Garnalen

Rundvlees of Goulash

21% KORTING

Kroketten
Kroketten
24 stuks - Swinkels food

op de maakkosten!
van overgordijnen, vitrages
en transparanten

Rundvlees of Goulash

Normaal vanaf 12,99

7,
7,

99

9,99

99

Diepvries
Diepvries
shopper
PVC STUNTACTIE!
shopper
Diepvries
€5,- KORTING* per m2
Normaal 2,
Nu vanaf €48,95 per m2
shopper
all-in: pvc + egaliseren + leggen
99

Normaal 2,99

WOONMAAND AANBIEDINGEN

Diepvries
shopper

Vraag naar de actievoorwaarden

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

Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004

GRATIS tegen
Normaal 2,99
inlevering van
150 spaarpunten

GRATIS tegen

WWW.DEELENSTOFFEN.NL
Houtse Parallelweg 83 | 5706 AD – Helmond
Tel. 0492 – 547023 | info@deelenstoffen.nl
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Schoonheidssalon
Apart Cosmétique Service
stopt na 45 jaar
Helmond
Jacqueline Bach weet het al een
tijdje, maar nu is het echt zover.
In oktober sluit ze de deuren van
haar schoonheidssalon Apart
Cosmétique en op 27 oktober
viert ze haar ‘pensionering’, samen met familie, vrienden en
klanten. Eigenlijk kan ze er na
45 jaar nog steeds geen genoeg
van krijgen. “Ik moet van mezelf
stoppen.
Ik ben nu 72 jaar oud en heb het
grootste deel van mijn leven in
mijn salon doorgebracht. Hopelijk is er nog een tijdje voor mij gereserveerd hier op deze aarde en
daar ga ik nu volop van genieten!”
Een snelle rekensom geeft aan
dat Jacqueline in Helmond meer
dan 21.500 behandelingen heeft
gegeven! Ze heeft moeders,

dochters en kleindochters in
haar stoel gehad en zo hele generaties in Helmond nog mooier
gemaakt. “De leukste ervaringen
zijn toch wel de levensverhalen
die klanten aan mij vertelden. We
hebben samen veel gelachen en
ook verdrietige momenten met
elkaar gedeeld. Het is ontzettend
leuk om met zoveel verschillende
mensen te mogen werken. Zij
hebben mij mooie herinneringen
en levenswijsheden gegeven.
Daar wil ik mijn klanten graag
voor bedanken. Het was fantastisch om mijn werk zo lang met
zoveel plezier te mogen doen.”
Hoewel ze nu als ondernemer
stopt met haar salon, blijft Jacqueline ondernemend. Ze is sinds
vorig jaar actief in de gemeenteraad met haar partij Bach Plus.
‘Gelukkig blijf ik in contact met
inwoners van Helmond. Ze zijn
voorlopig nog niet van mij af’. ▲

Ons

vertelt…

9
op deze manier helemaal niet. Ge
breekt zo alles af wat al was verbonden. Ik hoop echt dat alle gesprekken die de komende tijd plaats gaan
vinden hun vruchten af gaan werpen
zodat u en de gemeente ervan overtuigd raken dat een supportershome
een must is in het nieuwe complex,
anders is het triest gesteld als dat niet
gebeurd.
Het enige wat ik kan doen is bidden tot dun heilige Antonius en een
kerske opsteken bij het Kapelleke
van Binderen. Wat ik dan ook heb
gedaan in de hoop dat er toch een
supportershome gaat komen. Fingers crosst!

Meneer Stienen, dit kan toch echt niet ?
Ik wou er men eigen eigenlijk niet
mee bemoeien, maar ik wil toch ook
even men mening laten horen. Want
ook ik vind, net als heel veul Helmonders, dat Helmond sport zonder supportershome echt niet kan. Ik kom
nog maar pas kijken bij Helmond
Sport en schrijf regelmatig een column over Helmond Sport, altijd
positief. Daar hou ik van, want met
negativiteit bereikte niks. Ik weet ook
da ge meer mee veren bereikt as mee
pek, maar helaas deel ik deze week
gin veren uit.
Afgelopen vrijdag was ik in het gezellige supportershome waar een
kaartavond werd georganiseerd
door de supportersclub. Waar
moeten straks dit soort activiteiten
plaatsvinden? Zo hebben ze ook een
darttoernooi, een nieuwjaarsreceptie
en nog veel meer leuke evenementen
in het spelershome. Wist u dat?
Het was kei goed verzorgd met een
hapje en een drankje kei leuke bediening iedereen doet toch zo zijn best.

Vur zoiets moete toch echt een eigen
thuis hebben, da kunde toch niet in
een supportershome van een andere
club doen wat u voorstelt? Ze hebben
het er mooi voor elkaar, daar in het
supportershome. En nee, er zitten niet
alleen zuipers, want er komen ook
mannen en vrouwen die een colaatje
light drinken en een bakske koffie,
maar natuurlijk ook een pilske, zeker
voor en na de wedstrijd. Maar da is
toch bij elke sportclub? Daar is Helmond sport geen uitzondering op.
Als voetballiefhebber (ik neem aan
dat u dat bent als voorzitter van een
voetbalclub) weet u toch wel dat er
graag een pilske weg wordt getikt,
wat ook zeker moet kunnen in hun
eigen home. Denk daar nou eens
even goed over na. Het is toch echt
van de zotte dat Helmond Sport
straks geen eigen supportershome
meer heeft in het nieuwe complex.
Da ken toch echt niet, zoiets is de ziel
van een club. Dat moet behouden
worden. Wat hoog in het vaandel
staat bij de gemeente Helmond is het
woord verbinden en dat doen jullie

Dan wil ik vragen, meneer Stienen,
bende al een keerke mee de bus naar
een uitwedstrijd geweest van uw Helmond sport? Doe dat eens een keerke
dan hedde tijd om eens een rondje te
doen in de bus en naast een heleboel
van die echte Helmond Sportfans te
gaan zitten en een woordje samen te
wisselen zodat je weet wat er onder
de supporters die elke week trouw
hun clubke steunen leeft. Want ook
dat hoort een goeie voorzitter te weten mijn inziens, dat hoort er zeker
bij. En dan is zonne uitwedstrijd daar
een mooie gelegenheid voor. Ik kan
het van harte aanbevelen, ik ga ook
wel eens mee.
Ook u moet verbinden met iedereen
in de club waar u voorzitter van bent.
Vur welke club bende gaai ?
Tuurlijk vur Helmondsport
Fijn weekend,
(ook voor u meneer Stienen).
Tot volgende week,

Jacqueline in haar schoonheidssalon (Bron foto; Christel Sanders).

Als u kiest voor kwaliteit

OKTOBER WOONMAAND

ELKE ZONDAG
GEOPEND
12.00-16.00 uur
Wij zijn weer bereikbaar!

DIVERSE SENIOREN BANKSTELLEN EN STA-OP FAUTEUILS
Topmerken tegen zeer aantrekkelijke prijzen: Leolux
Montel • Bert Plantagie • Schuitema • Mecam •R.A.C.

Mierloseweg 321, Helmond
Tel. 06-12655003 | www.tweedezitenzo.nl

www.helmondnu.nl

Auditie productiegroep
Jeugdtheaterschool Annatheater
Voor jongeren met spelervaring

Jeugdtheaterschool Annatheater houdt audities voor de theaterproductie die volgend jaar
in première zal gaan. (Bron foto; Annateahter Helmond).

Annawijk/Suytkade
Jeugdtheaterschool Annatheater houdt op donderdag 24
oktober audities voor de theaterproductie die begin oktober
2020 in première zal gaan.
Ben jij gek op theater en niet van
het podium weg te slaan? Wil jij
graag meedoen in een theatervoorstelling? In deze groep krijg
je de mogelijkheid om je talent te
laten zien en te ontwikkelen. En
je leert een heleboel over het vak
acteren! De repetities zijn elke

donderdag van 19.00 tot 21.00 uur
en een aantal keren in het weekeinde. De repetities beginnen op
30 oktober 2019.
Reacties op onze vorige
voorstelling “Yvonne,
Prinses Van Bourgondië”:
• “Hele mooie voorstelling in een
lief mooi theater.” (Stefan Jung,
artistiek directeur van
Carte Blanche).
• "Dit is dus een voorstelling die
je moet gaan zien! Alles klopt,
spel van zeer hoog niveau,
prachtig decor, origineel en
oorspronkelijk, ontroerend.

(John van der Sanden, regisseur)
• “Wat ’n kanjers. Schitterende
voorstelling in alle opzichten.”
(Mieke Chatrou, directeur
CultuurContact Helmond)
Interesse? Neem contact op
met Lavínia Germano. Telefoon:
06-44369288 of via de mail:
laviniagermano@annatheater.nl
Het Annatheater ligt op 1 minuut
loopafstand van het NS-station
Helmond. Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond. Telefoon:
0492-475255, info@annatheater.
nl www.annatheater.nl ▲
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Vrijwilligerspenning voor Séverine Seelen
Helmond

Tourclub ‘81
Helmond
ATB Helmtocht
Tourclub ’81 organiseert Helmond voor de 26e keer de veldtourtocht
(Bron foto; Toerclub ’81).

Helmond-Oost
Op zondag 20 oktober 2019 organiseert Tourclub ’81 Helmond
voor de 26e keer deze prachtige
veldtourtocht. Dit jaar met 2 afstanden: 35 en 57 kilometer. De
start- en finish is bij scouting
Rijpelberg, Berkendonk 91, 5703
KB, Helmond.
Start tussen 08.30 uur en 10.00
uur . Bij het inschrijven wordt
naast het handmatig inschrijven
ook gebruik gemaakt van Scan
en Go. NTFU leden betalen €4,-,
niet leden €5,-, jeugd tot 16 jaar
gratis!
Degenen die met de auto komen:
we hebben een gemakkelijk te
bereiken parkeerplaats voor u,
nl. de parkeerplaats Berkendonk
aan de Raktweg nabij de Deurneseweg/Helmondsingel te bereiken via de N270. De route naar

de parkeerplaats is vanaf alle toegangswegen bewegwijzerd met
de bekende NTFU pijlen. Voor
de navigatie het volgende adres:
Raktweg 5703KE Helmond. De
Helmtocht zelf is met rode NTFU-pijlen aangegeven en loopt
o.a. door de prachtige ATB route
in het Bakelsbos te Helmond,
Dierdonk, Bakelse Beemden, Bakel, Zandbos, Vlierdense bossen
en Berkendonk. De start, rust en
finish vindt plaats bij de scouting. De rustplaats is wederom
goed ingericht voor het nuttigen
van een versnapering en hier kan
iedereen zich mentaal voorbereiden om het 2e gedeelte te gaan
fietsen.
Na afloop bestaat de mogelijkheid om de fiets af te spuiten en
kunt u nog een kop koffie of andere versnapering gebruiken in
de blokhut. Voor meer informatie zie: www.tc81.nl ▲

Woensdag 9 oktober heeft mevrouw Séverine Seelen uit handen van wethouder Harrie van
Dijk de Vrijwilligerspenning van
de stad Helmond ontvangen.
Ze kreeg deze onderscheiding
voor haar jarenlange inzet voor
de Stichting Samenlevingsopbouw Mierlo-Hout.

in de commissie die het ‘meidenen vrouwenvoetbal’ op de kaart
moet gaan zetten.

die in 1971 is opgericht. In de
beginjaren was zij als vrijwilligster actief bij de werkgroep jongerenopvang van ’t Zulderke. In
2001 werd zij penningmeester
van de stichting. Naast haar activiteiten voor de Stichting is zij
een aantal jaren actief geweest
bij Helmond Sport. Momenteel
is zij ook actief bij voetbalclub
RKSV Mierlo-Hout. Daar zit ze

De onvermoeibare vrijwillige inzet gedurende vele jaren is voor
burgemeester en wethouders
aanleiding geweest om aan mevrouw S.R.E.J. Seelen de vrijwilligerspenning van de gemeente
Helmond toe te kennen. ▲

Mevrouw Seelen is 25 jaar actief
voor de stichting Samenlevings
Opbouw Mierlo-Hout (SOM)

Rijbewijskeuringen in Helmond
Helmond
Automobilisten kunnen zich
via Regelzorg Rijbewijskeuringen medisch laten keuren voor
de verlenging van hun rijbewijs
bij Stichting LEV Groep, Penningstraat 55 op de volgende
data: vrijdag 25 oktober, vrijdag
29 november en vrijdag 27 december.
Een afspraak maken met de arts
kan via Regelzorg Rijbewijskeuringen. Telefonisch: 088 23 23
300. Zelf een datum plannen

kan via www.regelzorg.nl. Automobilisten van 75 jaar en ouder
betalen € 37,00 . Voor houders
van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is
het tarief € 57,00. Houd zelf de
einddatum van uw rijbewijs in de
gaten en start 6 maanden voor
deze datum. Voordat u een afspraak maakt koopt u eerst een
Gezondheidsverklaring. Aangeraden wordt dit digitaal te kopen
met behulp van uw DigiD met
SMS code op mijn.cbr.nl

zorg. Deze verklaring moet u
eerst invullen en opsturen naar
het CBR. Het kan een paar weken
duren alvorens u de papieren die
de arts moet invullen, het Keuringsverslag, thuisgestuurd krijgt.
Op dat moment kunt u pas een
afspraak maken voor de keuring.
Aangeraden wordt een afspraak
te maken bij een arts die uw formulier op de computer (digitaal)
kan invullen. ▲

Een papieren gezondheidsverklaring is verkrijgbaar bij de meeste
gemeenten, het CBR of Regel-

www.helmondnu.nl
Zaterdag 19 oktober van 10.00 - 16.00 uur

Kookdemo Bauknecht
Deurne

Gratis *
montage
Als je jouw keuken in
januari 2020 laat plaatsen

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg

Logo
Grijs:

Rood:
Goud

Zwart
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Peter Klerkx 50 jaar gildebroeder
Helmond
Afgelopen zaterdagavond 12
oktober werd tijdens een drukbezochte receptie in het schuttershome aan de Heeklaan gevierd dat Peter Klerkx 50 jaar
gildebroederschap had bereikt.

(Bron foto’s; Madelief de Korte).

Centrum
De voorstelling van Theaterkoor
Nutsz was afgelopen oktober
vier keer te bewonderen in het
Speelhuis. Ruim 1600 gasten
hebben genoten van een zeer
gevarieerd programma waarbij
zang, dans en spel op allerlei stijlen in hoog tempo de revue passeerden. De diversiteit en kwaliteit aan individuen maar zeker
ook van het complete koor laten
zien dat een koor niet saai is.
Op het toneel stonden soms 70
Nutszers sterk. Samen met een
sterk artistiek team, sterke crew
en heel veel vrijwilligers achter
de schermen maakten dat de
kwaliteit en het niveau van deze
voorstelling wederom van hoog
niveau was. “Erg bijzonder om te

zien, horen en ervaren dat individuen en de groep als geheel we-

als bijvoorbeeld de “Lion King”,
het prachtige grootse ensem-

derom gegroeid zijn” aldus Wim
van Santvoort (bestuurslid). “Het
plezier en de samenwerking is zo
mooi om terug te zien op het podium en het publiek was het met
me eens”.
De voorstelling “Thisz is me” had
alles in huis en er was voor ieder
wat wils. Het publiek maakte
kennis met enkele minder herkenbare songs maar met vooral
herkenbare songs uit musicals

ble nummer: “The impossible
dream”, een meezinger uit de
musical “De Jantjes” en uiteraard
als afsluiter de titelsong: “Thisz is
me!” waarbij de samenzang, het
decor en kostuums een lust voor
oor en oog waren.

STYLE
CASUAL

De bezoekers waren na de voorstelling zeer uitgesproken: “Een
fantastische groep enthousiaste
mensen”, “De energie en plezier

STYLE

Peter sloot op zijn 11 jarige leeftijd op aandringen van “tante
Jo” aan bij het gilde St. Hubertus
in zijn geboorteplaats Drunen.
Bij dit gilde heeft hij zijn eerste
25 jaar gildebroederschap volgemaakt. Hierna verhuisde hij
met zijn gezinnetje naar Mierlo-Hout waarbij hij zich meldde
bij het gilde St. Antonius Abt
Mierlo-Hout. In Drunen was hij
een gewaardeerd vendelier. Dit
heeft hij voortgezet in MierloHout waarbij hij ook nog instructeur werd. Bij het Houtse
gilde vervulde hij diverse taken
zoals dekenschatbewaarder en
dekenschrijver. Hij was ook een
goed schutter en werd diverse
keren koning van het Houtse
spat van het podium af”, “Nutsz
weet me keer op keer te raken”,
“wauw wat mooi en wat een
tempo. De avond vliegt voorbij”
en “dit is niet meer amateur te
noemen zo goed en prachtig. Ik
ben fan van Nutsz”.
De staande ovatie van het razend enthousiaste publiek en

Peter Klerkx.
(Bron foto; gilde St. Hubertus).
gilde. Ook schoot hij zich tot
Stadskoning Helmond. Momenteel maakt hij onderdeel
uit van de schietcommissie.
Een zilveren herdenking speld,
geschonken door de gildebroeders en zusters van St.
Antonius Abt, werd opgespeld
en een certificaat volgde ook
nog. Peter en echtgenoot Hildy
mochten vele handen drukken
en na afloop werd de receptie
nog gevolgd door een gezellige
feestavond.
’t Gilde leeft op ’t Hout. ▲
alle lovende woorden in de foyer
zijn voor de Nutszers dè beloning
voor alle tijd en energie die in de
aanloop naar deze voorstellingen is gaan zitten. Met daarbij
dank aan de vele vrijwilligers,
“vrienden van” gemeente Helmond en sponsoren die Nutsz
financieel steunt in het maken
van hun voorstellingen. ▲

TREND

GERRY WEBER EVENT · VRĲDAG 18 EN ZATERDAG 19 OKTOBER
DE GROOTSTE VAN DE REGIO • MEER DAN 150 TOPMERKEN • STYLE EXPERTS ALTĲD AANWEZIG • DORPSSTRAAT 161B MIERLO

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

GRATIS PARKEREN
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Agenda KBO-Afdelingen

Helmond oktober e.v. 2019

De tijden van de diverse activiteiten en aanvullende informatie kunnen bij de afdeling verkregen worden.
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Beste mensen,
De herfst is weer begonnen, maar dat betekent beslist niet dat de KBO ook in de ruststand staat. Integendeel
kan ik wel zeggen. Met trots kunnen wij melden dat na KBO-Brabant ook KBO-Kring Helmond haar website geheel vernieuwd heeft en een duidelijk Helmonds tintje heeft gekregen. We gaan die natuurlijk in de toekomst
verder uitbouwen en u kunt er ook de huidige en enkele voorgaande pagina’s welke we in de Loop geplaatst
hebben bekijken. Ook zijn al onze afdelingen bezig met hun eigen websites te moderniseren. Kijk maar eens op
www.kbo-kringhelmond.nl.

KBO-Bernadette
•
•
•
•
•

16 okt.
17 okt.
4 nov.
13 nov.
3 dec.

Kom bij ons-middag
Klokkenmuseum
De Zoete Inval
Eten bij Loro Blonyo
Marcienne breifabriek

KBO-Brouwhuis
•
•
•
•
•

23
30
10
28
18

okt.
okt.
nov.
nov.
dec.

Amusementsmiddag in de Brem
Lezing OV-kaart
Van-alle-wa-markt in de Loop
Bezoek Kerstmarkt Duitsland
Kerstviering

KBO-St.Lucia
•
•
•
•
•

22 okt.
30 okt.
31 okt.
5 nov.
8 nov.

Brandevoortmiddag
Afsluiting fietsseizoen
KBO-Savantdiner
Lezing wensambulance
Lezing “Leven met verdriet en rouw”

KBO-Stiphout/Warande
•
•
•
•
•

15 okt.
22 okt.
6 nov.
12 nov.
19 nov.

Rondleiding Trudokerk
Muziekmiddag
Koffiemorgen
Kienen
Infomarkt 55+

KBO-Kring Helmond coördineert de
4 Helmondse KBO-afdelingen:
• KBO-Bernadette: Noord, Oost, Centrum en
Binnenstad (www.kbobernadette.nl)
• KBO-Brouwhuis: Brouwhuis, Dierdonk en
Rijpelberg (www.kbo-brouwhuis.nl)
• KBO-St. Lucia: Mierlo-Hout, West en Brandevoort
(www.kbo-helmondstlucia.nl)
• KBO-Stiphout: Stiphout en Warande

KBO-Kring Helmond

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

Daarnaast willen we op deze pagina aandacht vragen voor belangenbehartiging van de KBO. Hier geven we
graag twee voorbeelden waar wij als KBO opkomen voor de belangen van onze leden. Natuurlijk zou het prachtig zijn als we nog meer leden zouden kunnen verwelkomen.
Stichting PensioenBehoud en KBO-Brabant dagvaarden Nederlandse Staat
De beide seniorenorganisaties, gesteund door Vereniging van Gepensioneerden Pensioenfonds PGB (VVGPGB) en Vereniging van Oud Hoogovens Medewerkers (VOHM), hebben de Nederlandse Staat gedagvaard. Zij
zijn van mening dat de Nederlandse pensioenwetgeving in strijd is met Europese regels, waardoor pensioenen
ten onrechte al jaren niet meer geïndexeerd worden en er binnenkort zelfs (weer) gekort moet worden.
Pensioenfondsen ontvangen pensioenpremies en beleggen die. Na pensionering ontvangen werknemers het
ingelegde geld, tezamen met de opbrengsten van de beleggingen als pensioen. Een rendement op die beleggingen van 2,5 á 3% per jaar is ruim voldoende om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Al jaren behalen de pensioenfondsen een rendement van meer dan 5%, waardoor het totale vermogen van alle
fondsen in Nederland de afgelopen tien jaar meer dan verdubbelde tot 1.600 miljard euro.
Een Europese richtlijn schrijft voor dat pensioenfondsen hun vermogen ‘prudent’ ofwel ‘voorzichtig’ dienen te
beleggen en het is aan de individuele lidstaten om in te vullen wat ‘prudent’ inhoudt. Tot 2007 mochten onze
fondsen er vanuit gaan dat ze een rendement op hun beleggingen zouden halen van 4%. De Nederlandse regering heeft in dat jaar echter bepaald dat ‘voorzichtig’ beleggen inhoudt dat er bij het bepalen van de opbrengsten van de beleggingen gedaan moet worden alsof er alleen nog
maar belegd wordt in risicoloze staatsleningen. Het rendement daarop is
op dit moment 0,3% en als je van deze extreem lage zogenaamde
‘rekenrente’ uit moet gaan, is dit niet genoeg om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. In werkelijkheid wordt er natuurlijk niet
alleen in staatsleningen belegd, maar ook in zaken die veel meer opbrengen, zoals aandelen en onroerend
goed, zodat er – zelfs de crisisjaren meegerekend – al jaren een rendement van meer dan 5% wordt gehaald.
Nederland hanteert verreweg de laagste rekenrente van Europa en er is dan ook geen enkel land in Europa
waar de pensioenen op basis van deze Europese richtlijn niet meer geïndexeerd worden, laat staan dat er gekort wordt.
In de rechtszaak die de twee organisaties tegen de Nederlandse Staat hebben aangespannen, wordt betoogd
dat de Europese richtlijn, op basis waarvan de Staat voor de extreem lage rekenrente heeft gekozen, niet geldt
voor het merendeel van de Nederlandse pensioenfondsen. De richtlijn geldt alleen voor fondsen die een gegarandeerd pensioen uitkeren en dus niet voor zogeheten CDC/premieovereenkomsten. De meeste pensioenen
zijn echter niet gegarandeerd: indexatie blijft al jaren uit, er is reeds gekort en nieuwe kortingen dreigen. Het zijn
dus CDC-/premieovereenkomsten! Dit betekent dat de richtlijn en de daaruit voortvloeiende wet- en regelgeving
niet van toepassing is op de meeste Nederlandse pensioenfondsen. Wanneer de rechter dit standpunt volgt,
vervalt de wettelijke basis onder de noodzaak van bevriezen en korten.
KBO-Brabant gaat samenwerking aan met zorgverzekeraar VGZ
Als de bladeren van de bomen vallen, vliegen u ook de aanbiedingen van zorgverzekeraars om de oren. Vóór 1
januari moet u namelijk beslissen welke zorgverzekering u kiest. Maar hoe maakt u de juiste keuze? Let u alleen
op de premie en de korting of kijkt u óók naar de kwaliteit van het pakket? KBO-Brabant wil het u zo eenvoudig
en voordelig mogelijk maken. Samen met zorgverzekeraar VGZ heeft KBO-Brabant zowel een financieel als
inhoudelijk aantrekkelijk aanbod ontwikkeld: een collectieve zorgverzekering, die gericht is op senioren en chronisch zieken.
In 2020 gaat er weer het een en ander aan uw zorgverzekering veranderen, zoals de zorgpremie, de zorgtoeslag en de inkomensafhankelijke bijdrage. Een wijziging die veel Nederlanders aangaat, is de lagere collectiviteitskorting op de basisverzekering, De maximaal toegestane korting op de basisverzekering is door de overheid
in 2020 verlaagd van 10% naar 5%. De collectieve VGZ-zorgverzekering van KBO-Brabant speelt daarop in
door u, naast een collectieve korting op uw basis- en aanvullende zorgverzekering, op andere wijze extra voordeel te bieden met meer service en ruimere vergoedingen.
Uiterlijk 12 november moeten alle verzekeraars hun polisvoorwaarden voor volgend jaar bekend hebben gemaakt. Leden die nu reeds via de KBO-collectief
verzekerd zijn bij VGZ krijgen alle informatie over het KBO-Brabant collectief
persoonlijk thuisgestuurd. Anderen kunnen de informatie vanaf 12 november
vinden op de website via www.vgz.nl/kbobrabant en in de ONS van december
vindt u straks ook alle informatie over de nieuwe collectieve VGZzorgverzekering van KBO-Brabant.
Of het nou om telefoonabonnement, krant of zorgverzekering gaat, bij een overstap naar een nieuwe aanbieder krijgt u doorgaans een cadeautje. Eenmalig.
Bij onze collectieve VGZ-zorgverzekering krijgt u bij een aanvullende verzekering maar liefst élk jaar een vergoeding voor uw KBO-Brabant-lidmaatschap van € 17,50 per verzekerde! Voldoende reden om lid te blijven of te worden van de KBO. Vertel dit ook aan uw vrienden en bekenden.
Kijk vanaf 12 november op de website www.vgz.nl/kbobrabant voor meer informatie en/of lees de volgende editie van ONS.
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Kienen: we kennen het allemaal
wel. Als hoofdprijs een espressoapparaat of een mixer, spanning en klammige handen, want
men wil de hoofdprijs winnen.

Hilarisch Kienen
met Striepke Veur

Hilarisch kienen is helemaal wat
anders. Geen spanning, maar
volop lol en gein, gezelligheid ten
top en natuurlijk hilarische, maar
ook zeer waardevolle prijzen.
Een avond om eens even de boel
de boel te laten en wat stoom
af te blazen. Entreekaarten zijn

verkrijgbaar bij: De Geseldonk,
Slijterij ’t Pijpke en Gildebroeder
Han Smits of bestel ze via 0630731800 en uw bestelling wordt
keurig geregeld. Een entreekaart
kost €12,50 die u bij binnenkomst
kunt ruilen tegen 6 kienkaarten.
19.00: zaal open
20.00 uur: aanvang
hilarisch kienen
23.00: einde hilarisch kienen
23.00 tot 01.00 uur:
passelijke D.J. muziek
Kom en geniet van deze hilarische kienavond georganiseerd
door Gilde Sint Antonius Abt. ▲

Tip 8: op weg naar de nieuwe dorstlustige hoogheid
Mierlo-Hout
Tip 8 alweer in de reeks van 11.
Met rasse schreden nadert de
Prinsbekendmaking op zaterdagavond 9 november aanstaande. Wie wordt de 58ste
prins der Houtse Kluppels?
In Mierlo-Hout gaan ondertussen al verschillende namen rond,

maar slechts enkele Houtenaren
weten het ook echt. Carnavalsvereniging De Houtse Kluppels
is erg benieuwd wie jij aanwijst
als mogelijke prins. Weet jij het
al? Ga dan naar www.kluppels.nl
en raad mee wie de 58e Prins der
Houtse Kluppels wordt. Je maakt
kans op 4 vrijkaarten voor de
Show- & Zwetsavond op zaterdagavond 8 februari 2020. Wil je
zelf getuige zijn van de bekend-

making? Toporkest Anderkovver
en DJ Dominic Graat bouwen samen met ons het feest op 9 november vanaf 20.30 uur. Je bent
van harte welkom!
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. ▲

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

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl
Helmond-Noord

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.

Binnenstad
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).

Op zaterdag 26 oktober organiseert Speeltuin Leonardus een
speelgoedmarkt. De markt duurt
van 14.00 uur tot 16.00 uur. De
entree is gratis. Wilt u een tafel
dan kunt u zich inschrijven op
zaterdag 19 oktober in de speeltuin van 14.00 uur tot 16.00 uur.
VOL=VOL. Gratis voor abonnementhouders en overige deelnemers betalen € 2,50. U staat onder een winddichte overkapping.
De speeltuin ligt aan de Mgr.
Swinkelsstraat.

Rijpelberg
Op woensdagmiddag 23 oktober
organiseert KBO-Brouwhuis-Rijpelberg-Dierdonk een gezellige
amusementsmiddag in wijkhuis
de Brem in Rijpelberg. Evenals
vorig jaar een middag voor onze
leden om mee te zingen, dansen
of te luisteren naar het muziekgezelschap “De Vrolijke Vijf”.
Aanvang 14.00 uur. De zaal gaat
open om 13.30 uur. De toegang
is gratis. Niet-leden zijn ook van
harte welkom. Leden van KBOBrouwhuis krijgen twee consumpties aangeboden. U komt
toch ook? KBO-Brouwhuis zal
met een stand aanwezig zijn om
u te informeren over alle voordelen van het lidmaatschap.

Binnenstad
Volleybalclub zoekt leden. Wij
spelen in de binnenstad van

Helmond. In de Gymzaal van de
Vuurvogel achter De Fonkel aan
de Prins Karelstraat. Wij spelen
recreatief en gemengd in leeftijd
en sekse. Wij spelen iedere dinsdagavond van 20.15 tot 22.00 uur.
Voor meer info: 0613817285.

Rijpelberg
Gratis reparaties bij Repaircafé
Rijpelberg op zaterdag 19 oktober van 11.00 tot 15.00 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.

Mierlo-Hout
Een al jaren durende traditie in
Café de Karper, Walvisstraat 34,
Mierlo-Hout. Zaterdag 26 oktober als de klok wordt terug gezet,
gaan de Dj’s Perry en René weer
terug in de tijd met muziek uit de
jaren 70 tot en met 90. De avond
begint om 21.00 uur en de toegang gratis.

PATHÉ HELMOND
DO. 17 OKT. T/M WO. 23 OKT.
Abominable (DNL) Do, Za - Ma 10:30 uur / Vr,
Di 10:45 uur / Wo 11:00, 15:45 uur / Vr, Za 15:30
uur / Do, Zo 16:00 uur
Abominable (N3D) Do, Zo, Wo 13:45 uur / Vr,
Za 14:00 uur / Ma, Di 16:00 uur
Belofte van Pisa, De (DNL) Do, Zo, Ma, Wo
17:30 uur / Vr, Za 18:15 uur / Di 21:15 uur
Brief voor Sinterklaas, De (DOV)
Zo 12:00 uur / Do 12:15 uur / Di, Wo 12:30 uur /
Vr 13:00 uur / Za 14:15 uur
Club van Lelijke Kinderen, De (DNL)
Ma 12:15 uur / Za 12:45 uur / Zo, Wo 13:15 uur /
Do 13:30 uur / Vr 14:15 uur
Downton Abbey (DOV)
Di 13:15, 18:30 uur / Ma 14:30 uur / Do, Zo, Ma,
Wo 20:15 uur / Vr, Za 21:00 uur
F*ck de Liefde (DNL)
Di 11:00 uur / Vr, Za 11:30, 20:15 uur / Ma 17:00,
21:15 uur / Do, Zo, Di, Wo 19:30 uur
Friends 25: The One with the Anniversary
(DOV) Zo 15:00 uur
Gemini Man (DOV)
Di 12:40 uur / Ma 13:15 uur / Zo 18:30 uur / Do,
Wo 21:45 uur / Vr, Za 22:30 uur
Gemini Man (O3H)
Wo 18:00 uur / Do, Ma, Di 18:15 uur / Za 18:50
uur / Vr 19:00 uur / Zo 21:30 uur
Haunt (DOV)
Do, Zo, Di, Wo 17:15 uur / Ma 17:45 uur / Vr, Za
18:00, 22:45 uur / Do, Zo - Wo 22:00 uur
Instinct (2019) (DNL) Ma 20:00 uur
Joker (2019) (DOV) Ma 11:15 uur / Di 12:10,
17:45, 20:30 uur / Do, Zo, Ma 15:45 uur / Vr,
Za 17:00 uur / Wo 18:15, 20:45 uur / Zo 18:20,
21:15 uur / Do, Ma 18:30, 21:00 uur / Vr 19:15,
21:45 uur / Za 19:45, 21:30 uur
Lion King, The (2019) (DNL)
Vr, Za 10:30 uur / Do 10:40 uur / Wo 11:10 uur
Lion King, The (2019) (O3D) Vr, Za 16:30 uur
Maleficent 2 (DOV)
Zo 10:30 uur / Vr, Za 10:45 uur / Do 12:30 uur
/ Ma 12:45 uur / Wo 14:30 uur / Di 14:50 uur /
Do - Za, Ma, Wo 16:15 uur
Maleficent 2 (O3D) Ma 10:30 uur / Wo 10:45
uur / Do 11:00 uur / Di 11:15 uur / Zo 12:15 uur /
Vr, Za 13:15, 20:00 uur / Do, Zo - Wo 19:15 uur
/ Zo, Wo 21:00 uur / Do, Ma, Di 21:30 uur / Vr
22:15 uur / Za 22:20 uur
Misfit 2 (DNL) Do 11:30, 14:15 uur / Zo 11:45,
15:15 uur / Vr, Za, Wo 12:00 uur / Ma, Di 13:00
uur / Vr, Za 15:00, 17:45 uur / Ma 15:30 uur /
Wo 16:00 uur / Do, Zo, Di 17:00 uur
Nick Jr. Herfstbios 2019 (DNL)
Do - Zo 10:00 uur / Ma - Wo 10:30 uur
Opera: Turandot (Puccini) (DOV) Zo 11:00 uur
Red Joan (DOV) Di 14:00 uur
Shaun Het Schaap: Het Ruimteschaap (DNL)
Zo 10:00 uur / Vr, Za 10:15, 13:45 uur / Do, Di,
Wo 10:30 uur / Ma 11:00 uur / Do, Di 15:15 uur
/ Zo, Wo 15:30 uur
Singel 39 (DNL) Ma, Wo 14:00 uur
Sneak Preview (DOV) Di 21:00 uur
Trouble (DNL) Vr, Za 10:00, 16:00 uur / Do, Zo
10:15, 12:45 uur / Di 10:30 uur / Wo 11:00 uur /
Ma 11:30 uur / Vr, Za, Wo 13:30 uur / Do, Zo, Wo
14:45 uur / Ma, Di 15:00 uur
Waar is het grote Boek van Sinterklaas?
(DNL) Vr, Za 12:30 uur / Wo 13:00 uur / Do
13:15 uur / Zo 14:00 uur
Wat is dan Liefde (DNL)
Ma 13:30 uur / Do 15:00, 21:15 uur / Vr, Za 15:45
uur / Di 16:30 uur / Wo 16:45, 21:30 uur / Do,
Zo - Wo 19:00 uur / Za 19:15 uur / Vr 19:45,
22:00 uur / Za, Zo, Di 21:45 uur
Onze openingstijden
maandag t/m vrijdag 10.15 uur
zaterdag en zondag 9.45 uur
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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 14:
Veranderende behoeftes
“Ik ben een moeder van 2 kinderen, een jongen van 13 en een meisje van 11. Sinds vijf
jaar zijn we gescheiden. 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?”

Reactie:

Tja moeder, dat krijg je als je ruimte geeft
aan kinderen. Het zou voor hen gewoon
vanzelfsprekend moeten zijn dat ze volgens
afspraak naar hun vader gaan. Die kan ook
zorgen dat ze toch ook contact met hun
vriendjes en vriendinnetjes kunnen hebben. Ik zit in een zelfde situatie, maar bij
ons is het geen punt van discussie of de kinderen willen gaan. Ze komen gewoon. En ik
breng ze naar hun sportclubs en naar feestjes als die er zijn. Ik moet daar wat verder
voor rijden, maar dat heb ik er graag voor
over. Dus geen discussie, zo zijn de afspraken en zo doen we het. Iedereen tevreden.
- Een vader
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Winnaar Sudoku Weekkrant De Loop Helmond

Reactie:
Beste moeder,
Het lijkt of deze vader zelf nooit kind is geweest, of dat hij vergeten is hoe dat was.
Iedereen weet toch dat kinderen als ze groter worden meer behoefte hebben aan leeftijdsgenoten? Ik vind het aardig egoïstisch
van deze vader om perse te willen dat de
kinderen naar hem toe komen.
Volhouden en ze gewoon een keer niet
brengen, dat zou ik doen. Misschien snapt
hij het dan. Ik ben zelf kind van gescheiden
ouders en voor mij was die ruimte er nooit,.
Ik heb daardoor een deel van mijn jeugd
gemist. Zorg dat dat jouw kinderen niet
overkomt.

(Bron foto; Mandy Meeuwsen).

Helmond
George Hendriks (links) stuurde zoals
velen de oplossing in van de Sudoku en
was blij verrast dat hij gewonnen had.
Marinus van den Elsen (Adcommini-

catie) overhandigde de Holland Casino
dinercheque t.w.v. € 100,00 en een leuke Goodiebag. 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. ▲

Dilemma 15:
Trouwen
Wij zijn beide kinderen van gescheiden
ouders. Over een half jaar willen wij gaan
trouwen. Het liefst zouden we al onze
ouders, met hun nieuwe partners, bij ons
huwelijk hebben. Maar we zien er ook wel
heel erg tegenop. Onze ouders hebben
geen van allen nog contact met elkaar. Zowel tussen de ouders van mijn vriendin als
tussen die van mij is het nooit meer goed
gekomen.
Ze zijn nooit samen op verjaardagen en als
ze elkaar tegen komen negeren ze elkaar.
Als wij daar bij zijn geeft dat altijd extra
spanning. Ons huwelijk is voor ons een
heel belangrijke dag in ons leven. Het liefst
beleven we die samen met de mensen die
het dichtst bij ons staan, maar we zijn bang
dat de spanning tussen onze ouders de dag
zal overheersen. Wie heeft een advies hoe
hiermee om te gaan?

Wilt u reageren op dit dilemma, of wilt
u zelf een dilemma inbrengen? Mail naar
duurzaamouderschap@levgroep.nl, o.v.v
dilemma 15 en mogelijk wordt uw reactie
over twee weken geplaatst. ▲

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

duurzaamouderschap@levgroep.nl

Een dinerbon t.w.v. E 100
te besteden bij Holland Casino Eindhoven aangeboden door:
Elke week gegarandeerd 50.000 likes!
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Prijswinnaar week 40:
George Hendriks

Mail de gele oplossing voor 25 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.

SPATADEREN EFFECTIEF
EN VEILIG BEHANDELEN

Zoekt u een specialist voor de
behandeling van uw spataderen?

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

Onze deskundige dermatologen volgen de nieuwste
technieken in ons vakgebied en passen deze toe in de
praktijk. Wij hebben de meeste ervaring in Nederland
op het gebied van laserbehandeling bij spataderen.

WWW.CEULENKLINIEKEN.NL

Dé specialist voor de behandeling
van huidziekten en spataderen

Drs. Judith Vermazeren,
dermatoloog

Stationsstraat 1
Helmond
085 - 043 24 54
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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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DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout

Dappere
Daja

17

Daja is 7 jaar en is zeven jaar geleden bij ons geadopteerd.
Ze is afgestaan omdat haar eigenaar naar een appartement
ging verhuizen waar de poes niet meer naar buiten zou kunnen. Ze is gewend om veel tijd buiten door te brengen. Daja
is onzeker maar is zeer vriendelijk en goed hanteerbaar. Ze
is actief en gewend om haar "eigen leven te leiden", fulltime
banen van nieuwe eigenaars zijn geen enkel bezwaar. Wat
wel fijn zou zijn: een kattenluikje. Daja verschuilde zich in
het begin in een holletje maar was daar altijd goed te aaien.
Na enige tijd kwam ze tevoorschijn en begon ze zachtjes
kopjes te geven. Als je haar nu rustig benadert, komt ze meteen op je af om aangehaald te worden en ze stapt maar al te
graag op schoot. Heel lieve en zachtaardige poes, schuchter
in het begin, maar na een paar dagen blijkt ze dolgraag bij je
te zijn. Ze zal het uitstekend doen in een rustig huishouden
met weinig opschudding. Echt een ontzettend lieve poes.
INFO-/ ALARMNR.: 0492 - 51 39 71

Misintenties

Misintenties dienen twee weken van tevoren opgegeven te worden om
geplaatst te kunnen worden.
Zaterdag 19 oktober:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna; Mariakoor;
Anny van de Mortel-van de Westerlo;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang
Zondag 20 oktober
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout Hoogmis m.m.v. het kerkkoor;
Truus van de Rijt – Beekers; Johan Habraken en Martien van Stiphout; Rosa
Nguxen Thi Nghi

www.dierenambulancehelmond.nl

Uitvaartzorg van de Kerkhof

Dé uitvaartondernemer voor Helmond.

Uitvaart
vanaf
€ 1695-,

Donderdag 24 oktober
19.00 uur ‘t Damiaanhuis
Vrijdag 25 oktober
Viering Zonnebloem 40 jaar geleden opgericht op 22 oktober.
14:00 uur viering; 15:00 uur feest; 17:00 uur diner; 19:00 uur receptie
Zaterdag 26 oktober
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna; volkszang
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang
Johan Spekken-Coenengracht; Piet en Mina Joosten van Dijk vanwege
verjaardag en overleden familieleden.

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE TRUDOKERK STIPHOUT
www.damiaanhelmond.nl
Missen en misintenties St.-Trudokerk, Dorpsstraat, Stiphout
Zondag 20 oktober
10.30 uur Gregoriaans koor
Henk Helsper en Hanny Helsper-Bloemen, Sjef Soeterboek, Ine Toll, Tina de
Lorenzo, Femke van Stiphout, Noud van Bragt, Nel Corstens-Swinkels, Jan
Colen, Nelly Rooijackers-Konings, Cornelis Sanders, Jan Dillen.
Zondag 27 oktober
10.30 uur Femmes
Annie Duijmelinck-van der Steen, Annie Vlamings, Louis de Jong, Piet
van Neerven en Irma van Neerven-Harnisch, Harry Sanders, Antonius
Rooijakker en Martina Habraken de echtgenote, overleden ouders De Kokvan de Berk en Ciska de dochter, Ellen Smithuis-Kok, Riek Merks-Reloe,
Ria Verhoeven-van Poppel, Huub Rijkers, Martien van Rooij, Frits en Dora
Coolen-Evers.

Zegening van de graven
Op 2 november zullen de graven gezegend worden vanwege Allerzielen.
Dit zal om 15:00 uur gebeuren op het kerkhof van de Luciakerk. Na een
gebed en het zegenen van de graven, is er koffie en thee.

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

informeer gerust naar
de mogelijkheden

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

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

Dokters advies:

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

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

Gewoon doen,
bewegen is goed
voor iedereen!
Bezorgen iets voor u?
Mail snel naar
bezorging@deloop.eu
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Op zondag 20 oktober is de start
van het nieuwe wandelseizoen
2019-2020. De start is deze keer
vanuit Brouwhuis. Startlocatie is
Zaal Vissers, Peeleik 2, 5704 AB
Helmond-Brouwhuis. Alle afstanden
mogen vanaf 08.00 uur starten.

(Bron foto; Ton Vissers)

the

OKT.
Evenementen
T/M
20
OKT.

Beleef de herfst
bij Herfstkasteel
Helmond!

Van 13 tot en met 20 oktober
wordt dit stadskasteel omgetoverd
tot Herfstkasteel Helmond. Een
aantrekkelijk activiteitenprogramma
speciaal voor families gezinnen en
liefhebbers van cultureel erfgoed
Kasteel Helmond, Kasteelplein 1
Zo 13 t/m zo 20 oktober di-vr: 10:00 17:00 uur, za, zo: 12:00 - 17:00 uur.

18
OKT.

OKT.

19
OKT.

Biologische markt
Brandevoort

Supersister
- Supersister
Projekt 2019

Naar aanleiding van de Uur van de
Wolf-documentaire de Tovenaar van
de Nederpop schreef Robert Jan Stips
een nieuwe CD vol nieuwe muziek
verrassend passend in de mindset van
zijn eerste band: Supersister.
De Cacaofabriek, Cacaokade 1
20:30 - 22:30 uur.

De Vijfhoeck Live:
Okesweer

Okesweer zal zaterdag 19 oktober een
ode brengen aan de
Nederpop in grand café
De Vijfhoeck. Toegang gratis.
Grand Cafe De Vijfhoeck, Kamstraat 26
22:00 - 01:00 uur.

19
OKT.

We are Helmond
2019

Party kickin-time We Are Helmond
verzorgt ook dit jaar de perfecte
afsluiter van jouw festivalseizoen. We
Are Helmond wordt daarmee nog meer
een feest voor jong en oud.
De Cacaofabriek, Cacaokade 1
20:00 - 03:00 uur.

19
OKT.

Elke vrijdag is er van 14.00-18.00
uur een biologische markt onder
de Markthal van Winkelcentrum
Brandevoort in Helmond.
Markthal Winkelcentrum Brandevoort,
de Plaetse 1
14:00 - 18:00 uur.

18

OLAT herfstwandeltocht

LIVE: Rough Silk
(DE) + Dani &
Friends

ROUGH SILK is al vele jaren succesvol
in Duitsland met hun progressieve
pop-metal-rock en ze hebben
inmiddels 10 albums op hun naam
staan. Dit jaar bestaan ze 30 jaar
Muziekcafé Helmond,
Zuid Koninginnewal 39
22:00 - 01:00 uur.

19
OKT.

De Alex Klaasen
Revue

Revue 2.0 van de meester van het
entertainment.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
20:15 - 22:45 uur.

20
OKT.

20
FeelGood Market

De FeelGood Market staat op 20
oktober aan de Ramblas op de
Torenallee op Strijp S vanwege Dutch
Design Week. Zegt het voort! Omdat
deze editie samenvalt met de
Dutch Design Week zul je deze editie
extra veel design vinden op de
FeelGood Market.
Naast de veelal handgemaakte en
inspirerende producten kun je ook
komen genieten van een rijkelijk
aanbod aan foodtrucks met hapjes uit
vele werelddelen, drankjes, activiteiten
en fijne live muziek. Kom ook genieten
en laat je inspireren! Met veel nieuwe
en bekende bijzondere, duurzame en
handgemaakte producten meestal
aangeboden door de maker zelf.

20
OKT.

Dichterskring

20
David Hordijk

Further gaat voor mij over hoe je verder
komt door juist minder snel te gaan.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
15:00 - 16:00 uur.

Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen
via e-mail: dagtochten@olat.nl.

Een huis voor
Harry (2+)

Klein muzikaal avontuur over het grote
(on)bekende
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
Zo 20 oktober 2019 09:30 - 10:05 uur,
11:00 - 11:35 uur.

FILMPJE
PAKKEN?

20
OKT.

Helmtocht 2019

26e MTB veldtoertocht Tourclub 03981
Helmond met Start-Rust-Finish bij
Scouting Rijpelberg.
5703 KB, Berkendonk 91
08:30 - 10:00 uur.

20
OKT.

Dichterskring Helmond komt a.s.
zondag van 2 tot 4 uur weer bijeen bij
de Waard 34 op de Markt. U bent van
harte welkom om uw eigen gedichten
of die van anderen voor te lezen.
Natuurlijk kunt u ook komen
om alleen maar te luisteren.

OKT.

OKT.

De ervaren wandelaars kunnen
wandelen op de 40, 30 of 20 km. Voor
degenen die minder willen wandelen
en voor families met kinderen kan men
tot uiterlijk 12.30 uur ook starten op
de 15 of 10 km. Uitgebreide informatie
vindt u op www.olat.nl/winterserie
waar vooraf ook de route middels GPS
tracks zijn te verkrijgen.

Joker

Koopzondag
Helmond Centrum
20 oktober

Op zondag is het gezellig winkelen in
Helmond Centrum.
Helmond Centrum, Markt 11
12:00 - 17:00 uur.

20
OKT.

Gemini Man
Meezing concert
met Liederentafel
de Tierelieren

Gezellig meezingen met de Tierelieren.
Stichting Draaiorgels Helmond @
Gaviolizaal, torenstraat 36a
14:00-16:00 uur

Maleficent 2

Trouble

Werk Ohne Autor

Haunt
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 hokjete
vrij
laten.
Kluslijstje
vol?
Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.
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Lieve Hein,
Jouw mooie gezicht heeft altijd
mijn hart geraakt.
Jouw lieve lach heeft mij verliefd gemaakt.
Met jou in mijn leven was mijn
geluk compleet.
Daarom dit hart zodat ja, jij dit wel wist.
Ik hou van je, ik mis jou elke dag.

leeg.
20 oktober cursussen Ik maak hetkennismaking
06-46070109
huur
vakantie
vlooienmarkt tehuisdieren
personeel
Liefs van jouw Diny en je kinderen.
Sporthal auto’s en motoren
onroerend goed
en Tuin
en tv
Genderbeemd woningruilHTN Vloer radio
Ruim 600 verschillende
e 6,50
Sterkenburg 616,
Wand en Vloertegels
e 6,50
Eindhoven
De specialist voor uw prothese
te zien in onze e 6,50
9.00u-16.00u
e 8,00
Showroom. Ook voor
tel: 06-20299824
Kunstgebit Klikgebit
e 9,50

te koop
te koop gevraagd
diversen
evenementen

het laten leggen van
e 11,00
uw nieuwe vloer bent
e 12,50
u bij ons op het juiste
27 Oktober
e 14,00
Spirituele- en
adres. Geen koudee 15,50
gezondheidsbeurs.
voetjes meer? Denk
Inleveradres:
Hofke van Marijke.
aan vloerverwarming
Weekkrant
Loop HELMOND
R. v. Rijnstraat De
5, Deurne.
en0492
kies
voor
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.:
84 53
50 een
Gratis entree.
compleet pakket tegen
een scherpe prijs!
DIVERSE
Engelseweg 200a in
HTN Vloer en Tuin
Helmond
Voor complete
info@htnvloeren.nl
aanleg van Tuinen
T. 0492 792499
en Terrassen,
sierbestratingen,
FEESTJE? Tent v.a. € 20,-; |
opritten. Bezoek onze
showtuin/ showroom. Staantafel € 4,-; | Karaoke
€ 25,-; Tel. 0492-510855
Engelseweg 200a in
www.ikgeefeenfeestje.nl
Helmond
info@htnvloeren.nl
Rolluiken,
T.0492 792499
luifels,vloerbedekking, lamellen, (rol)gordijnen, jaloeziën,
HTN Bad en Sanitair
etc. Zeer concurrerende prijWij verzorgen de
zen. Gratis meten en prijscomplete aanleg of
opgaaf. Willie’s stoffering,
renovatie van uw
Braaksestraat 10, Helmond,
nieuwe badkamer.
T: (0492) 535901
In onze showroom is
een ruime keus aan
CURSUSSEN
Sanitair en Vloer en
Wandtegels te zien.
Karate leren? Kom ook
Alles tegen betaalbare
trainen bij karateschool
prijzen! Engelseweg
Mierlo. Beginners zes lessen,
200a in Helmond
5 Euro. www.dojomierlo.nl
www.sanitairhelmond.nl
0492-660853

Beekerheide 28
Beek en Donk
www.vloerenland.com
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HELMONDloopjes
Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend succesvol!
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon.
Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe. Geen afkortingen.
1 letter of cijfer per hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten.
Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.
te koop
te koop gevraagd
diversen
evenementen

cursussen
te huur
huisdieren
auto’s en motoren
woningruil

kennismaking
vakantie
personeel
onroerend goed
radio en tv

Reparaties Opvullen

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

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond
0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND

Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

Bowen Mierlo
Nieuwe behandelmethode bij
(chronische) klachten

Zoals: Rug, Bekken, Schouder,
Nek, Knie, Hamstrings etc.
Voor meer info of afspraak:
www.Bowen-Mierlo.nl
Laurens Hoebergen
T: 0492-666040

Kees van Kerkoerle

Op zoek naar
tapijt of vinyl?

19

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
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

is ook verkrijgbaar op
de volgende adressen

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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Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond
www.deloop.eu
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ZATERDAG
26 OKTOBER

VAN 10.00-16.00 UUR
Kom je deze dag verkleed naar het
winkelcentrum dan maak je kans op
één van de drie leuke prijzen!

Deelnemende winkels: Visspecialiteiten Remco Jacobs | PLUS Marlo en Angela van de Wildenberg
Romonesco Slager-traiteur | KarakterKapper | Primera De Luifel | Hans Deelen Groente & Fruit
Duijmelinck Kaas en Delicatessen | Feestshop De Ballon | Bloemisterij Kees Quekel | Supervlaai
Chinees Restaurant Happy Valley | Restaria De Bus | Nakay | Bakkerij der Kinderen | Onje Clonje | Marie’s Fasion
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