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

NIEUWE
BANDEN 
GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE*

ELDERS GOEDKOPER? 
Wij betalen u het verschil terug*

JOSVERSCHURENSHOP.NL

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

*VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

HALLOWEEN 
HORROR SHOW
NACHT VAN 26 OP 27 OKT. 

00:00 UUR.
HORRORMARATHON MET 

VIER HUIVERINGWEKKENDE 
NIEUWE FILMS!

UW BOODSCHAP IN

250.000 EX. 
HUIS AAN HUIS

0492-845350
advertentie@deloop.eu

redactie@deloop.eu

BRAINPORT/
MAINPORT
EINDHOVEN/
HELMOND

Begin de herfstvakantie goed met 
de Nacht van Cultuur!

Met de Nacht van Cultuur be-
leef je unieke activiteiten op 
bijzondere locaties. Alle activi-
teiten en workshops zijn gratis 
toegankelijk. Heb jij ooit ge-
danst tussen de schilderijen, 
een prijs gewonnen tijdens een 
mega bingo in de Kunsthal, of 
gerapt in een trouwzaal? Be-
leef het op zaterdag 12 oktober, 
tussen 19.00- 00.00 uur, tijdens 
de Nacht van Cultuur in Mu-
seum 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 Hel-
mond het decor. Bijna alle zalen 
van het Kasteel en de Kunsthal 
zijn gevuld met muziek, kinder-
workshops, 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 kin-
deren. Dankzij de Speed Tours 
door de expositie van het Kas-
teel is bovendien ook de regu-
liere collectie van deze locatie te 
bekijken. Maar ook op de route 
is van alles te beleven. Naast di-
verse activiteiten zijn er verschil-
lende foodtrucks, tapwagens en 
terrassen te vinden op de route. 

Enkele bijzonderheden
Vanwege de brandveiligheid is 
het aantal bezoekers die tege-
lijkertijd het Kasteel, maar ook 
de Kunsthal bezoeken beperkt. 
Daarbij geldt: Vol is vol. Vandaar 

dat er op de route veel activitei-
ten gepland staan, want hier is 
voldoende ruimte. De organisa-
tie 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 geor-
ganiseerd door HART, een initia-
tief van Het Speelhuis, Museum 
Helmond, Bibliotheek Helmond-

Peel, Kunstkwartier en De Ca-
caofabriek. 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 al-
vast wat voorpret! ▲

Centrum

Nacht van Cultuur 2018. (Bron foto; Nienke Bosma).
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SHOP OOK ONLINE 24/7! WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

STYLESTYLE STYLE CASUAL

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

TREND 

ANNA VAN TOOR EVENT · VRĲ DAG 11 EN ZATERDAG 12 OKTOBER

DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE VLOEREN SPECIAALZAAK VAN NEDERLAND. 
MEER DAN 200.000 m2 OP VOORRAAD. BEZORGING DOOR HEEL NEDERLAND. GRATIS RESERVEREN.

VLOEREN      INSPIRATIE
DOOR VLOER-HET-ZELF

VLOEREN      INSPIRATIE
LAMEL PARKET 

MULTIPLANKLAMEL PARKET 
LAMEL PARKET 

MULTIPLANK

extra rustiek, 22 cm breed, 15 mm dik

van 69,95 nu per m2

LAMINAAT  

LANDHUISDELEN XXL

LANDHUISDELEN XXL

verkrijgbaar in 14 kleuren

24/29 cm breed van 21.95  nu per m2  
LAMINAAT 

LANDHUISDELEN XXL

extra rustiek, 22 cm breed, 15 mm dik

van 69,

LAMINAAT 

KLIK PVC
KLIK PVC
KLIK PVC
KLIK PVC

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

leverbaar in 4 kleuren van 37.95  nu per m2

DOOR VLOER-HET-ZELF
TRAPRENOVATIE. 

MULTIPLANK EIKEN
TRAPRENOVATIE. 

MULTIPLANK EIKEN

Complete tr
aptreden, divers

e kleuren, 13 treden, 

incl. stootborden, anti-slip strip, montagelijm  

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

vanaf

DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE VLOEREN SPECIAALZAAK VAN NEDERLAND. DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE VLOEREN SPECIAALZAAK VAN NEDERLAND. 
 OP VOORRAAD. BEZORGING DOOR HEEL NEDERLAND. GRATIS RESERVEREN. OP VOORRAAD. BEZORGING DOOR HEEL NEDERLAND. GRATIS RESERVEREN.

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

TRAPRENOVATIE. 

MULTIPLANK EIKEN

Complete tr
aptreden, divers

e kleuren, 13 treden, 

Complete tr
aptreden, divers

e kleuren, 13 treden, 

incl. stootborden, anti-slip strip, montagelijm 

incl. stootborden, anti-slip strip, montagelijm 

en olie. ex
cl. montage, incl. btw

Complete tr
aptreden, divers

e kleuren, 13 treden, 

incl. stootborden, anti-slip strip, montagelijm 

en olie. ex
cl. montage, incl. btw

RUSTIEK EIKEN 

VISGRAATRUSTIEK EIKEN 

VISGRAAT

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

mini velling,  verk
rijgbaar in divers

e kleuren

van 79.95  nu per m2 39.95

47.95

19.95

9.959.
meeneemprijs

STUNT AANBIEDING

9.95

KLIK 

LAMINAAT

landhuisdelen tarkett 

verkrijgbaar in 6 kleuren, klasse 32, 

8 mm dik, 19 cm breed

van 24.50  nu per m2  voor maar

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

200.000m2 
op voorraad

Gratis reserveren en 
breed assortiment

Wij zijn de 
goedkoopste

Laagste 
prijsgarantie en 

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

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

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

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

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

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

BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie
www.klaasenvandeursen.com

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen 

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

HELMOND
weekkrant de loop

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

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

15 Jaar 
Henders & Hazel 
wordt gevierd 
bij Stijl & Co!

Het 15-jarig jubileum kunnen ze niet niet onopgemerkt 
voorbij laten gaan. (Bron foto; Stijl & Co)

Een ding is zeker: deze herfst 
wordt allesbehalve saai! Hoezo? 
Wel, Henders & Hazel bestaat 15 
jaar en dat willen zij samen vie-
ren met Stijl & Co én natuurlijk 
onze klanten! In 2004 gingen zij 
van start met vier winkels, 15 
jaar later zijn er 51 winkels in 
Nederland en tellen ze bijna 300 
winkels in heel Europa.

Jubileumacties van 
Henders & Hazel bij Stijl & Co.
Een prachtige mijlpaal als een 
15-jarig jubileum kunnen we niet 
onopgemerkt voorbij laten gaan. 
Daarom gelden er tot en met 13 
december scherpe jubileumkor-
tingen op heel wat geselecteerde 
meubels en geniet je van een he-
leboel leuke verjaardag acties. 

Ben je dus toe aan nieuwe meu-
bels, ga dan zeker langs bij de 

Henders & Hazel afdeling bij Stijl 
& Co. Elke kopende klant krijgt 
er trouwens een leuke goodie-
bag t.w.v. €25 (zolang de voor-
raad strekt) bovenop. Besteed 
je tussen €750 en €1750, mag 
je een prachtige leren dames-
tas uitkiezen t.w.v. €129. Shop je 
voor €1750 of meer, dan krijg je 
een gratis Angelica fauteuil t.w.v. 
€399 cadeau.  Kortom, het wordt 
een onvergetelijke verjaardag!

Win een interieurcheque
Tijdens de complete looptijd van 
de jubileumcampagne maak je 
kans op een prachtige prijs: een 
interieurcheque t.w.v. €1515. Wat 
moet je doen? Zoek op de web-
site van Henders & Hazel jouw 
favoriete meubels en accessoires 
bij elkaar voor een maximum 
bedrag van €1515 en plaats jouw 
verlanglijstje op onze Facebook-
pagina. Uit de inzenders die het 
dichtst bij €1515 zitten, loten wij 
een winnaar. 

Stijl & Co late Night Shopping 
18 oktober
Stijl & Co organiseert op 18 ok-
tober een Late Night Shopping. 
Kom dus gezellig woonshoppen 
in een extra feestelijke sfeer en 
vier de 15e verjaardag met ons 
mee! Heb jij er al zin in? Wij zijn 
er alvast klaar voor!

Stijl & Co: waar al je 
woonwensen de ruimte krijgen
Een trendy winkel waar je je met-
een thuis voelt én waar je volop 
interieur-inspiratie opdoet. Stijl 
& Co is een winkel met lef, waar 
je de nieuwste woontrends kunt 
spotten. Van meubels en acces-
soires tot vloeren, gordijnen en 
bedden. Zie het als een real-life 
Pinterest pagina waar tal van 
trends en stijlen voorbijkomen. 

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

Stijl & Co interieuradvies
Voor advies op maat moet je bij 
onze interieurcoaches zijn. Zij 
kennen de trends op hun duim-
pje en voelen aan wat bij jou 
past. Ze weten je als geen ander 
te verrassen met hun inzichten 
en tips. Want heel vaak blijkt het 
nog best lastig om een interieur 
te creëren dat écht bij je past. De 
professionals van Stijl & Co den-
ken graag met je mee. In de win-
kel, maar ook bij je thuis. 

Helmond

Interieuradvies 
in 4 stappen
1. Eerste intake in de winkel
2. Bezoek aan huis
3. Presentatie moodboard, 
 floorplan, kleur- en 
 materiaalplan
4. Complete ontzorging
 door ons team van 
 vakmensen

Stijl & Co heeft nog meer 
bekende merken onder één 
dak zoals Auping, Tempur, 
Zuiver, Dutchbone, BePure-
Home, HK Living, Luxaflex, 
Eijffinger, Quick Step, Des-
so, Kobe, Jason, NL Label 
en nog veel meer!

Je vindt Stijl&Co aan de 
Engelseweg 212 in Helmond. 
Kijk voor meer informatie 
op www.stijlenco.nl 

Inspreken over de gemeentebegroting 2020

De gemeenteraad heeft dinsdag 
24 september de Programmabe-
groting 2020 in ontvangst geno-
men. Hierin staat waaraan het 
gemeenschapsgeld volgend jaar 
wel en niet wordt uitgegeven. 
Inwoners, organisaties en instel-
lingen 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 begro-
ting bij de commissievergaderin-
gen van 29 en 30 oktober. Op bei-
de avonden kan er ingesproken 
worden om 18.30 uur. Hiervoor 
dient men zich van te voren aan 
te melden bij de raadsgriffie.

Bespreking in commissies
De begroting wordt eerst bespro-
ken in de twee adviescommissies. 
Op 29 oktober vergadert de com-
missie Inwoners over de program-
ma'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 Om-
geving. Daar worden de program-
ma's Cultuur, Sport en recreatie, 

Economisch beleid en werkgele-
genheid, Ruimtelijke ordening en 
volkshuisvesting, Stedelijke ver-
nieuwing, Verkeer en mobiliteit, 
Openbare ruimte en natuurbe-
scherming en Milieu besproken. 
Beide commissievergaderingen 
beginnen om 18.30 uur en duren 
tot ongeveer 22.30 uur. Ze worden 
gehouden in de raadzaal, iedereen 
is hierbij van harte welkom.

Mening inwoners is belangrijk
De gemeenteraad vertegen-
woordigt de Helmondse inwo-
ners, organisaties en instellingen. 
Daarom wil de raad graag we-
ten wat inwoners vinden van de 
plannen voor het volgend jaar.

Aanmelden
Helmondse inwoners, organisa-
ties en instellingen kunnen in-
spreken over de begroting. Dat 
kan tijdens één van de twee com-
missievergaderingen op 29 en 30 
oktober (afhankelijk van het on-
derwerp, zie hierboven). Wilt u 
inspreken, stuur dan een mailtje 
naar raadsgriffie@helmond.nl. 
Zet daarin uw naam, (eventueel) 

organisatie, telefoonnummer, 
het onderwerp waarover u wilt 
inspreken en op welke dag. Dege-
nen die zich aangemeld hebben, 
krijgen vijf minuten spreektijd aan 
het begin van de commissieverga-
dering (om 18.30 uur). Insprekers 
kunnen zich aanmelden tot uiter-
lijk vrijdag 25 oktober 16.00 uur

Inhoudelijke behandeling
Na de commissievergaderingen 
stelt de gemeenteraad op dins-
dag 5 november aanstaande 
de begroting vast. Alle fracties 
geven hun mening over de be-
groting en stellen vragen aan 
het college. De burgemeester en 
wethouders geven vervolgens 
antwoord op de vragen en er 
wordt gediscussieerd over de be-
groting. 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. In-
woners zijn hierbij eveneens van 
harte welkom. De vergadering is 
ook online te volgen via de link: 
www.helmond.raadsinformatie.
nl/live ▲

Helmond
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Plaatsing bladkorven in Helmond 

Vanaf maandag 14 oktober worden er in heel Helmond circa 400 bladkorven 
geplaatst. Daarnaast zet de gemeente extra personeel in met veegmachines en 
bladblazers. U kunt helpen overlast in uw buurt te voorkomen door bladafval 
(geen takken of GFT) in de bladkorven te deponeren.

De bladkorven blijven, afhankelijk van de bladval, tot ongeveer eind december 
staan. Iedere week worden ze minimaal één keer geleegd. 
Op www.helmond.nl/bladkorven kunt u zien waar er bladkorven komen te staan. 

Melden overlast
Heeft u een beschadigde bladkorf gezien of is een bepaalde bladkorf verdwenen? 
Dan kunt u dit melden bij de gemeente door contact op te nemen met het Klant 
Contact Centrum via 14 0492 of door het meldingsformulier openbare ruimte op 
www.helmond.nl/meldpunt in te vullen.

Deel uw mening over (on)veiligheid in uw buurt

Heeft u een mening of idee over (on)veiligheid in uw buurt? Deel het met ons. 
Wie weet bellen we binnenkort bij u aan om te horen wat u vindt. Of kom naar 
de BuurtTent. 

Iedereen in Helmond moet zich veilig kunnen voelen. Een veilige stad is een 
verantwoordelijkheid van ons allemaal. Iedereen kan op zijn of haar manier een 
bijdrage leveren aan het veiliger en leefbaarder maken van Helmond. Ook u. 
Uw ervaringen en ideeën helpen ons bij ons onderzoek naar wat voor uw wijk 
op het gebied van veiligheid het belangrijkste is. Zodat we, samen met andere 
organisaties, een goede aanpak voor uw wijk kunnen maken.

Allerlei informatie over veiligheid in de BuurtTent
In de BuurtTent kunt u terecht voor allerlei informatie over veiligheid. 
Bijvoorbeeld over hoe u uw huis of auto beter kunt beveiligen tegen inbraken. 
Of hoe een Whatsapp preventiegroep of Buurtpreventieteam kunt starten. 
Ook vindt u er informatie over (ondermijnende) criminaliteit en 
verkeersveiligheid. U bent van harte welkom. De koffie staat klaar.

Meer informatie
Meer informatie over wanneer de BuurtTent bij u in de buurt is, vindt u op 
www.helmond.nl/veiligheid.

Logo in ZW/DIA
Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100
Grijs/Wapen: K=50
Grijs/Helm: K=25
Grijs/Kroon: K=15

Infopagina

• Voor al uw vragen aan de gemeente Helmond kunt u bellen met 14 0492
• Gemeente Helmond www.helmond.nl
• Stadswinkel Frans Joseph van Thielpark 1 (Boscotondo)

• Openingstijden Stadswinkel maandag 12.00 - 19.00 uur,  
   dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur. Alléén op afspraak. 
   Maak uw afspraak op www.helmond.nl/afspraak of bel 14 0492

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.  

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

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 15 oktober 2019 en 29 
oktober 2019. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

De agenda van de vergadering is de dag voorafgaande aan de 
welstandsvergadering te vinden op internet. Kijkt u hiervoor op: 
www.helmond.nl/welstandscommissie. Bovendien liggen de agenda’s ter inzage 
in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond, geopend op maandag 
t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.

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

Bekendmakingen

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

Vuurvlinder 2 29-09-2019 plaatsen overkapping OLO 4682455

Ruusbroeclaan 131 28-09-2019 plaatsen dakkapel OLO 4682155

Aarle-Rixtelseweg 24 30-09-2019 plaatsen van lichtmasten voor  OLO 4551265

  tennisbanen 1 en 2 

Marktstraat 3 30-09-2019 aangeven brandcompartimentering OLO 4684083
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• Digitaal Loket een adreswijziging (verhuizing) doorgeven, GBA-uittreksel 
   aanvragen of een hond aan- of afmelden, kan 24 uur per dag en 
   7 dagen per week via www.helmond.nl

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

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

Leemkuilenweg 5 29-09-2019 realiseren gesloten  OLO 4683843

  bodemenergiesysteem 

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

Zwanenbeemd 6 27-09-2019 aanpassen voorgevel  OLO 4640279

Schutterslaan 23A 27-09-2019 wijzigen gevel 2019-1007

Coolendonk 8 01-10-2019 plaatsen dakkapel voorzijde OLO 4626453

Rijpelplein 2, 2A, 3, 3A 01-10-2019 wijzigen bestaand bedrijfspand  OLO 4475231

  in 4 woonunits

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

Margrietlaan 42 03-10-2019  vergunning kamerverhuur en  OLO 4494717

  aanleggen uitrit 

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

Houtsestraat 20 plaatsen dakkapel voorzijde  OLO 4615407

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

Berkelstraat 33   30-09-2019   plaatsen schaftkeet (5,25m2),  2019-02676

  biobox (1m2) en container (5m2) 

  (3 oktober t/m 20 december 2019) 

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 28 eerste lid Wbb

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend dat 

een melding is ontvangen van een voornemen de bodem te saneren dan wel handelingen 

te verrichten ten gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of 

verplaatst.

Locatie: Hoofdstraat 177-185 (locatiecode AA079408174)

Melder:  Afdeling IBOR van de gemeente Helmond

Datum ontvangst: 10 september 2019

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

• Dat de voormalige onderdoorgang tussen De Waart 43 en De Waart 44 opengesteld wordt 

 voor al het wegverkeer;

• Het een en ander uit te voeren conform de bestekstekening die bij dit besluit hoort. 

 Dit wordt uitgevoerd op de locatie waar de foto is genomen in de kaartbijlage.

Mogelijkheid van bezwaar

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

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

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

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

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

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

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

gronden van het bezwaar bevatten. Ook kan het bezwaar digitaal worden ingediend via 

www.helmond.nl. 

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

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

op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening 

aanvragen. Dit verzoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift stuurt u naar: 

De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). 

Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Meer informatie

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

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

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

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

De Plaetse e.o. 30-09-2019     Dickensnight Brandevoort  2019-02718

  (15 december 2019) 

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

ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist. 

Verleende evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

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

Grasbeemd 2 /  02-10-2019   Familie Open Dag (5 oktober 2019) 2019-02606 

Varenschut 18

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

Burgemeester en Wethouders van Helmond 9 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.

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

MEDICIJNAFVAL?
LEVER HET IN
BIJ UW APOTHEEK OF DE MILIEUSTRAAT

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

Flesjes en tubes: verwijder het etiket voor uw privacy. 

Gebruikte naalden: altijd in een naaldencontainer.
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VAN DEN BOGAARD:
‘hotspot’ De Braak 

Dat Helmond aan de aftrap staat 
van een megaproject mag duidelijk 
zijn. Het Dr.-Knippenbergcollege 
krijgt een nieuw schoolgebouw 
op het terrein en de Praktijk-
school Helmond krijgt een nieuw 
onderkomen in de multifunctio-
nele sportaccommodatie. In deze 
sportaccommodatie krijgen ook 
de amateurvoetbalverenigingen op 
De Braak en Fysioclub JvdI een plek. 
Daarnaast herbergt het complex 
het voetbalstadion voor Helmond 
Sport. Rondom de multifunctio-
nele sportaccommodatie komen 

sportvelden voor de voetbalvereni-
gingen, maar ook wandel- en trim-
paden voor individuele sport en 
recreatie. Het wordt dus een plek 
waar onderwijs, sport en gezond-
heid samenkomen. 

Sport- en (be)leef Campus De 
Braak moet een toegankelijke plek 
worden waar bewoners van de 
omliggende wijken graag naar toe 
komen en een impuls geven aan de 
wijken als het gaat om gezondheid, 
sport en bewegen. Een tijd geleden 
zijn we met de gemeenteraad in de 
gemeente Oss gaan kijken bij Het 
Hooghuis. Daar hebben ze scholing 
gecombineerd met een voetbalsta-
dion. Een mooi concept waarbij een 
directe verbinding bestaat tussen 
educatie en gezondheid. De combi-
natie met onderwijs is dan ook een 
unieke kans. Met de komst van een 
nieuw zwembad op de sportcam-
pus wordt De Braak echt hét (top)
sportcentrum van Helmond waar 
alle sporten samen komen. 

Met zo’n groot project zijn er altijd 
financiële risico’s. We investeren 
25 miljoen euro in De Braak en re-
serveren 13,5 miljoen euro voor het 
zwembad. Op dit moment blijven 
de berekeningen nog binnen het 
gestelde budget, maar het risico 
van prijsstijgingen blijft aanwezig. 
Denk aan landelijke ontwikkelin-
gen zoals de stijgende bouwkosten. 

Indien we een overschrijding krij-
gen, dan zal het college terug naar 
de raad moeten. D66 zal dit scherp 
in de gaten houden. Kortom, de ver-
nieuwing van sportpark De Braak 
is een fantastisch project waar je 
inhoudelijk alleen maar voor kunt 
zijn, maar we moeten de financi-
ele risico’s goed in het oog houden.

Met vriendelijke groet,
Jochem van den Bogaard
Raadslid D66 Helmond

De komende jaren verandert 
De Braak in een ‘hotspot’ 
voor onderwijs, gezondheid 
en sport. Als Sport- en (be)
leefcampus De Braak in 2024 
helemaal klaar is, is er altijd 
iets te beleven. Zondag 6 ok-
tober werd de vernieuwing 
feestelijk afgetrapt met de of-
fi ciële opening van de eerste 
twee nieuwe kunstgrasvelden 
en allerlei activiteiten. Sa-
men met partners OMO, Fy-
sioclub Jeurissen en Van den 
Ingh, Helmond Sport en de 
amateurverenigingen op De 
Braak realiseert de gemeente 
Helmond een bruisend sport-, 
onderwijs- en gezondheids-
park midden in de stad. 

ONZE HELMONDSE POLITICI

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Impressie Campus De Braak (Bron foto; Moederscheim Moonen,  Faulkner Browns en CULD).

in samenwerking met Staatsbosbeheer

Walk of Veen in teken 
van 75 jaar bevrijding

Op zondag 13 oktober wordt 
door AV-LGD Deurne in samen-
werking met Staatsbosbeheer 
wederom de Walk of Veen geor-
ganiseerd. Dit jaar staat deze in 
het teken van 75 jaar bevrijding 
van Zuid-Nederland en speci-
fi ek het Peel-gebied. 

Tijdens de bevrijding is er zeer 
zwaar gevochten in de regio 
Deurne (Neerkant) - Meijel - 
Asten etc. waarbij vele boerde-
rijen en woonhuizen werden ver-
woest of zwaar beschadigd. Ook 
de kerken in Neerkant en Meijel 
werden tijdens de bevrijding ver-
woest. Op 17 juli 2014 werd Neer-
kant wederom zwaar getroffen 
door het verlies van het volledige 
gezin Wals-Martens bij de MH17-
ramp. Daarom is juist dit jaar de 
startlocatie vanuit Neerkant dat 
veel geleden heeft tijdens de oor-
logsjaren en de MH17-ramp. 

Er worden rondom dit wande-
levenement diverse activitei-
ten georganiseerd, zowel op de 
startlocatie als op de rustplaat-
sen onderweg. Er kunnen diverse 
afstanden gelopen worden van 
5,10,15,20,30 en 40 kilometer. De 
starttijden zijn tussen de 08.00 
en 14.00 uur, afhankelijk van de 
te lopen afstand. De sluitingstijd 
is om 18.00 uur. Kosten varieeren 
tussen de 1 en 3,50 euro. Leden 
van een erkende wandelbond 
krijgen 1,00 euro korting (behalve 

5 km). Leden van AV-LGD € 1,50 
korting (behalve 5 km). Er is geen 
voorinschrijving nodig en ieder-
een (lid of geen lid), is van harte 
welkom. Startlocatie: Gemeen-
schapshuis de Moost, Moosten-
straat 3 te Neerkant.

AV-LGD actie bij 
Adventure Store
Adventure Store Helmond, al 
jaren sponsor van de wandelac-
tiviteiten van de AV-LGD, heeft 
voor alle deelnemers een mooie 
kortingsactie op vertoon van 
startkaart. Heb je nieuwe wan-
delschoenen, outdoor kleding of 
accessoires nodig, maak er ge-
bruik van en kom naar de Out-
door specialist van de regio.

Neem je oude wandelschoenen 
mee en laat je deskundig advise-
ren. Je kan gebruik maken van de 
gratis 2d voetscan en loopanaly-
se voor de juiste keuze.
Nieuw in de collectie is het nieu-
we merk ON-schoenen uit Zwit-
serland. Dit revolutionaire merk 
is voor hardlopers, wandelaars 
en ook voor casual gebruik een 
grote rage aan het worden van-
wege de fantastische demping 
met tegelijkertijd een fantasti-
sche ondersteuning van de voe-
ten. Probeer ze uit en maak ge-
bruik van de extra kortingsactie!

AV-LGD
Telefoon: 0493-316376
Mobiel 06-52593285
info@av-lgd.nl
www.av-lgd.nl  ▲

Herdenkingsmonumenten Meijel (Bron foto; AV-LGD Deurne).

Regio

Militairen doen ook mee aan de wandeltocht (Bron foto; AV-LGD Deurne).

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl
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Mierloseweg 321, Helmond
Tel. 06-12655003 | www.tweedezitenzo.nl

Topmerken tegen zeer aantrekkelijke prijzen: Leolux 
Montel • Bert Plantagie • Schuitema • Mecam •R.A.C.

OKTOBER WOONMAAND

ELKE ZONDAG 
GEOPEND

12.00-16.00 uur
Wij zijn weer bereikbaar!

De laatste rit van het seizoen 
2019 is een verrassingstocht. 
Dat wil zeggen dat niemand 
van de deelnemers(sters) de 
route en afstand weet. De 
deelnemers(sters) zijn allen 
leden van Tourclub Mierlo- 
hout. Bij de titel tijdrit wordt 
al vaak gedacht aan hoge 
snelheden met aerodynami-
sche pakjes, snelle fi etsen 
en gepunte helmen. Bij onze 
Tourclub is dit anders. Ieder-
een kan namelijk winnen om 
met de prijs “Tijdrit specia-
list 2019” op de feestavond in 
ontvangst te mogen nemen.

Het is zondag 13 oktober de 
bedoeling om vooraf aan de 
organisatie je verwachte ge-
middelde snelheid op te geven 
voor de te rijden route zonder 
de afstand hiervan te weten. 
Diegene die de snelheid op 
tijd het beste benaderd, heeft 
de tijdrit gewonnen.
We verzamelen om 09:15 uur 
bij de scoutingboerderij “De 
Houtduif” aan de Koeveld-
sestraat 4 in Mierlo-Hout en 
starten om 09:30 uur met de 
rit. 
Het winnen en verliezen 
van de tijdrit brengt verder 
nog een activiteit. De beste 
en de slechtst presterende 
deelnemer(ster) gaat namelijk 
de verplichting aan in 2020 de 
tijdrit te organiseren. 
Vorig jaar was William Lam-
mers de “Tijdritspecialist” en 
Jörgen van der Ligt de slechtst 
presterende deelnemer. Jörgen 
was veel te snel waardoor hij 

ook veel strafseconden wist 
te behalen. De organisatie dit 
jaar is in hun handen en het 
belooft een goed voorbereide 
tijdrit te worden. Zoals mijn 
informatie reikt is de route 
gepeild en de afsluiting is ge-
combineerd met onze jaarlijk-
se afsluiting in Café de Karper. 
Café de Karper “waar Uit nog 
In is”. Daar wordt de erwten-
soep, roggebrood met spek en 
zult verzorgd onder het genot 
van een drankje. Wat willen 
we nog meer!

Ja, we willen meer. Leden die 
het leuk vinden wekelijk mee 
te fietsen. Heb je je carrière als 
voetballer of sporter moeten 
staken door blessures waar-
bij toerfietsen een alternatief 
is? Probeer het eens. In maart 
2020 gaan we weer van start 
met een geheel nieuw pro-
gramma, startend met de klei-
nere afstanden om rustig in 
vorm te komen. Jullie zijn van 
harte welkom in Mierlo-Hout 
waarbij Brandevoort toch 
maar een stukje is. 

Voor clubinformatie kunnen 
wij u verwijzen naar onze 
website www.tourclub-mier-
lohout.nl. Of neem een kijkje 
op onze Facebook pagina. Ho-
pende op een goede opkomst 
en een plezierige tocht. ▲

Toerclub Mierlo-Hout fietst: 
Tijdrit 2019/ Sluitingsrit

Mierlo-Hout

hartstichting.nl
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Deurne
Helmond 
Veghel 

Van Rijsingen

25% korting 
op alle zakken  
diepvriesgroenten

Rundvlees of Goulash

Kroketten

Diepvries
shopper

7,99
9,99

Rauw en gepeld

Garnalen

2+1
GRATIS

Ambachtelijke 
worstenbroodjes

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

Gehaktballetjes, Beef kebab 
of Kip kebab

Maaltijd zak

*GRATIS

3,99

Volle 
Vriezer 
Weken

25%
korting

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  t/m dinsdag 29 oktober 2019. 
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Ambachtelijke
worstenbroodjes
zak à 8 stuks - Diepvriesspecialist
Per zak 5,89

Rauw en gepeld

Garnalen
400 gram - Epic
Per zak 16,58

Rundvlees of Goulash

Kroketten
24 stuks - Swinkels food
Normaal vanaf 12,99

GRATIS tegen 
inlevering van 
150 spaarpunten

Diepvries
shopper

Normaal 2,99

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.

GRATIS tegen
inlevering van

150 spaarpunten

Diepvries
shopper

Normaal 2,99

Ambachtelijke 
worstenbroodjes

zak à 8 stuks - Diepvriesspecialist

Per zak 5,89

DVS-Aanbieding-wk-40-46-130x385-v01.indd   1 01-10-19   12:10
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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.
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Diepvries

9,99

3 zakken 
halen

2 betalen

7,99

2 stuks
voor

V ISSPEC IAL I TE I TENMierloseweg 41, 
Helmond 

(0492) 55 34 23

ELKE WOENSDAG 
GEBAKKEN VIS DAG.

3 STUKS 
LEKKERBEKKEN 

(EXTRA GROOT) € 10,-

600 GRAM 
KIBBELING € 9,-

AANBIEDING 
VAN DE MAAND

400 gram VERSE ZALMFILET +
200 gram HUISSALADE 

(krabsalade)

€11,00
samen voor

Aanbieding geldig gehele maand oktober.

Gluren bij de Buren zoekt 
Helmondse acts en huiskamers

Aanmelden is nu mogelijk

Er staat een gloednieuwe editie van huis-
kamerfestival Gluren bij de Buren Hel-
mond voor de deur! Op zondag 9 febru-
ari 2020 worden huiskamers door de hele 
gemeente omgetoverd tot tijdelijke po-
dia voor lokaal talent. Het Perzisch tapijt 
wordt tot podium gebombardeerd en de 
hoekbank tot tribune. Aanmelden voor 
deelname met je huiskamer of act is nu 
mogelijk via www.glurenbijdeburen.nl

Een op de drie Nederlanders houdt zich 
wekelijks bezig met kunstbeoefening. Of 
je nu rapper, dichter, balletdanser of the-

atermaker bent. Jong en onbeschreven of 
een ervaren rot in het vak. Op jezelf aan-
gewezen als singer-songwriter of onder-
deel van een 30-koppig koor. Wij zetten je 
graag in de (huiskamer)spotlights. Verberg 
je kunsten niet langer en meld je aan!
Wil je van jouw huiskamer een buurtpodi-
um maken en lokaal talent in huis halen? 
Meld je huiskamer dan nu aan. Meedoen 
met Gluren bij de Buren is mogelijk met 
ruime landhuizen, knusse studentenka-
mers en alles daartussenin. Of je nu in het 
historisch centrum of in een verre uithoek 
van de gemeente woont. Laat zien hoe ge-
zellig jouw buurt is en doe mee! Aanmel-
den is mogelijk tot 30 november 2019 via 
www.glurenbijdeburen.nl/helmond ▲

Helmond

Gluren bij de Buren komt in februari met een nieuwe editie. (Bron foto; Mel Boas, Gluren bij de Buren).

DE MOOISTE GEBRUIKTE 
MEUBELEN VIND JE BIJ 
DEIJKERS MEUBELEN

OKTOBER WOONMAAND
www.deijkersmeubelen.nl 

Nijverheidsweg 2a, Helmond  06-52072755 

DE MOOISTE GEBRUIKTE 

TIJDENS OKTOBER WOONMAAND ELKE ZONDAG OPEN 11.00 - 16.00 UUR
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Ceulen Klinieken: Oog voor de patiënt als mens! 

Ceulen Klinieken is een zelfstandi-
ge polikliniek voor huidziekten en 
spataderen. De inwoners van Helmond 
en omstreken zijn erg tevreden over 
Ceulen Klinieken. Dat blijkt uit zeer 
hoge patiënttevredenheidsscores die 
Ceulen Klinieken krijgt. Ceulen Klinie-
ken is op zijn beurt weer erg verguld 
met het vertrouwen dat patiënten en 
huisartsen in ze hebben. Dr. Ceulen, 
dermatoloog en medische directeur 
zegt: “Sinds de oprichting van Ceu-
len Klinieken in 2014 doen wij iedere 
dag weer opnieuw ons uiterste best 
om kennis en kunde op het hoogste 
niveau te houden terwijl we geen con-
cessies doen aan de laagdrempelige 
toegankelijkheid en de patiëntvrien-
delijkheid. Bij Ceulen Klinieken hebben 
we oog voor de patiënt als mens. In 
deze tijden is dat helaas niet vanzelf-
sprekend. En de mensen waarderen 
dat, dat is waar wij het voor doen!”

Helmond

Als Mohs-chirurg heeft ze de mogelijkheid 
om bij complexe vormen van huidkanker 
tijdens de operatie direct mircoscopisch 
weefselonderzoek uit te voeren. Daar-
door heeft de patiënt de zekerheid dat er 
geen restant huidkanker achterblijft en er 
zoveel mogelijk weefselsparend is 
gewerkt. Dr. Ceulen vertelt: “Ikzelf ben 
gepromoveerd op minimaal invasieve 
behandeling van spataderen. Dat houdt in 
dat we spataders tegenwoordig behande-
len met weinig ingrijpende behandelingen 
zoals lasertherapie. Het grote voordeel is 
dat het onder plaatselijke verdoving kan 
en de patiënt na een uurtje weer buiten 
staat en zijn dagelijkse activiteiten weer 
kan hervatten. Een hele verbetering ten 
opzicht van vroeger waar je enkele weken 
opgenomen werd in het ziekenhuis.”

Het One-stop-visit principe
Dr. Ceulen hoeft niet lang na te denken over 
de vraag wat patiënten het prettigst vinden.  
“Aandacht en snelheid! Het eerste consult 
vindt meestal binnen één week plaats en 
omvat bij ons, tevens de onderzoeken en 
het maken van een behandelplan. Dat is 
veel sneller dan mensen gewend zijn!  Alle 
tegenwoordig beschikbare behandelmetho-
des en ruimtes zijn onder één dak aanwezig. 
Als Ceulen Klinieken doen we hier nog een 
schep bóvenop; Onze patiënten krijgen de 
beste dermatologische zorg, wij kennen geen 
wachtlijsten, een persoonlijke ontvangst, 
prettige onderzoeks- en behandelruimten, 
hypermoderne materialen, een echt luis-
terend oor van iedere professional die bij 
ons werkt en veel flexibiliteit in de agenda. 

Gespecialiseerde huidartsen
Een grote plus is dat Ceulen Klinieken een 
dermatologisch team heeft dat bestaat uit 
9 dermatologen, 1 arts dermatologie, 1 
Physician assistent en 3 huidtherapeuten. 
Patiënten kunnen met alle vormen van 
huidproblemen en spataderen bij Ceulen 
Klinieken terecht. Binnen de vestiging in 
Helmond is Drs. Judith Vermazeren–van Roij
gespecialiseerd in dermatologische 
oncologie en Mohs-chirurgie. 

Daarbij worden behandelingen waar-
voor een medische indicatie bestaat 
100% vergoed door iedere Nederlandse 
zorgverzekeraar. Wel zo patiëntvriendelijk!”

Huidtherapie en Cosmetisch
Centrum
Ook huidtherapie en cosmetische 
dermatologie wordt door Ceulen Klinieken 
aangeboden. “Een dermatoloog heeft ver-
stand van een gezonde en zieke huid. Als 
geen ander kan de huidarts de huid als ware 
‘lezen’ en behandelen. Wanneer je kiest voor 
een behandeling van een zieke huid, dan 
wil je de beste specialist op dit gebied. Ook 
wanneer je kiest voor een medische behan-
deling van acne of cosmetische behandeling 
zou je niet anders willen dan het beste. Bij 
Ceulen Klinieken is kwaliteit gegarandeerd, 
wat ook bekrachtigd is door behalen en 
behouden van het ZKN-keurmerk. Tot slot 
verleent Ceulen Klinieken uitstekende 
service en nazorg. Dit houdt onder andere in 
dat Ceulen Klinieken 24 uur per dag, 7 dagen 
per week, 365 dagen per jaar bereikbaar is 
voor haar patiënten in het geval dat er een 
medische spoedsituatie is die niet kan 
wachten tot de volgende werkdag. Een team 
van ervaren medisch specialisten staat 
voor je klaar. Een wel zo veilige gedachte!” 

Stationsstraat 1, Helmond
085 - 043 24 54 

www.ceulenklinieken.nl

Agenda Wijkhuis

Wijkhuis De Fonkel, een gezellig 
ontmoetingspunt midden in de 
Binnenstad van Helmond! Re-
gelmatig worden er activiteiten 
georganiseerd in het wijkhuis. 
Hieronder een overzicht.

Optreden Heads Up
Heads Up is een coverband, op-
gericht in 2017. De band bestaat 
uit vijf ervaren muzikanten met 
ruime podiumervaring, die voor 
hun plezier spelen. Heads Up 
wordt door het publiek over het 
algemeen zeer enthousiast ont-
vangen. 

Dit heeft onder andere te maken 
met het repertoire van Heads Up: 
uiterst gevarieerd, herkenbaar en 
bovendien verrassend. Heads Up 
speelt over het algemeen pop/
rock uit heden en verleden, maar 
maakt af en ook uitstapjes naar 
andere genres en voorziet alle 
nummers van een uniek Heads 
Up-sausje.  

Muziek voor ieder wat wils. Laat 
je verrassen door Heads Up!  
Zondag 13 oktober 2019. Aan-
vang: 15:00 uur in De Fonkel. De 
entree is gratis. www.facebook.
com/headsupcoverband 

2e Hands speelgoed- en 
kinderkledingbeurs Up
Op zondag 20 oktober a.s. is de 
jaarlijkse 2e hands speelgoed & 
kinderkleding beurs in wijkhuis 
de Fonkel, Prins Karelstraat 123, te 
Helmond (nabij St. Jozef kerk). 70 
kramen vol met kinderkleding en 
speelgoed! De beurs is van 11.00 
uur tot 15.00 uur en de entree is 
gratis! Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met Miranda 
0622901053 of Anita 0610139067

Fonkelende Korendagen
Fonkelende Korendagen in wijk-
huis De Fonkel. 1e korendag op 
zondag 27 oktober 2019 aanvang 
11:30 uur. Na het succes van vo-
rig jaar wederom 6 Nederlandse 
koren in De Fonkel. De entree is 
gratis.

2e Fonkelende Korendag
2de Fonkelende Korendag met 6 
Nederlandse Koren in De Fonkel.
Zondag 3 november aanvang: 
11:30 uur. De entree is gratis.

“Wa kiekte gai”
Expositie Fotoclub Helmond in 
De Fonkel zaterdag 9 november 
van 10:00 uur tot 17:00 uur  en 
zondag 10 november 2019 van 
10:00 uur tot 16:00 uur. Op de 1e 
etage van De Fonkel. Lift aanwe-
zig en de entree is gratis!

Agenda Wijkhuis

Centrum

Optreden Nijmeegs 
Amusements Orkest
Zaterdag 16 november vindt 
het optreden van het Nijmeegs 
Amusements Orkest o.l.v. Louis 
v/d Waarsenburg plaats. Het 
orkest kan uw muzikale wensen 
op een breed terrein waarmaken. 
In de vele jaren van het bestaan 
hebben ze spetterende shows 
verzorgd in theaters in binnen- 
en buitenland. Ook hebben ze 
de juiste toon weten te zetten 
op bedrijfsfeesten, jubileumcon-
certen en tijdens grote én kleine 
evenementen. 

Aanvang: 20:00 uur. Entreekaart-
jes €10,00 per persoon. Kaartver-
koop bij de receptie of bij de bar 
van De Fonkel.

Afscheidsconcert Band El Prado 
El Prado speelt met volle over-
gave en met veel succes hun zeer 
bekend repertoire met vele ever-
greens uit de zestiger en zeventi-
ger jaren. De band brengt Rock 
en Roll, Latin Music, evergreens, 
maar ook de bekende meezin-
gers van de laatste jaren. Kortom 
muziek waar u van kunt genie-
ten en lekker op kunt dansen en 
swingen. 
Zondag 8 december. 
Aanvang:14.00 uur in De Fonkel.
De entree is gratis.

Alle activiteiten vinden plaats in 
wijkhuis De Fonkel, Prins Karel-
straat 123, 5701 VL Helmond. ▲

Op zondag 13 oktober as. om 
14.00 uur in de Gaviolizaal, To-
renstraat 36A, 5701SH  te Hel-
mond. De toegang is gratis. Het 
thema Film staat deze middag 
centraal bij de Senioren Harmo-
nie Helmond en het gemengd 
koor Amuze uit Asten. 

Als er muziek wordt gespeeld tij-
dens een film dan versterkt dat de 
sfeer van de film en ook de emo-
ties van de acteurs. Veel films zou-
den zonder filmmuziek minder 
spanning hebben gehad en mis-
schien nooit gemaakt zijn. Zowel 
de Seniorenharmonie als het ge-
mengd koor Amuze gaan ervoor, 
in de bijpassende ambiance van 
de Gaviolizaal, het publiek te ver-
rassen en ze ontspannen mee te 
nemen in de composities en de 
liedjes, volop ondersteund door 
beelden. De Seniorenharmonie 
opent deze middag onder leiding 
van haar dirigent Marion van Eijk. 
Aan bod komen onder andere 

muziek uit de films: “The King’s 
speech”, “James Bond”, “Pirates of 
the Caribbean” ,“ As it is in Hea-
ven” en “Blues Brothers”. Daarna 
zal Amuze  onder leiding van haar 
dirigent Trudy Timmers verder 
gaan met songs uit bekende films 
en musicals. Gekozen is eveneens 
voor bekende werken uit de mu-
sical Broadway, o.a. uit de Sound 
of Music, Annie en Evita. Heel ple-
zierig om naar te luisteren.

Ook komt de titelsong  voorbij 
uit de film The Rose  en een Abba 
Medley van de zeer succesvolle 
Zweedse popgroep. Verrassend 
om te horen is L’oiseau et l’enfant 
, eens een winnend lied van het 
Eurovisie Songfestival. Na een 
korte pauze  vervolgt de Senioren-
harmonie haar optreden en is er 
nog een verrassende samenwer-
king tussen beide gezelschappen. 
Deze gezellige middag zal naar 
verwachting om 16.30 uur eindi-
gen. Voor nadere informatie zie 
de websites; www.muziekpalet.
nl/harmonie en www.gemengd-
kooramuze.nl ▲

Centrum

Filmconcert door de Senioren 
Harmonie en Amuze

Senioren Harmonie Helmond  (Bron foto; Klaartje Majoor).
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• afrasteringen
• draaipoorten
• automatiseringen

• schuttingen
• schuifpoorten
• sierhekwerk

Hortsedijk 25
5708 HA Helmond
0492-842954

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

Rivierensingel 745
5741 KV  Helmond
0492-842954

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

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

VOOR NIEUWBOUW, UITBREIDING EN
RENOVATIE VAN UW WOONHUIS

 VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

UW INSTALLATEUR VOOR:

• CV KETELS EN ONDERHOUD   • COMPLETE BADKAMERS

• STADSVERWARMING   • RADIATOREN

• VLOERVERWARMING   • SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

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

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 

wesa tuinhout
Natuurlijk , altijd een passende oplossing

wesa tuinhout
Natuurlijk , altijd een passende oplossing

www.wesatuinhout.nl

DE JUISTE VAKMAN VOOR ELKE KLUS

Vrijdagkoopavond
tot 20.00 uur geopend

IEDERE ZONDAG OPEN
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

www.tuincentrumdebiezen.nlDeze aanbiedingen zijn geldig 
van 9 t/m 15 Okt 2019

Calluna garden Girls Trio

Rozen

Mooie heide met 3 felle kleuren per potMooie heide met 3 felle kleuren per pot
25-cm hoog 
in 12-cm pot
€2,99

10 stelen per bos
Vogelhuis

Skimmia rubella

125-cm hoog 
keuze uit: Larix of beuk
€27,99

25+ bloem
40-cm hoog
in 15-cm pot
€7,99

1 + 1 
GRATIS

Nu alle 
najaars
bemestingbemesting

Denk aan uw najaars bemesting

nu
€4,99

nu
€19,99

20%
Korting

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

Winterviolen

nu
€3,49

nu
€2,99

www.tuincentrumdebiezen.nl

Wandhangers
WinterbloeiersWinterbloeiers
div. soortendiv. soorten
55-cm hoog55-cm hoog
25-cm breed25-cm breed

nu
€7,99

Rozen
10 stelen per bos

€2,99

Groot of klein bloemig
in 9-cm pot
Tray á 12 stuks
Van €5,99

WinterviolenWinterviolen

Denk aan uw najaars bemesting

Het is wa men betreft fijn winkelen in 
Helmond. Een van mijn favoriete stuk-
skes Helmond centrum is absoluut de 
Steenweg. Ik noem da ook wel is de P.C. 
Hooftstraat van Helmond.

Ge vindt er geweldig skône winkels 
die echt de moeite waard zijn en waar 
veul mensen tot de brug lopen in de 
Veestraat en dan terug, loop ik er altijd 
overheen om de Steenweg mee te pak-
ken. Vaak parkeer ik ook in de buurt 
van de Steenweg en benader de stad 
van die kant af. Zouden meer mensen 
eens moeten doen.
 
Want wa hebben we hier toch pareltjes 
van winkels zitten. En nee niet allemaal 
kei duur er zit echt van alles. Wa ik ook 
fijn vind, is unne kei fénne slager en 
bakker. Er zit trouwens unne echte hof-
leverancier in dit mooie straatje die ik 
ff wil benoemen. Afgelopen september 
hebben ze bij van Oorschot schoenen 
het predicaat hofleverancier ontvan-
gen omdat dit mooie familie bedrijf 
vorig jaar 100 jaar bestond. Ik vind dit 
een super winkel, vanuit heel Brabant 

komen ze naar deze mooie winkel. Dat 
doen ze trouwens wel vur meer winkels 
op de Steenweg.

Men favoriete merk hebben ze bij van 
Oorschot en ik vind het echt een schoe-
nen walhalla.

Alleen vur deze winkel moete al de 
brug overgaan. Nog een paar favo-
rieten van men zijn Marjo lingerie, ons 
Stacey heeft een keer voor hun mode-
show gelopen (speciaal voor mensen 
met een beperking) bij de Truckersday 
Stiphout. Daar deden ze aan mee en 
dan kunde wa men betreft al nie veul 
fout doen als je hier je medewerking 
aan verleent. Kei mooie lingerie en 
nachtkleding. Pim Jagers herenmode 
vind ik unne echte heren snoepwinkel 
waar ik vur menne meens altijd wel 
iets zie.

En wa dachte van Decorieur vur als ge 
mooie apparte unieke woonaccessoi-
res zuukt dan bende daar aan het juiste 
adres. Ik mag ook Highlands niet ver-
geten, een kei mooie dames- en heren 

mode zaak met mooie merken waar je 
je snel thuis voelt en altijd slaagt. Ook 
voor de kleinere beurs zitten er leuke 
winkels op de steenweg mijn column is 
te kort om ze allemaal te benoemen. Ge 
moet gewoon zelf maar is gaan kijken. 
Het mooie vind ik dat er in dit stukske 
Helmond geen grote winkelketens zit-
ten. Ik hou van deze unieke winkels die 
tekenend zijn vur Helmond en die je al-
leen maar hier in ons Helmond vindt.

Ik kan het iedereen aanraden om eens 
over de brug te lopen of om een keer 
vanaf de Steenweg te starten. Natuur-
lijk kunde vur een lekker kopke koffie 
mee gebak of een lekker broodje ook 
op de Steenweg terecht. Leuke horeca 
zit er zeker ook.
Tot ziens op de P.C. Hooftstraat in ons 
eigen Helmond de Steenweg

Fijn weekend tot volgende week,

Ons 

vertelt…

De P.C. Hooftstraat 
van Helmond
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HELMOND - Er bestaan veel misverstanden over de verdeling van 
een nalatenschap wanneer één van de twee partners overlijdt. 
Het merendeel van de vijftigplussers denkt dat de afwikkeling van 
een erfenis in Nederland prima bij wet geregeld is. Maar niets is 
minder waar, stelt estate planner Alex van IJsseldijk van Erfrecht-
plan. Volgens hem kan het opstellen van een testament mensen 
veel familieleed én geld besparen.

‘Wie dan leeft, wie dan zorgt’, wordt weleens gezegd. Toch kan het 
leven van een achterblijvende partner na een overlijden, los van 
alle verdriet en rouw, door het ontbreken van een testament op 
een regelrecht drama uitlopen. Door diverse wetswijzigingen in 
de afgelopen decennia, is het vaak onduidelijk hoe het erfrecht nu 
eigenlijk wettelijk is geregeld. “Met het opstellen van een 
testament, weten mensen vooraf al precies waar ze aan toe zijn 
wanneer een dierbare wegvalt”, zegt Alex van IJsseldijk. 

“Bij verhalen over testamenten, erfenissen en nalatenschappen 
wordt onterecht vaak gedacht dat het iets is voor vermogende 
mensen”, gaat Alex van IJsseldijk verder. “Binnen de huidige 
generatie vijftigplussers heeft dan misschien niet iedereen een 
kapitaal in geld op de bank opgebouwd, een groot deel heeft wel 
een eigen huis dat (bijna) hypotheekvrij is. Ook dat is vermogen 
waarover (eventueel) erfbelasting verschuldigd is.”

In de wet is inmiddels geregeld dat bij het overlijden van één van 
de ouders, de overblijvende ouder en de kinderen samen erven. 
De langstlevende is eigenaar van alle eigendommen en de 
kinderen zijn weliswaar erfgenaam maar krijgen nog niets in 
handen. Ze krijgen een soort tegoedbon op de overblijvende 
ouder.

Aan de hand van een simpel rekensommetje legt Alex van 
IJsseldijk uit dat bij het ontbreken van een testament, het overlij-
den van een partner tot een �nancieel drama voor de achterblij-
vers kan leiden. “De nog levende partner heeft weliswaar een 
grote vrijstelling van erfbelasting, maar deze ouder moet de 
erfbelasting over de erfdelen van de kinderen al wel direct afreke-
nen. Zo’n acht maanden na het overlijden van een partner ligt de 
blauwe envelop op de deurmat. Als de erfenis voor het merendeel 
bestaat uit het huis, hoe ga je dan die erfbelasting betalen?”

Alex van IJsseldijk kent meerdere voorbeelden van mensen die 
hierdoor in �nanciële problemen zijn gekomen. “Onnodig familie-
leed, dergelijke schrijnende situaties zijn te voorkomen door het 
opstellen van een testament. Maar je moet het wel even doen.”  

Vreemd genoeg is het maken van een afspraak bij een notaris voor 
veel mensen nog een erg grote stap. Dat ziet Alex van IJsseldijk 
ook. “Mensen vrezen vaak dat het ze handenvol geld gaat kosten 
of dat de materie erg ingewikkeld is. En nadenken of praten over 
een testament is ook niet de leukste bezigheid die je kunt beden-
ken, dus schuiven ze het opstellen van een testament voor zich 
uit. Soms té ver.” 

Erfrechtplan heeft daarom in samenwerking met een groot aantal 
gerenommeerde notariskantoren een laagdrempelige service 
ontwikkeld, waarbij op heel persoonlijke wijze een testament kan 
worden opgesteld. Bovendien blijven de totale kosten inzichtelijk 
en relatief laag. “Onze specialist komt bij de mensen thuis om de 
wensen en verzoeken op te tekenen en vertaalt dit naar een 
concept-testament in begrijpelijke taal. 

Na eventuele aanpassingen gaat de specialist samen met de klant 
naar de notaris om het de�nitieve testament te laten bezegelen. 
We verlagen niet alleen de drempel naar de notaris, we ontzorgen 
ook. ” 

Naast een gewoon testament, dat pas na een overlijden in 
werking treedt, kan ook een levenstestament familiedrama’s 
voorkomen, legt Alex van IJsseldijk uit. “

“Stel, één van de twee partners wordt wilsonbekwaam, dan is het 
niet vanzelfsprekend dat de ander zonder meer kan beschikken 
en beslissen over de (gezamenlijke) eigendommen. Het is daarom 
verstandig om bij leven samen een volmacht vast te laten leggen 
in een levenstestament. Is dat niet het geval, dan zal het er in de 
praktijk op uitdraaien dat de partner van iemand die bijvoorbeeld 
door ziekte wilsonbekwaam is geworden ineens voor alledaagse 
zaken bij de rechter om toestemming moet vragen.” 

De kosten voor het opstellen van een testament wegen niet op 
tegen de lasten die mogelijk anders voor rekening van nabestaan-
den en partners komen”, zegt Alex van IJsseldijk tot slot. “Laat 
staan het onvoorziene leed dat er mee gemoeid kan zijn. Dat wens 
je niemand toe.” 

Maandag 28 oktober om 13:30 uur geeft Alex van IJsseldijk een 
lezing over de noodzaak van een actueel testament en levenstes-
tament. U kunt deze lezing kosteloos bijwonen door u in te 
schrijven op www.erfrechtplan.nl of te bellen met 085 - 8000 100.

Locatie:   Het Speelhuis
  Speelhuisplein 2
  5707 DZ Helmond
Datum:  maandag 28 oktober 2019
Aanvang: 13:30 uur

Inschrijven kan via:  www.erfrechtplan.nl
   085 - 8000 100

Estate planner Alex van IJsseldijk geeft 28 oktober een heldere lezing in Het Speelhuis

Testament kan veel familieleed voorkomen én geld besparen

www.erfrechtplan.nl
085 - 8000 100

ADVERTORIAL

Op weg naar de Paralympische Spelen: 
nummer 6 op de wereldranglijst

Niels Vink (Stiphout) is pas 16 
jaar, maar heeft één grote droom: 
Deelnemen aan de Paralympi-
sche Spelen in Tokyo 2020. Het 
kwalifi catiejaar zal lopen tot en 
met 7 juni 2020. Een belangrijke 
eis vanuit het NOC NSF: Niels 
moet een top 8 positie wereld-
wijd behalen. 

In ons vorige artikel stond hij op 
positie 8, nu is dit 6: dat betekent 
dat hij voldoet aan de kwalifi catie 
eisen en nog eens twee plaatsen 
is gestegen! Weekkrant De Loop 
gaat Niels volgen in zijn reis naar 
de Paralympics in 2020!

De afgelopen tijd is Niels flink be-
zig geweest met het spelen van 
toernooien. Daarin heeft hij super 
resultaten behaald in september 
zoals de winst op de French Rivie-
ra Open ITF2 en de Île de Ré Frank-
rijk ITF1. Op de St. Louis USA Su-
perseries behaalde Niels de halve 
finale en vorige week werd hij 2e 
op de Sardina Open (Italie) ITF1.  
Al met al een intensieve reeks van 
4 toernooien achter elkaar, waarin 
hij veel ervaring heeft opgedaan 
en waar hij trots op mag zijn.
De behaalde resultaten van de 
gespeelde toernooien, hebben ge-
resulteerd in een plek 6 positie op 
de wereldranglijst in de quadcate-
gorie! Hierdoor mag Niels van 19 
tot 26 november deelnemen aan 

de NEC Wheelchair Singles Mas-
ters en de UNIQLO Wheelchair 
Doubles Masters die plaatsvinden 
in Orlando, een stad in de Ame-
rikaanse staat Florida! Dit zijn de 
wereldkampioenschappen voor 
het volwassen rolstoeltennis, waar 
alleen de top 6 mag spelen. Wat 
een mooie beloning voor het har-
de werken dit jaar!

Verder zijn er veel lokale initiatie-
ven getoond om Niels te onder-
steunen. Denk aan: Brabants Di-
sabled Golftoernooi, het sponsor-
toernooi van het 90-jarig bestaan 
van TC de Horst, de loterij tijdens 
het open toernooi van het Carolus 
Techmatch toernooi en de put-
wedstrijd tijdens het golftoernooi 
“Helmond Swing”, dat plaatsvond 
op Golf de Gulbergen. Mooie op-
brengsten die Niels weer verder 
naar zijn doel zullen helpen! 

Op 7 juni 2020 zal hij in de top 8 op 
de wereldranglijst moeten staan 
om in Augustus 2020 deel te mo-
gen nemen aan de Paralympics in 
Tokyo. Hij zal dus nog steeds flink 
moeten blijven trainen en nog veel 
toernooien moeten spelen om zijn 
huidige positie te waarborgen. Be-
gin 2020 staan toernooien gepland 
in o.a. Australië, Korea, Japan en 
de US. De komende weken zal de 
focus weer even op school liggen 
en het trainen ter voorbereiding 
op de Masters. ▲

Helmond

Niels Vink. (Bron foto; Niels Vink).

16e Open Dubbel Winter 
Toernooi TV Dierdonk

(Bron foto; TV Dierdonk)

Zoals elk jaar organiseert TV 
Dierdonk een open toernooi in 
de laatste week van oktober. 
Het is dan het allerlaatste bui-
ten toernooi van 2019 in de di-
recte omgeving. 

Dit jaar gaan ze een nieuwe for-
mule uitproberen: we bieden na-

melijk voor het eerst ook de mo-
gelijkheid aan jeugd van 15 t/m 17 
jaar om zich in te schrijven. 

Onze jeugdcommissie is hierover 
erg enthousiast. We zijn benieuwd 
of veel jonge spelers hierin geïnte-
resseerd zullen zijn! We zien de 
inschrijvingen natuurlijk graag 
binnen komen, Groeten namens 
de Open Toernooicommissie van 
TV Dierdonk! ▲

Dierdonk

Ook dit jaar tijdens de Herfst-
vakantie weer aan de kinderen 
gedacht. Speciaal voor hen zal 
Variétéshow Jacona optreden. 
Kom genieten van dit “Circus” 
en zie je orgeldiploma te halen 
op “Onze Klenne”. 

De entree voor deze middag be-
draagt € 1,00 en is inclusief een 
glaasje ranja. Opa’s, oma’s, va-
ders en moeders hebben als be-
geleiding van hun kinderen gratis 
toegang. Deze middag duurt van 
14.00 tot ongeveer 16.00 uur. De 
Gaviolizaal is gelegen aan de To-
renstraat 36a 5701 SH Helmond. 
(tegenover AH XL). ▲

Binnenstad

Kindermiddag bij 
Stichting Draaiorgels Helmond
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€50,- KORTING 
op elk 4e raamdecoratiesysteem!
o.a. jaloezieën, plissés, rolgordijnen
en lamellen

21% KORTING
op de maakkosten!
van overgordijnen, vitrages  
en transparanten

WOONMAAND AANBIEDINGEN
Vraag naar de actievoorwaarden

WWW.DEELENSTOFFEN.NL

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

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

Hee

Wat is JOuw
excuus...
jouw luie bank heeft 
verlatingsANGST?

ooK ALS JE NIET GRAAG SPORT 
oF WEINIG TIJD HEBT...

WAAR WACHT JE NOG OP?

HupHuP

100 euro KORTING*

START JE GRATIS PROEFWEEK 

surf naar huphup.nl en meld je aan of 

breng deze bon mee en ontvang

Enkel geldig voor de 
eerste 100 inschrijvingen 

van een starttraject. 
1 bon per persoon. 
Niet cumuleerbaar 
met andere acties.

HUPHUP Helmond • Scheepsboulevard 2 - 5705 KZ Helmond • T. 04 92 87 00 54

De eerste stap naar een gezonder leven is 
vaak de moeilĳkste. Maar zodra je start, 
ga je vooruit. Door te trainen op slimme 
Milon toestellen, op een plek waar je je 
goed voelt en met mensen die er zijn om 
jou te helpen. HUPHUP maakt die stap 
haalbaar voor iedereen. 

RUGKLACHTEN
AFSLANKEN & FIGUUR
PREDIABETES TYPE 2
BALANS, MOBILITEIT
FIBROMYALGIE, REUMA
REVALIDATIE
VITALITEIT, KRACHT...

HUPHUP 
ookvooR...

Drie jaar na de succesvolle theaterpro-
ductie Umdè’k er zo van haaw, is accor-
deonorkest Accordeana uit Helmond 
gestart met de voorbereidingen van op-
nieuw een bijzonder productie; een mu-
zikale kerstvertelling voor jong en oud. 
Accordeana neemt u dit jaar mee in een 
wonderlijke kerstbelevenis. 

Bijna 70 jaar geleden werd Accordeon-
vereniging Accordeana opgericht door de 
Arie Willems. De Helmonder Arie Willems 
was één van de eerste hoofdvakdocenten 
Accordeon op de conservatoria van Til-
burg en Amsterdam. Naast het ontwikke-
len van methodieken en technieken voor 
het accordeon te bespelen probeerde Arie 
aan te tonen dat het accordeon ook ui-
termate geschikt is voor uitvoeringen van 
klassieke muziek. 

Daarmee behaalde Accordeana muzikale 
successen in binnen en buitenland. In 2013 
speelde Accordeana bijvoorbeeld voor Ko-
ning Willem Alexander en Koningin Maxi-
ma. En Accordeana ontwikkelde zich ver-
der. Sinds 2014 wordt vaker gezocht naar 
het maken van aansprekende concerten. 
Accordeana speelde sindsdien onder an-
der de Mattheus Passie en in 2016 de zelf 
ontwikkelde theaterproductie “Umdè’k er 
zo van haaw”. 

Een wonderlijk kerstconcert
In december 2017 nam Accordeana con-
tact op met de Stichting Lambertus Con-

certen. Hieruit volgde het aanbod om in 
de kerstperiode van 2019 een concert te 
verzorgen in de Elkerliekkapel. Dit aanbod 
werd met beide handen aangegrepen om 
opnieuw een aansprekende uitvoering te 
gaan verzorgen; Een wonderlijke kerstbe-
levenis. 

Met nog ruim drie maanden te gaan wordt 
inmiddels hard gewerkt aan een kerstver-
telling, schitterende muziek met bijbeho-
rende visuals en lichtshow. Accordeana 
neemt u samen met vertelster Marlies van 
den Bijgaart, zangeres Myrthe Boot, ver-
schillende gastmuzikanten, de sfeervolle 
beelden van Luuk Smeulders en sprook-
jesachtige belichting mee naar een beto-
verende Kerstwereld.

Laat je in de koude decembermaand 
verwarmen door: Een wonderlijke Kerst
• Zaterdag 14 december
 aanvang 20.15 uur
• Zondag 15 december
 aanvang 15.00 uur

Kapel Elkerliek ziekenhuis, 
Wesselmanlaan 25 te Helmond.
Entree volwassenen: € 12,50
kinderen t/m 12 jaar €7,50. 
Inclusief een glaasje glühwein 
of warme chocolademelk.
Kaarten zijn verkrijgbaar via
www.lambertusconcerten.nl 

Accordeana neemt ook deel aan 
de “Rabo club support Aktie”. 
Draagt U Accordeana een warm hart toe;
kies dan voor Accordeana. ▲

Helmond

Accordeana bereidt zich voor 
op een wonderlijke kerst 

 Accordeonorkest Accordeana (Bron foto; MJ fotografi e).

Jubilarissen S.V. Rood-wit ‘62

Maandag 30 september zijn de jubila-
rissen gehuldigd op de algemene leden-
vergadering. 

De gebroeders Bart en Tom Versteijnen 

zijn 25 jaar lid van onze vereniging. Ha-
rald v.d. Ven, Willie Hendriks en Ray-
mond Nicholson zijn 40 jaar lid van onze 
vereniging. Namens S.V. Rood-wit ‘62 
bedankt en op naar het volgende jubi-
leum. Niet op de foto maar wel al 50 jaar 
lid van de vereniging zijn Maarten van 
Boven en Arie Kweens. ▲

Rijpelberg

(Bron foto; S.V. Rood-wit ’62).
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Harrie Verberne, 71 jaar. Sinds mijn pen-
sionering had ik me voorgenomen om 
meer te gaan sporten. Maar het kwam 
er niet van. Mijn huisarts adviseerde 
me daarna om dan elke week maar 
Weekkrant De Loop te gaan bezorgen. 

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

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

Dokters advies: 
Ga Weekkrant De Loop bezorgen!

Helmond

Gewoon doen, 
bewegen is goed 

voor iedereen! 

Bezorgen iets voor u? 
Mail snel naar 

bezorging@deloop.eu

Handen wassen:
niet alléén na het plassen

Elke dag worden maar liefst 2.000 mensen ziek van eten. Dat gebeurt vaak thuis. 
Bijvoorbeeld omdat handen niet goed worden gewassen. 

Hoe voorkom je dat ook jij buikgriep oploopt? Bekijk onze tips.

Bacteriën en virussen zitten
overal: op wc-brillen, deur-
klinken, kranen en aanrecht-
bladen. Dat is niet erg. Je
wordt ook niet meteen ziek
als ze op jouw handen komen.
Maar ga je koken of eten? Dan
is het belangrijk om je handen
goed te wassen. Zo voorkom
je dat bacteriën en virussen op
eten en in je mond belanden.
Als ze in je lichaam komen,
loop je het risico ziek te 
worden. Diarree, overgeven
en koorts? Dan heb je moge-
lijk een voedselinfectie of
voedselvergiftiging (ook buik-
griep genoemd).

Meer weten over veilig eten? 
www.voedingscentrum.nl/eetveilig

Wanneer was je je handen?
n vóór het klaarmaken van voedsel
n na contact met rauw vlees, vis, 

gevogelte en ei
n na contact met rauwe groente
n vóór het eten
n na gebruik van toilet

Hoe was je je handen? 
n was je handen onder de kraan en gebruik 

vloeibare zeep 
n wrijf zeep over je hele hand, ook tussen 

je vingers en onder je nagels
n spoel je handen goed af en droog ze af aan 

een droge, schone handdoek of papieren 
wegwerphanddoek

Wieke van der Vossen
Expert Voedselveiligheid 
bij het Voedingscentrum

Loopt u mee? De routebouwers van 
OLAT hebben op zondag 20 oktober de 
eerste winterserietocht uitgezet in het 
Helmondse Brouwhuis. Lekker wande-
len in een gevarieerd en veelal bosrijk ge-
bied in de frisse buitenlucht. 

De start zal plaatsvinden bij zaal Vissers 
in Brouwhuis. In vroegere jaren was dit 
een dorp, gelegen in de nabijheid van Hel-
mond. Inmiddels is het geheel ingesloten 
door nieuwbouwwijken. Toch proeven we 
er nog de dorpse sfeer en treffen we er nog 
enkele typisch Brabantse langgevelboer-
derijen. 

De keuze voor deze bosrijke omgeving 
voor de eerste winterserietocht is bewust 
genomen. Immers, bossen vormen dé om-
geving voor een heerlijke herfstwandeling. 
De organisatie hoopt op een mooie dag 
waarop er volop genoten wordt van het 
gefilterde zonlicht, van paddenstoelen, 
van de bladverkleuring en van vallende 
bladeren, eikels en kastanjes.

Praktische informatie
Of u nu een ervaren wandelaar bent of de 
smaak pas te pakken hebt, er zit voor ie-
dereen een prettige loopafstand bij: 10, 15, 
20, 30 of 40 kilometer. Nordic walkers zijn 
welkom op alle afstanden. Starttijden va-
riëren van 08.00 tot 12.30 uur, afhankelijk 
van de gekozen afstand. Het startbureau 
is open vanaf 07.15 uur en inschrijven kan 
vanaf 07.30 uur. Het bureau sluit om 17.00 
uur.
 
Het inschrijfgeld is inclusief verzorging bij 
de wagenrustposten, wandelboeksticker 
en stempel en varieert tussen de 4 en 6 eu-
ro, afhankelijk van de afstand. Er geldt een 
korting voor OLAT-leden en voor Bonds-
leden (uitsluitend op vertoon geldige lid-
maatschapskaart). 

Je kunt je vanaf enkele weken voor de 
tocht voorinschrijven op www.olat.nl/
actuele-inschrijvingen. Je hoeft dan niet 
langs het inschrijfbureau. Voorinschrijvers 
ontvangen zaterdags vóór de tocht per e-
mail de GPS-route. 
Het vertrek is vanuit Zaal Visser, Peeleik 2, 
5704 AB Helmond-Brouwhuis

Eerste  OLAT 
winterserietocht 

(Bron foto; Ton Vissers).

Helmond

Korting bij Adventure Store 
Adventure Store is trots om, in sa-
menwerking met OLAT, de wandel-
clubkleding aan u te mogen presente-
ren. Deze kleding is kwalitatief hoog-
waardig en zeer functioneel. Ook 
geeft deze kleding herkenbaarheid 
aan de wandelclub OLAT. De 1e mo-
gelijkheid voor inschrijving van deze 
kleding zal zijn op 20 oktober tijdens 
de 53e OLAT Winterserie Helmond te 
Brouwhuis.

Ook na deze wandeltocht bieden 
wij OLAT leden op vertoon van hun 
OLAT ledenpas van 21 oktober tot en 
met 2 november, 15 procent korting 
aan op de gehele collectie in de win-
kel van Adventure Store Helmond. ▲

(Bron foto; Adventure Store).

In 1975 opende in Mierlo-hout de eer-
ste discotheek ’t Houts Portje haar 
deuren. De uitgaansgelegenheid van 
eigenaren Ger Klaus en Frits Ketelaars 
trok veel publiek uit Mierlo-Hout en 
Helmond. Zelfs buiten Helmond wis-
ten ze de weg te vinden naar het Port-
je, voor die tijd uniek! 

Nu,45 jaar na de opening van de dis-
cotheek, hebben een groep enthousi-
astelingen en oud-bezoekers het plan 
opgepakt om een grote reünie te orga-
niseren. De DJ’s van vroeger, o.a. Ger 
Verleisdonk, Wimke Faassen en Frank 
Aarts, zullen de discotheek weer laten 
klinken zoals vanouds. 

Op zondag 24 november aanstaande 
gaan we samen terug in de tijd. Vanaf 
15:00 uur bent u welkom in Zaal de Ko-
ning aan de Mierloseweg 301. De entree 
bedraagt €10,- en is inclusief 4 con-
sumptiebonnen. Dit wil je niet missen! 
Ben jij erbij? ▲

Terug in de tijd: Reünie ‘t Houts Portje
Mierlo-Hout

sumptiebonnen. Dit wil je niet missen! 

(Bron foto; Bert Meulendijks).
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Iedere dag geopend!
Tijdens de herfstvakantie hebben wij in onze winkel een prachtige 
modelspoortentoonstelling. Modelspoorclub Oost Brabant verzorgt deze tentoonstelling in 
onze winkel. Er is van alles te doen voor jong en oud.

• Voor de allerkleinsten is er de LGB baan, waar zij met een treintje zelf kunnen rijden

• NIEUW Een houten treinbaan, waar kinderen op eigen initiatief banen kunnen bouwen Een houten treinbaan, waar kinderen op eigen initiatief banen kunnen bouwen

• De wat grotere kinderen kunnen op de Märklin jeugdbaan een tweetal treinen laten 
rijden         

• NIEUW C-track is een leuke mogelijkheid voor de kinderen om digitaal te rijden C-track is een leuke mogelijkheid voor de kinderen om digitaal te rijden

Modelspoor 
 tentoonstelling

Van zaterdag 12 t/m zondag 20 oktober

Tip! 
Breng ook een bezoek 
aan ons tuincafe.

www.tuincentrumdebiezen.nl

Gratis entree Nieuw is dit jaar ook “de waterlift” bij Tuincentrum De Biezen. Deze baan moet je zien gezien hebben. is dit jaar ook “de waterlift” bij Tuincentrum De Biezen. Deze baan moet je zien gezien hebben.
Laat je verrassen. We verklappen alleen dat het een reconstructie is van een bestaande bezienswaardigheid……

Supersnel internet en klaar 
voor de toekomst met diverse 
nieuwe (zorg)diensten dankzij 
glasvezel. Vanaf begin volgend 
jaar is het ook zover voor de 
wijk Mierlo-Hout. Bij een deel-
name van minimaal 25% gaat 
Glasvezel Helmond B.V. ook in 
deze wijk open glasvezelnet-

werk aanleggen. De verwach-
ting is dat de aanleg start vanaf 
april 2020. 

Eerst aanmelden, dan graven
Medio oktober ontvangen de 
bewoners van Mierlo-Hout een 
huis-aan-huis informatiepakket 
van Glasvezel Helmond B.V. over 
de planning, de werkwijze en de 
informatiebijeenkomsten. De in-
formatiebijeenkomsten vinden 

plaats op donderdag 31 oktober 
en donderdag 14 november van-
af 19.30 uur in wijkcentrum De 
Geseldonk. 

In het informatiepakket maken 
aanbieders van internet-, tele-
visie- en telefoniediensten hun 
pakketten, servicediensten en 
prijzen bekend. Dit zijn op dit 
moment de volgende aanbie-
ders: TriNed, Plinq, FiberNL en 
Breedband Helmond. Ook be-
staat de mogelijkheid om een 
abonnement af te sluiten voor 
professionele zorg- en veilig-
heidsdiensten via de aanbieder 
van Veilig Gevoel Thuis. En er 
wordt gestart met een project 
om kennis te maken met digitale 
brand- en huisbeveiliging en ou-
derenzorg via de aanbieder Ak-
kedeer. 

Bewoners hebben vervolgens tot 
en met 12 december de tijd om 
aan te geven of ze direct willen 
instappen tegen gratis aansluit-
kosten. Als minimaal 25% van 
de inwoners van Mierlo-Hout 
zich inschrijft, dan worden be-

gin 2020 daadwerkelijk de eerste 
straten voorzien van glasvezel en 
de eerste huizen aangesloten op 
het glasvezelnetwerk. Naar ver-
wachting duren de werkzaam-
heden tot en met de zomer. 

Waarom glasvezel?
“Een verbetering van de inter-
netverbinding is hard nodig in 
onze stad”, vertelt Van Bree. 
“Daarnaast is glasvezel zoveel 
meer dan snel internet en tv. Het 
is een basisvoorziening waar-
mee inwoners, ondernemers en 
onderwijs in onze stad  gebruik 
kunnen maken van digitale dien-
sten. Zo hebben gebruikers van 
glasvezel meer mogelijkheden 
met werken vanuit huis, kun-
nen kwetsbare mensen langer 
thuis wonen en kan het worden 
gebruikt bij nieuwe apparaten 
zoals een slimme thermostaat. 
Op dit moment zijn er reeds di-
verse diensten op het gebied van 

veiligheid en (mantel)zorg op 
glasvezel beschikbaar. Wij ho-
pen over niet al te lange tijd daar 
ook ziekenhuisdiensten aan toe 
te voegen.”

Glasvezel Helmond B.V.
Glasvezel Helmond is het sa-
menwerkingsverband tussen 
gemeente Helmond en de lokale 
glasvezelspecialist e-Quest. Zij 
zorgen van 2019 tot en met 2021 
voor een glasvezelnetwerk in de 
straten van Helmond waar dit 
nog niet ligt. Glasvezel is de mo-
dernste, snelste en meest ener-
giezuinige verbinding voor inter-
net, televisie, telefonie en overige 
digitale diensten. De gemeente 
ziet glasvezel als een nutsvoor-
ziening, zoals elektriciteit, wegen 
en riolering. 

Meer weten? Kijk dan op 
www.helmond.nl/glasvezel en
www.glasvezelhelmond.nl ▲

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout volgende wijk
voor aanleg glasvezel 

Film SOLD in 
De Cacaofabriek voor 

Wereldmeisjesdag 

Op initiatief van de Unie van 
Soroptimistclubs en in samen-
werking met Stichting Free a 
Girl wordt op Wereldmeisjes-
dag in ruim 30 bioscoopzalen in 
Nederland de fi lm Sold getoond. 

Op 11 oktober draait de film ook 
in De Cacaofabriek in Helmond. 
Inloop vanaf 18.30 uur waarna de 
film start om 19.00 uur. Kaarten 
á 12,50 euro inclusief welkomst-
drankje, zijn te bestellen via ci-
nesorhelmond@gmail.com. De 
opbrengst van de film gaat dank-
zij De Cacaofabriek volledig naar 
het project School for Justice van 
Stichting Free a Girl. De film Sold 
gaat over een 13 jarig meisje uit 
Nepal die onder valse voorwend-
selen verkocht wordt aan een 
bordeel in India. Een aangrijpend 
drama over hoe het met 1.2 mil-
joen zeer jonge meisjes in India 

gesteld is. En dat terwijl de da-
ders zelden worden bestraft. Sor-
optimisten zetten zich in voor de 
positieverbetering van meisjes en 
vrouwen wereldwijd. Free a Girl 
bevrijd meisjes uit bordelen en 
geeft ze met opleidingsprogram-
ma School for Justice een nieuwe 
toekomst. De meisjes worden 
opgeleid tot advocaat, rechter, 
journalist, politie-agent of maat-
schappelijk werker. De Soropti-
misten hopen samen met Free 
a Girl wereldwijd tien scholen 
mogelijk te maken en daarmee 
de straffeloosheid aan te pakken. 
Kom naar deze film en steun het 
goede doel! ▲

Helmond

Lezing over vlinders
Groei & Bloei Helmond orga-
niseert op 15 oktober e.o. een 
lezing over vlinders. Gehouden 
door een vertegenwoordiger 
van de vlinderstichting. Het 
belooft een hele toegankelijke 
lezing te worden over dag- en 
nachtvlinders, en vooral over 
die soorten die we in onze tuin 
tegenkomen. 

Dagvlinders spreken zeer tot de 
verbeelding. Wat is een kleu-
rige bloemenwei of een tuin in 
de zomer zonder vlinders? Het 
gaat echter slecht met de Neder-
landse vlinders. Uit onderzoek is 
gebleken dat van de 70 soorten 
die hier aan het begin van deze 
eeuw voorkwamen er inmiddels 
18 zijn uitgestorven terwijl 30 an-
dere soorten worden bedreigd 

en vooral nog in natuurgebieden 
voorkomen.
 
Er zijn gelukkig nog vele manieren 
waarop we de achteruitgang van 
de vlinders kunnen tegengaan. In 
het beheer van natuurterreinen 
en openbaar groen en door te 
zorgen voor goede verbindings-
wegen voor planten en dieren. 
Ook u kunt de vlinders helpen. 

Door bij de inrichting van uw 
tuin en bij het onderhoud re-
kening te houden met de eisen 
die de vlinders stellen kunt u er 
voor zorgen dat de vlinders en 
andere dieren meer kansen krij-
gen terwijl u kunt genieten van 
de prachtige vormen en kleuren.
 
De lezing zal aan de hand van 
mooie beelden middels dia’s of 
beamer voornamelijk gaan over 
dagvlinders, maar ook de nacht-

vlinders komen aan bod. Niet 
alleen zeldzame soorten worden 
besproken, maar juist ook vlin-
ders die u in uw woonomgeving 
kunt tegenkomen. We zullen 
hierbij vooral letten op het land-
schap waar die vlinders voorko-
men. Het blijkt namelijk dat vlin-
ders heel kieskeurige dieren zijn 
die heel specifieke eisen stellen 
aan hun leefomgeving.
 
Het zal een positieve en optimis-
tische lezing worden. De Vlinder-
stichting probeert met uw hulp 
van Nederland een echt ‘vlin-
derland’ te maken, waarin vele 
mogelijkheden voor het herstel 
van de natuur met vlinders. De 
lezing vindt plaats in bibliotheek 
Dommeldal, Dorpsstr. 113, 5731 
JH Mierlo. Aanvangstijd 20.00 
uur. Entree: Leden van G&B en de 
bibliotheek 3 euro en niet leden 
5 euro. ▲

Helmond

www.helmondnu.nl
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Abominable (DNL) Do, Za, Zo 10:45 uur / Vr 
11:15 uur / Di 11:45 uur / Ma, Wo 15:15 uur 
Abominable (N3D)
Ma, Wo 10:45 uur / Vr 14:15 uur / Za 14:30 uur / 
Do, Di 15:00 uur / Zo 15:15 uur 
Ad Astra (DOV) Za 16:30 uur / Di 20:45 uur / 
Do, Zo, Ma 21:30 uur / Vr 22:00 uur 
Baantjer het begin (DNL) Do 14:00 uur 
Belofte van Pisa, De (DNL) Do 12:15 uur / Vr 
12:30, 16:45 uur / Za 13:00, 22:00 uur / Zo - Wo 
16:00 uur / Ma, Di 19:00 uur / Do, Zo 19:15 uur 
/ Vr, Za 20:10 uur / Wo 21:45 uur
Brief voor Sinterklaas, De (DOV)
Zo, Ma 10:00 uur / Do, Di 10:45 uur / Wo 12:45 
uur / Zo - Di 13:30 uur / Vr, Za 13:45 uur 
Club van Lelijke Kinderen, De (DNL) Di 12:45 
uur / Zo, Ma, Wo 13:00 uur / Za 14:15 uur 
Downton Abbey (DOV)
Za 11:30 uur / Do 13:45 uur / Wo 14:20 uur / 
Zo, Ma 14:30 uur / Vr, Di 15:15 uur / Do, Zo - Di 
18:45 uur / Vr, Za 19:50 uur 
F*ck de Liefde (DNL) Vr 12:15, 14:30 uur / Do 
13:15 uur / Zo - Di 14:15 uur / Za 16:00 uur / Do, 
Wo 16:30 uur / Do - Di 19:30 uur 
Gemini Man (DOV)
Ma, Di 10:45 uur / Vr 11:00 uur / Do 11:15 uur / 
Wo 11:30, 18:45 uur / Za, Zo 12:00 uur / Do, Zo, 
Ma 17:45 uur / Vr, Za 18:30 uur / Di 21:30 uur
Gemini Man (O3H) Wo 14:45 uur / Do, Zo - Di 
15:30 uur / Vr, Za 16:45, 21:45 uur / Di 18:15 uur 
/ Do, Zo, Ma 21:00 uur 
Hustlers (DOV) Do 21:50 uur / Zo - Di 22:00 
uur / Vr, Za 22:45 uur 
Instinct (2019) (DNL)
Do 11:30 uur / Ma 20:00 uur 
IT Chapter Two (DOV)
Do, Zo 20:00 uur / Vr, Za 20:45 uur 
Joker (2019) (DOV) Do, Za, Zo 10:30 uur / Vr 
10:45, 13:20 uur / Ma, Wo 11:45 uur / Di 12:30 
uur / Do 13:00 uur / Za 13:15 uur / Do, Zo, Ma 
17:15 uur / Vr, Za, Di 18:00 uur / Do, Zo - Di 
20:30 uur / Vr, Za 21:15 uur / Wo 21:30 uur
Kitchen, The (DOV) Ma, Di 16:30 uur / Do 16:45 
uur / Vr, Za 17:30 uur 
Legiony (DOV) Zo 16:30 uur 
Lion King, The (2019) (DNL)
Zo - Di 11:00 uur / Vr, Za 15:45 uur 
Lion King, The (2019) (DOV) Za 11:00 uur 
Lion King, The (2019) (O3D) Di 17:45 uur / Do, 
Zo, Ma 18:15 uur / Vr, Za 19:20 uur 
Maleficent 2 (DOV) Wo 15:45 uur 
Maleficent 2 (O3D) Wo 11:00, 19:00 uur 
Misfit 2 (DNL)
Di 10:15 uur / Za 11:30, 15:50 uur / Zo 11:45 uur 
/ Ma 12:00 uur / Wo 12:15, 17:00 uur / Zo - Wo 
14:00 uur / Do 15:15 uur / Vr 16:00 uur / Do, 
Zo - Di 17:30 uur / Vr, Za 18:15 uur
Nick Jr. Herfstbios 2019 (DNL)
Za - Wo 10:00 uur / Do, Vr 10:30 uur 
Rambo: Last Blood (DOV)
Vr 11:45 uur / Do 12:45, 21:40 uur / Zo - Di 
21:45 uur / Vr, Za 22:30 uur 
Shaun Het Schaap: Het Ruimteschaap (DNL)
Wo 10:15, 14:30 uur / Di 10:30 uur / Zo, Ma 
12:15 uur / Vr, Za 13:30 uur 
Sneak Preview (DOV) Di 21:00 uur 
Trouble (DNL) Za 10:00 uur / Zo, Ma 10:15 uur 
/ Vr, Wo 10:30 uur / Di 12:15 uur / Zo - Wo 13:45 
uur / Vr, Za 15:30 uur / Do, Zo - Di 15:45 uur
Waar is het grote Boek van Sinterklaas? 
(DNL) Wo 10:00 uur 
Wat is dan Liefde (DNL)
Wo 19:30, 20:00, 20:30, 21:00 uur

PATHÉ HELMOND
DO. 10 OKT. T/M WO. 16V OKT.

Onze openingstijden 
maandag t/m vrijdag 10.15 uur 

zaterdag en zondag 9.45 uur

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Helmond-Noord

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

Helmond-Oost

Elke vrijdag organiseert bridge-
club ’t Houtse Slem bridgedrives, 
ook voor niet-leden. Men dient 

In buurthuis St. Anna aan de 
Hoogeindsestraat 24 kun je ie-
dere maandagavond vanaf half 
8 prijskaarten. Je kunt er terecht 
voor jokeren en rikken. De orga-
nisatie ligt in handen van senio-
renvereniging St. Anna.

De Gaviolizaal met zijn collectie 
draaiorgels en accordeons van 
Arie Willems, beheerd door de 
Stichting Draaiorgels Helmond, 
is elke zaterdag en zondag ge-

Binnenstad

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

Op zaterdag 26 oktober organi-
seert 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 

Op maandagavond 14 oktober 
speelt het VIOS van Esch Biljarts 
kaderteam  weer een thuiswed-
strijd (voor de beker) tegen VOP 
uit Venray. Aanvang wedstrijden 
is om 19.30 uur in wijkhuis de 
Geseldonk in Mierlo- Hout.  Dit 
is voor de biljartliefhebber een 
mooie kans om het kaderbiljart-
spel te  bewonderen.

zich uiterlijk om kwart over een 
als paar aan te melden in De Ge-
seldonk. Er wordt een kleine ver-
goeding gevraagd. Iedere drive is 
er een fles wijn te winnen.

opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Groepen ook op afspraak, info: 
info@draaiorgelshelmond.nl 
Op zondagen ook regelmatig 
concerten. 

zaterdag 19 oktober in de speel-
tuin van  14.00 uur tot 16.00 uur. 
VOL=VOL. Gratis voor abonne-
menthouders en overige deelne-
mers betalen € 2,50. U staat on-
der een winddichte overkapping. 
De speeltuin ligt aan de Mgr. 
Swinkelsstraat.

Uitslag prijsvraag 
oudste verkoopbon

In het laatste weekend van 
september heeft Electroworld 
Wout van Vlerken zijn 50 ja-
rig bestaan uitgebreid gevierd. 
Naast de vele acties, demon-
straties en het stofzuiger cur-
len, was er nog een actie waar-
mee een Philips LED TV te win-
nen was, degene die de oudste 
verkoop bon kon overleggen 
wint de LED TV.

Er zijn ontzettend veel oude 
bonnen binnen gekomen, een 
greep uit de inzendingen hangt 
nog in de etalage in de winkel. 
De winnaar met de oudste bon 
heeft een bon ingeleverd van 10 
juli 1970! Echt een verkoopbon 
uit de begin periode, deze was 
zeer compleet met de contant 
bon, maar ook de A4 factuur 
erbij die toen nog met de hand 
geschreven werd. Wij mogen 
dhr. Van Dijk dan ook felicite-
ren met zijn gewonnen TV en 
wensen hem er veel plezier mee.
Naast de actie met de oudste 
verkoopbon was er in de winkel 
in Someren een ware Max Ver-
stappen race battle. Ook hier-

van is de prijswinnaar bekend 
en ook deze winnaar heeft zijn 
LED TV in ontvangst mogen ne-
men. Ook de gewonnen Henry 
stofzuigers van het curlen in 
Helmond en Someren zijn in-
tussen uitgereikt.

Wij wensen alle prijswinnaars 
veel plezier met hun prijzen. De 
uitreiking van de overige prijzen 
staan op onze facebook pagina. 
Verder willen wij al onze klanten 
bedanken voor de vele felicitaties, 
kaarten en bloemen. Maar juist 
ook voor het gestelde vertrouwen 
in de afgelopen 50 jaar.  ▲

Helmond

Dhr. Van Dijk en Wout van Vlerken (Bron foto’s; Wout van Vlerken).

De oudste verkoopbon 
kwam uit 1970. 

Vrijwilligerspenning voor 
Wil van de Kerkhof

Zaterdag 5 oktober heeft de 
heer Wil van de Kerkhof uit 
handen van wethouder Antoi-
nette Maas de Vrijwilligerspen-
ning van de stad Helmond ont-
vangen. Hij kreeg deze onder-
scheiding voor zijn jarenlange 
inzet voor de Stichting Draaior-
gels Helmond.

Vanaf de herstart in 2013 heeft 
Wil van de Kerkhof zich ingezet 
voor het beheer van de draai-
orgelcollectie van Helmond. 
Aanvankelijk om te voorkomen 
dat de collectie versnipperd zou 
worden. Vervolgens om te laten 
zien dat een laagdrempelige cul-
turele voorziening een rol van 
betekenis kan spelen voor de 
Helmondse Gemeenschap. On-
der zijn aanvoering is het orgel-
museum weer op de kaart gezet. 
Naast zijn inzet voor de Stichting 
Draaiorgels Helmond was Wil 
van de Kerkhof vanaf 1977 vele 
jaren actief bij de Carnavalsver-
eniging Oranjebuurt en in de pe-
riode 1980 tot 2010 zeer internsief 
actief voor De Hockeyclub Hel-
mond (HMHC). In 2012 heeft hij 
voor zijn inzet bij deze verenigin-
gen een Koninklijke Onderschei-
ding ontvangen.

Wegens gezondheidsredenen is 
Wil van de Kerkhof gedwongen 
te stoppen met zijn activiteiten. 
Hij heeft het voorzitterschap 
overgedragen aan zijn opvolger. 
Wil van de Kerkhof is tevens be-
noemd tot Erelid van de Stich-
ting Draaiorgels Helmond.

De onvermoeibare vrijwillige in-
zet gedurende vele  jaren is voor 
burgemeester en wethouders 
aanleiding geweest om aan de 
heer Van de Kerkhof de vrijwil-
ligerspenning van de gemeente 
Helmond toe te kennen. ▲

Helmond

Wil van de Kerkhof, 2012. 
(Bron foto; Gemeente Helmond).
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Werkzaam in ALLE wijken van Helmond

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

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

verloskundigenhelmond.nl

0492 - 53 28 00

NU OOK 
AVONDSPREEKUUR

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

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

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

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

Zevende tip 
prinseroaje 

CV De Houtse Kluppels

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

Na vandaag nog 4 tips te gaan en dan maken 
De Houtse Kluppels eindelijk bekend wie de 
58e prins is en de scepter zwaait tijdens car-
navalsseizoen 2019-2020. 

Met de tot nu toe zeven gepubliceerde tips 
proberen de Mierlo-Houtenaren te ontrafelen 
wie de nieuwe prins wordt. Is het dan toch de 
langverwachte kandidaat? Een ondernemer of 
verenigingsman? Het geruchtencircuit komt 
steeds sterker op gang, maar niemand weet 
het zeker. Deze tip helpt jou zeker op weg!  

Kijk alle tips terug op www.kluppels.nl, raad 
mee en maak kans op 4 gratis kaarten voor 
de Show- & Zwetsavond op zaterdagavond 8 
februari 2020. 

Volg ons ook op Twitter en Instagram via 
@houtsekluppels of word vrienden op Face-
book: CV De Houtse Kluppels. ▲

Mierlo-Hout

0492-845350   info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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Weekeinden: H. Jozef (Tolpost) za. 17.00 uur; zo 9.30 uur. H.Lambertus 
(Kerkstraat/Centrum) zo. 11.00 uur; H. Paulus (Paulus Potterlaan/Noord) 
zo. 9.30 uur; Edith Stein (Weg door de Rijpel/Rijpelberg) zo. 11.00 uur. 
Weekdagen: Jozefkerk. ma., di., wo. en do 9.00 uur. Vr. 19.00 uur. 

Pastoraal team: Pastoor drs. E.C. Seidel, tel. 477255. pastoorseidel@live.nl 
Pastor W. Koopmans, tel. 06-19223250. pastorkoopmans@live.nl.

Diaken H.W. Dings, tel. 522109 Bereikbaarheid: Centraal parochiekantoor: 
Tolpost 1, 5701 HE  Helmond. (ingang onder de kerktoren Jozefkerk)  
Tel. 522109 (maandag tot en met donderdag 9.30-12.30u.) 
Pastorie: Bakelsedijk 1, 5701 HA  Helmond.

parochie@heiligelambertus.nl     www.heiligelambertus.nl

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

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE TRUDOKERK STIPHOUT
www.damiaanhelmond.nl 
Missen en misintenties St.-Trudokerk, Dorpsstraat, Stiphout

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS

Zaterdag 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

Zondag 13 oktober:
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout Hoogmis m.m.v. het 
kerkkoor;
overleden ouders van de Laar-van de Ven; pastoor Stuart Allan; 
Piet Raijmakers;

Donderdag 17 oktober:
13.30 uur Kerkpoetsen Lucia kerk
19.00 uur Damiaanhuis.

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.

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 
Meulen-Meijer, Joop Smits, Siska Rijkers-Louwers en Gerrit 
Rijkers, Harry en Fien Aben-Bankers.

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.

Uitvaartzorg van de Kerkhof

Uitvaart 
vanaf

€ 1695-,
informeer gerust naar

de mogelijkheden

Dé uitvaartondernemer voor Helmond.

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

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

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

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

0492-820080 • WWW.NEDERHEIDE.NL

RESERVEER NU

Op zondagmiddag 13 oktober speelt het 
succesvolle muzikale duo Monique Hei-
dema (cello) en André Telderman (piano) 
in de serie kamermuziek werken van Lud-
wig van Beethoven in de Elkerliek Kapel, 
Wesselmanlaan 25 in Helmond. Aanvang: 
15 uur. Entree: €10, met korting €8 en voor 
jongeren €6. T/m 12 jaar gratis.

Piano en cello: een prachtig combinatie, 
vond ook Beethoven. En dat komt subliem 
tot uiting in het programma van deze mid-
dag. U kunt luisteren naar twee vierdelige 
sonates van deze grote romantische com-
ponist: de sonate nr. 3 opus 69 in A majeur, 
en sonate nr. 4 opus 102 nr. 1 in C majeur. 
Lyrische rustige delen worden afgewis-
seld met explosieve opzwepende passa-
ges, waarbij cello en piano als het ware 
met elkaar in gesprek gaan en uitstekend 
in balans zijn. Opvallend en verrassend 
in dit programma zijn de ‘Variationen op 
de bekende aria voor sopraan en bariton 

“Bei Männern welche Liebe fühlen” uit de 
Zauberflöte van W.A. Mozart. Beethoven 
schreef er zeven variaties op, die Heidema 
en Telderman virtuoos vertolken. 

Monique Heidema (cello) en André Tel-
derman (piano) zijn enthousiaste en ge-
renommeerde musici die al vele jaren 
samenspelen. De hierdoor opgedane 
ervaring verklaart ook het uitgebreide 
repertoire waaruit ze kunnen putten. Ze 
maakten veel opnames voor radio en te-
levisie en stonden op concertpodia van 
landen als Tsjechië, Taiwan, Rusland en 
Spanje. Vaak combineerden ze dit met het 
geven van masterclasses aan getalenteer-
de conservatoriumstudenten. Heidema is 
hoofvakdocent cello aan het Conservato-
rium van Amsterdam. Pianist André Tel-
derman is docent aan muziekschool ‘De 
nieuwe Veste’ in Breda en actief als con-
certpianist en begeleider. Omdat zij een 
persoonlijk contact tussen musicus en 
luisteraar van groot belang vinden, zullen 
het programma zelf toelichten. Meer info: 
www.lambertusconcerten.nl ▲

Lambertus Concerten presenteert: 
Duo Heidema en Telderman 

spelen Beethoven
Monique Heidema en André Telderman. (Bron foto; Stichting Lambertus Concerten).

Warande
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Evenementen

save
the 

NACHT VAN 
CULTUUR
Op 12 oktober vormt 

Museum Helmond het 

decor voor de vierde 

Nacht van Cultuur. Klaar 

voor een nachtelijk 

avontuur op een 

bijzondere locatie

Museum Helmond 

(Kasteel en Kunsthal), 

Kasteelplein 1

Za 19:00 - 00:00 uur.

Kijk op www.pathe.nl
voor het hele aanbod 

en tijden

Joker

Gemini Man

Trouble

Everest: De Jonge Yeti
(NL)

Red Joan

Downtown Abbey

FILMPJE 
PAKKEN?

OKT.

11 
OKT.

11 & 
12 
OKT.

11 & 
12 
OKT.

12 
OKT.

12 
OKT.

12 &
13 
OKT.

12 
OKT.

13 
OKT.

13 
OKT.

13 
OKT.

13 
OKT.

13 
OKT.

13 
OKT.

13 
OKT.

14 
OKT.

Biologische markt 
Brandevoort

Claudia de Breij

Das Vijfhoeck 
Oktoberfest

Afterparty CF: 
Iron Maiden, 
tribute by Blood 
Brothers (UA)

Metal Militia - A 
Full Metallica 
Experience

Virtual Reality 
demo

Weekmarkt 

Helmond 

Aperitivo Musicale 
- With Glue’s 
Avenue

Daniël Lohues en 
Holland Baroque

Knock Out Comedy 
Crew Talent Night

Koopzondag 
Helmond Centrum

Lambertus 
Concerten: 

LIVE: Skarlett 
Riot (UK)

Stevie Redstone 
(USA)

Dolfje Weerwolfje 
en Foeksia de 
miniheks

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

Claudia de Breij speelt 
vanavond speciaal voor u de 
Oudejaarsconference

Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
Vr 20:15 - 23:59 uur,
za 20:15 - 23:59 uur.

Trek je lederhosen en dirndls uit de 
kast train je armen voor de kruiken 
bier en bereid je voor op Das Vijfhoeck 
Oktoberfest We gaan kruiken vullen 
worst eten en hossen op de meest 
tolle platen. Grand Café De Vijfhoeck, 
Kamstraat 26
Vr 21:00 - 03:00 uur,
za 21:00 - 03:00 uur.

Deze avond staan de twee 
Nederlandse Metallica-bands in 
Cacaofabriek. Na afloop is de officiële 
afterparty bij Muziekcafé met 1 van 
de beste Iron Maiden-tributes: Blood 
Brothers
Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39
Za 23:55 - 02:00 uur.

In samenwerking met de regionale 
topband Imitallica organiseert 
De Cacaofabriek deze avond een 
eerbetoon aan de grootste metalband 
allertijden: Metallica
De Cacaofabriek, Cacaokade 1
Za 19:30 - 21:30 uur.

Virtual reality in de kiosk op de markt 
ter promotie van VR Arcade Helmond
De markt Helmond , Markt 207
za 10:00 - 17:00 uur,
zo 10:00 - 17:00 uur.

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

Een Italiaanse middag in de 
Cacaofabriek Met muziek wijn hapjes 
die samen zorgen voor een authentieke 
Italiaanse belevenis in onze popzaal.
De Cacaofabriek, Cacaokade 1
Zo 16:00 - 18:00 uur.

Daniel Lohues en Holland Baroque 
komen samen in een programma 
waarin Johann Sebastian Bach een 
grote rol speelt.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
Zo 15:00 - 23:59 uur.

De Vijfhoeck Knock Out Comedy Crew 
slaan de handen ineen en we gaan 
Helmond laten lachen. Op woensdag 
16 Oktober komen 6 comedians en 1 
MC naar Helmond toe voor de Knock 
Out Comedy talent night.
Grand Café De Vijfhoeck,
Kamstraat 26
Zo 20:30 - 23:00 uur.

Gezellig winkelen op zondag in 
Helmond Centrum.
Helmond Centrum, Markt 11
Zo 12:00 - 17:00 uur

Monique Heidema (cello) en Andre 
Telderman (piano) brengen een 
programma met sonates voor cello en 
piano van Ludwig van Beethoven dat 
zij mondeling zullen toelichten.
Kapel Elkerliek Ziekenhuis, 
Wesselmanlaan 25
Zo 15:00 - 16:00 uur.

Skarlett Riot is een Brits hardrock 
metal-kwartet dat inmiddels 7 jaar aan 
de weg timmert.
Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39 
Zo 19:00 - 21:00 uur.

Stevie Redstone is een alles-kunner: 
rock soul funk alles komt voorbij alsof 
het niks is. Dat is ook niet zo gek als 
je bedenkt dat muziek in Stevie zijn 
bloed zit van jongs af aan.
Lokaal42, Markt 42
Zo 17:00 - 21:00 uur.

Op een nacht rent Dolfje Weerwolfje 
per ongeluk het Heksenbos in. Daar 
raakt hij bevriend met de miniheks 
Foeksia. Als de moerasheks hierachter 
komt, wordt Dolfje gevangengenomen.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
Ma 15:00 uur.

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

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

is ook verkrijgbaar op 
de volgende adressen

HELMONDloopjes
de loop weekkrant

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

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

  woningruil  radio en tv
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EVENEMENTEN DIVERSEN

DIVERSEN

DIVERSEN

TE KOOP

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

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

OPENINGSTIJDEN
Ma. 13.00-17.00 uur

Di. - vr. 09.00-12.00 uur
 en 13.00-17.00 uur

Op zoek naar
tapijt of vinyl?

Beekerheide 28
Beek en Donk

www.vloerenland.com

Hartmann tuinset
6 stoelen + kussens  + tafel (wit)

2 Damesfietsen

Mercedes CDI-180
2007,  automaat, diesel,  alle keuringen toegestaan.

Info: 0492 538728

27 Oktober
Spirituele- en 

gezondheidsbeurs. 
Hofke van Marijke.

R. v. Rijnstraat 5, Deurne.
Gratis entree.

CURSUSSEN
Karate leren? Kom ook 
trainen bij karateschool 

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

0492-660853

Kees van Kerkoerle voor HUIS, TUIN en 
INTERIEUR ben 65 plusser,  all round vakman - 

stylist voor al uw WOON/BEDRIJFSRUIMTE
plannen ideeën.  Ruim 40 jaar ervaring

www keesvankerkoerle.com   06-11441257

Lenie Klaasen |  06-52716622

BUSINESS     OWNER

Wilt u kennis maken met de producten van Forever, bel dan 
vrijblijvend voor een afspraak. Geen party of andere verplichtingen.  

De producten zijn uit voorraad leverbaar en te bestellen bij Lenie 
Klaasen,  tel.: 06-527 16 622 (Business Owner Forever).  Kijk voor meer 

informatie op:  www.foreverhelmond.nl

Rolluiken, luifels, 
vloerbedekking, lamellen, 

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

Willie’s stoffering, 
Braaksestraat 10, Helmond, 

T: (0492) 535901

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

€ 4,-;  | Karaoke € 25,-;  
Tel. 0492-510855  

www.ikgeefeenfeestje.nl

Evenementen

save
the 

NACHT VAN 
CULTUUR
Op 12 oktober vormt 

Museum Helmond het 

decor voor de vierde 

Nacht van Cultuur. Klaar 

voor een nachtelijk 

avontuur op een 

bijzondere locatie

Museum Helmond 

(Kasteel en Kunsthal), 

Kasteelplein 1

Za 19:00 - 00:00 uur.

Kijk op www.pathe.nl
voor het hele aanbod 

en tijden

Joker

Gemini Man

Trouble

Everest: De Jonge Yeti
(NL)

Red Joan

Downtown Abbey

FILMPJE 
PAKKEN?

OKT.

11 
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11 & 
12 
OKT.

11 & 
12 
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12 
OKT.

12 
OKT.

12 &
13 
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12 
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13 
OKT.

13 
OKT.

13 
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13 
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13 
OKT.

13 
OKT.

13 
OKT.

14 
OKT.

Biologische markt 
Brandevoort

Claudia de Breij

Das Vijfhoeck 
Oktoberfest

Afterparty CF: 
Iron Maiden, 
tribute by Blood 
Brothers (UA)

Metal Militia - A 
Full Metallica 
Experience

Virtual Reality 
demo

Weekmarkt 

Helmond 

Aperitivo Musicale 
- With Glue’s 
Avenue

Daniël Lohues en 
Holland Baroque

Knock Out Comedy 
Crew Talent Night

Koopzondag 
Helmond Centrum

Lambertus 
Concerten: 

LIVE: Skarlett 
Riot (UK)

Stevie Redstone 
(USA)

Dolfje Weerwolfje 
en Foeksia de 
miniheks

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

Claudia de Breij speelt 
vanavond speciaal voor u de 
Oudejaarsconference

Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
Vr 20:15 - 23:59 uur,
za 20:15 - 23:59 uur.

Trek je lederhosen en dirndls uit de 
kast train je armen voor de kruiken 
bier en bereid je voor op Das Vijfhoeck 
Oktoberfest We gaan kruiken vullen 
worst eten en hossen op de meest 
tolle platen. Grand Café De Vijfhoeck, 
Kamstraat 26
Vr 21:00 - 03:00 uur,
za 21:00 - 03:00 uur.

Deze avond staan de twee 
Nederlandse Metallica-bands in 
Cacaofabriek. Na afloop is de officiële 
afterparty bij Muziekcafé met 1 van 
de beste Iron Maiden-tributes: Blood 
Brothers
Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39
Za 23:55 - 02:00 uur.

In samenwerking met de regionale 
topband Imitallica organiseert 
De Cacaofabriek deze avond een 
eerbetoon aan de grootste metalband 
allertijden: Metallica
De Cacaofabriek, Cacaokade 1
Za 19:30 - 21:30 uur.

Virtual reality in de kiosk op de markt 
ter promotie van VR Arcade Helmond
De markt Helmond , Markt 207
za 10:00 - 17:00 uur,
zo 10:00 - 17:00 uur.

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

Een Italiaanse middag in de 
Cacaofabriek Met muziek wijn hapjes 
die samen zorgen voor een authentieke 
Italiaanse belevenis in onze popzaal.
De Cacaofabriek, Cacaokade 1
Zo 16:00 - 18:00 uur.

Daniel Lohues en Holland Baroque 
komen samen in een programma 
waarin Johann Sebastian Bach een 
grote rol speelt.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
Zo 15:00 - 23:59 uur.

De Vijfhoeck Knock Out Comedy Crew 
slaan de handen ineen en we gaan 
Helmond laten lachen. Op woensdag 
16 Oktober komen 6 comedians en 1 
MC naar Helmond toe voor de Knock 
Out Comedy talent night.
Grand Café De Vijfhoeck,
Kamstraat 26
Zo 20:30 - 23:00 uur.

Gezellig winkelen op zondag in 
Helmond Centrum.
Helmond Centrum, Markt 11
Zo 12:00 - 17:00 uur

Monique Heidema (cello) en Andre 
Telderman (piano) brengen een 
programma met sonates voor cello en 
piano van Ludwig van Beethoven dat 
zij mondeling zullen toelichten.
Kapel Elkerliek Ziekenhuis, 
Wesselmanlaan 25
Zo 15:00 - 16:00 uur.

Skarlett Riot is een Brits hardrock 
metal-kwartet dat inmiddels 7 jaar aan 
de weg timmert.
Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39 
Zo 19:00 - 21:00 uur.

Stevie Redstone is een alles-kunner: 
rock soul funk alles komt voorbij alsof 
het niks is. Dat is ook niet zo gek als 
je bedenkt dat muziek in Stevie zijn 
bloed zit van jongs af aan.
Lokaal42, Markt 42
Zo 17:00 - 21:00 uur.

Op een nacht rent Dolfje Weerwolfje 
per ongeluk het Heksenbos in. Daar 
raakt hij bevriend met de miniheks 
Foeksia. Als de moerasheks hierachter 
komt, wordt Dolfje gevangengenomen.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
Ma 15:00 uur.
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Stijl & Co, Engelseweg 212, Helmond


