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ZORG INZORG INZORG IN  
 GROOT   PEELLAND

Groot Peelland informeert de inwoners van Helmond-Peelland (100.000 gezinnen, plm. 225.000inwoners) over de ‘zorgmarkt’ 
in onze regio.

Bijbuurten met: Tommie Niessen
Tommie Niessen won begin dit jaar de titel Helmonder van het jaar én de publieksprijs!

 (bron foto; Mandy Meeuwsen).

Door: Mandy Meeuwsen
Tommie Niessen is geen on-
bekende inwoner meer. Waar 
je hem van zou moeten ken-
nen? Nou, zijn blog Tommie in 
de Zorg, waar hij schrijft over 
dingen die hij meemaakt, is er 
eentje van. Daarnaast maakt hij 
ook video’s, spreekt hij regelma-
tig over de zorg én heeft hij een 
boek geschreven waarvan re-
cent meer dan 20.000 exempla-
ren zijn verkocht! Reden genoeg 
om eens met deze bijzondere 
Helmonder in gesprek te gaan!‘’Hoe ben je in de zorg terechtgekomen?’’‘’Door mijn moeder die al in de 

zorg werkte. Ik was ondertussen 
gestopt met school nadat ik was 
gestopt met mijn opleiding.  Ik 
had ICT gedaan en marketing 
en communicatie en vond het 
wel leuk, maar miste iets. Ik ben 
toen gaan werken omdat ik echt 
niet wist wat ik wilde met school. 
Mijn moeder zij toen tegen mij: 
‘Misschien is de zorg wel iets 
voor jou’’. Ik lachte haar toen uit 
en zei ‘’ik ga echt niet in de zorg 

werken’’. Dat kwam ook wel door 
het beeld wat ik daarbij had, dat 
ik alleen maar mensen moest 
wassen. Kort daarna kwam er 
een kans voorbij waar ik kon 
werken én leren in de zorgsector 
en zodoende kwam ik erachter 
dat het wél bij me paste en dat 
het beeld van de zorg niet zo be-
krompen is als we denken. Nu 
bevalt het me eigenlijk wel goed.’’Je vertelde dat je als ZZP-er in zorg werkt. Hierdoor kun je werken binnen verschillende instanties, maar wat doe je het liefst?

‘’De wijkzorg. Je komt steeds bij 
mensen thuis en ze hebben al-
lemaal hun eigen verhaal. Als je 
oprecht aandacht hebt voor wat 
ze vertellen, is het erg leerzaam. 
Hun wereld word steeds kleiner 
en als er waardevol contact is 
tussen de zorgverlener en de cli-
ent is dat mooi meegenomen!’’Zijn zij dan ook degene die je inspireren om te schrijven op je blog?‘’Natuurlijk, ze zijn mijn inspiratie 

voor alles. Ik vond schrijven so-

wieso al wel leuk, maar het mo-
ment dat ik begon met mijn blog 
had waarschijnlijk te maken dat 
ik iets negatiefs las over de zorg. Er gebeuren genoeg mooie din-

gen en ik had bij mezelf zoiets 
van ‘ik kan ook de andere kant 
van het verhaal vertellen en een 
positief signaal afgeven’.  In mijn 
blogs probeer ik het simpel te 
houden en niet te oordelen. Ik 
schrijf vanuit mijn gevoel en dat 
is niet altijd positief, maar wel re-
alistisch.’’  

(Lees verder op pag. 5).

HET NIEUWE OPERASEIZOEN
IS GESTART:

MADAMA BUTTERFLY

ZONDAG 17 NOV. OM 11.00
TICKETS E 17,50
INCL. KOFFIE/THEE

Test ons 
nieuwste 
hoortoestel
Zie advertentie verderop 
in de krant

Bluesroute Helmond editie 2019 
wordt dit jaar op vrijdag 25, za-
terdag 26 en zondag 27 oktober 
gehouden in het centrum van 
Helmond. Het inmiddels fl ink 
uit de kluiten gewassen festival 
beleeft haar 9e editie en bestaat 
sinds 2017 uit drie dagen en is 
geheel gratis toegankelijk.
 
Niet minder dan vijfenveertig 
bands zullen hun opwachting 
maken op één van de vijftien 
podia die het festival dit jaar telt. 
Ten op zichten van 2018 zijn dit 
welgeteld 9 bands meer wat gro-
tendeels voor rekening komt van 
de nieuwe locaties Grandcafé 

De Vijfhoeck, Fairtrade Markt, 
Bioscoop Pathé en Theater Het 
Speelhuis.
 
De organisatie heeft bands uit 
Nederland, Frankrijk, Engeland, 
Schotland, Verenigde Staten en 
België vast weten te leggen om 
de line-up compleet te maken, 
waaronder vele blues-award-
winnaars. Zowel nieuw talent 
(o.a. Meryn Bevelander Band, 
The Cards) als legendarische 
acts (o.a. Flavium, Juke Joints, 
Ben Poole) mogen zich tot de 
grootste line up ooit van dit festi-
val rekenen. 
Bluesroute Helmond is al enkele 
jaren geen lokaal evenement 
meer aangezien vele bluesfans 
ook elders vanuit Nederland 

naar deze peelgemeente komen, 
maar ook uit o.a. België, Duits-
land worden vele liefhebbers 
verwacht. Uniek aan Bluesroute 
Helmond is dat alle acts gratis te 
bewonderen zijn en dat vrijwel 
alle podia indoor zijn. Alleen de 
podia bij Café De Bascule en bij 
Café de Vlegel en Stadsherbeghe 
De Kei staat buiten. 

Op zondag zijn er overigens ook 
een aantal buitenacts en er is 
deze dag zelfs gratis vervoer tus-
sen de locaties. Niet alleen is er 
een festivalkrant die in Helmond 
huis-aan-huis verspreid wordt, 
maar de bezoekers kunnen ook 
op elke locatie een gratis 48-pa-
gina tellend programmaboekje 
te bemachtigen waarmee de 

route bepaald kan worden. Om-
dat het festival ook veel gasten 
van buiten de regio trekt, zijn in 
samenwerking met diverse ho-
tels in de omgeving verschillende 
aantrekkelijke bluesarrangemen-
ten samengesteld zodat meer-
daagse bezoekers een comforta-
bel verblijf kunnen boeken. ▲

Centrum

Een muzikaal spektakel 

Sunfi re, een van de vele bands die aanwezig zullen zijn tijden de Bluesroute Helmond 2019 (bron foto; Organisatie Bluesroute Helmond).

EIGENTIJDS WONEN
DE MOOISTE 
MEUBELEN 
VAN DE MOOISTE 
MERKEN
Engelseweg 212, Helmond  |  www.stijlenco.nl, www.covetex.nl
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SHOP OOK ONLINE 24/7! WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

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

KOOPZONDAG · 27 OKTOBER 12.00 - 17.00 UUR
GARCIA EVENT · VRĲ DAG 25 EN ZATERDAG 26 OKTOBER

Tip! 
Breng ook een bezoek 
aan ons tuincafe.

www.tuincentrumdebiezen.nl

Materiaal: Hout, Glas & Touw
Afm: 38 x 22-cm

Van €17,95

Div. soorten in 12-cm potDiv. soorten in 12-cm pot

€3,99

Heuchera’sVlinder Orchidee
Verkrijgbaar 
in div. kleuren
Met 3 bloemtakken

Van €10,99

Amaryllis
Div. kleuren met 2-bloemstelen
in 14-cm pot

€4,99

Vekrijgbaar in mooie felle winterkleurenVekrijgbaar in mooie felle winterkleurenVekrijgbaar in mooie felle winterkleuren
25-cm hoog 25-cm hoog 25-cm hoog 
in 12-cm potin 12-cm potin 12-cm pot

€1,99€1,99

Vlinder Orchidee
Verkrijgbaar 
in div. kleuren
Met 2 bloemtakken

Van €8,99

Festuca glauca Lantaarn

nu
€6,99

nu
€7,99

nu
€3,49

1 + 1 
GRATIS

1 + 1 
GRATIS

1 + 1 
GRATIS

nu
€5,99

nu
€12,49

Verkrijgbaar 
in div. kleuren
Met 4 bloemtakken

Van €12,99

Ze zijn er weer!
Groot of klein bloemig
in 9-cm pot
Tray á 12 stuks

Van €5,99

Vlinder Orchidee Winter violen

“Blauw schapengras”
20-cm hoog in 12-cm pot

€2,99

nu
€2,99

Calluna “Garden girl”

Iedere zondag geopend 
van 12.00 tot 17.00 uur

Vrijdag koopavond
Tot 20:00 uur

Deze aanbiedingen zijn
geldig van 23 t/m 29 Okt 2019

Met 4 bloemtakken

Vlinder Orchidee

Vlinder Orchidee

www.tuincentrumdebiezen.nl

Vlinder Orchidee

Met 2 bloemtakken

Geopend van:

Vrijdag 25 t/m Zondag 27 Okt

www.tuincentrumdebiezen.nl

1 + 1
GRATIS

20-cm hoog in 12-cm pot

Vlinder Orchidee
Verkrijgbaar 
in div. kleuren
Met 3 bloemtakken

Van €10,99

nu
€6,99

nu
€7,99

Verkrijgbaar 
in div. kleuren
Met 4 bloemtakken

Van €12,99

Vlinder Orchidee

Geopend van:

AmaryllisAmaryllis
Div. kleuren met 2-bloemstelen

Vekrijgbaar in mooie felle winterkleuren

€2,99

Calluna “Garden girl”

Internationale
Orchideeënshow
In tuincentrum De Biezen

Afm: 38 x 22-cm

in 14-cm pot

€4,99

nu
€3,49

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

Van €5,99

€2,99
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Sport Awards Helmond 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...

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

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!

Als u kiest voor kwaliteit

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

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

ZONDAG 27 OKTOBER 
GEOPEND 12.00-16.00 uur

Het evenement ‘Sport Awards 
Helmond’ is het letterlijke po-
dium waarin sport-breed een 
podium wordt gegeven aan 
sportief Helmond. Dit jaar-
lijkse evenement wordt, na het 
succes van afgelopen februari, 
opnieuw georganiseerd. Ook 
de basisscholen gaan wederom 
strijden om de Award voor de 
meest sportieve basisschool 
van Helmond. 

En, geheel nieuw, is een sport-
foto wedstrijd waarbij de sport-
foto van het jaar wordt gekozen 
onder de inzenders. Op zaterdag 
1 februari 2020 zal dit unieke eve-
nement weer plaatsvinden van 
20.00 tot 23.00 uur in zaal De Ge-
seldonk, Cederhoutstraat 44 in 
Helmond (Mierlo-Hout).

De beste sporters en 
sportploegen
Afgelopen februari vond, na jaren 
van afwezigheid, de hergeboorte 
plaats van de Helmondse Sport 
Awards. Een groot succes! De 
Geseldonk zat tot aan de nok toe 
vol met enthousiaste sporters. 
Vele van hen waren er om hun 
genomineerde ploeg of sporter 
te steunen. Het niveau van allen 
die genomineerd waren was erg 
hoog. Helmond kent een waar-
devolle traditie als sportstad, ze-
ker als het gaat om de beleving 
van sport en het op hoog niveau 
presteren. Tribune, de organisa-
tor van de Sport Awards, wil deze 
sportbeleving blijven koesteren 
en hieraan ook uiting geven van 
erkenning en respect. Hoewel 
de Gemeente Helmond het eve-

nement niet financieel onder-
steund, in tegenstelling tot al die 
jaren dat ze zelf het Sportgala 
(ook een initiatief van de organi-
satoren van de Sport Awards in 
de jaren 80) organiseerde, is het 
met steun vanuit de bevolking en 
enkele gezaghebbende instan-
ties wederom gelukt een presti-
gieus programma te presenteren 
op 1 februari aanstaande.

Nominaties Awards
Een 5-koppige jury zal zich gaan 
buigen over de aangedragen 
kandidaten voor een 5-tal prach-
tige en gewichtige Helmondse 
Sport Awardstrofeeën. De jury 
bestaat uit: Eefje Swinkels van 
Mourik, Erica van Dijk, Mario 
Captein, Chris Ottens en Harry 
van Hout.

Er zullen Awards worden uitge-
reikt aan de winnaars in de vol-
gende categorieën:
1. Sportvrouw
2. Sportman
3. Sportploeg 
 (2 of meer personen)
4. Gehandicapte sporter 
 (man/vrouw)
5. Sporttalent (vanaf 12 jaar)
6.  Meest sportieve basisschool
“De grootste verschillen met de 
Sport Awards van weleer zit ‘m 
dus in de voorwaarden voor de 

nominatie in de verschillende 
categorieën,” zo verduidelijkt 
Van Erp. “Voorheen gold alleen 
de sportprestatie als meetlat 
voor sporters en sportploegen. 
De kandidatuur krijgt nu veel 
meer diepte en nuance, hoewel 
de prestatie op niveau nog altijd 
een belangrijke factor zal zijn 
natuurlijk.” Het aanmelden van 
kandidaten kan via het gepubli-
ceerde nominatieformulier op de 
webpagina van Tribune Sport-
magazine onder Sport Awards 
Helmond 2019. Voor meer infor-
matie stuur een email naar spor-
tawards@tribunemagazine.nl

Meest sportieve basisschool 
Bassischool Silvester Bernadette 
kon in februari de trofee van 
de meest sportieve basisschool 
omhooghouden. Hopelijk heb-
ben meerdere basisscholen in 
Helmond de sportieve lef om het 
tegen deze ‘titelkandidaat’ op te 
nemen voor het jaar 2019.

Met medewerking van JIBB+ 
worden alle basisscholen in Hel-
mond opgeroepen zich kandi-
daat te stellen. Voornamelijk de 
schoolkinderen zullen het enorm 
op prijsstellen als ze trots op hun 
school kunnen zijn dat er veel 
wordt gedaan voor gezond be-
wegen en sporten op school.

Sportfoto
Stichting Tribune organiseert dit 
jaar voor de eerste keer een foto-
wedstrijd met sport in beeld. Met 
een zoektocht naar de mooiste 
Helmondse sportfoto van het 
jaar, laten we de mooiste Hel-
mondse sportmomenten van 
2019 nog eens terugkomen. 

Iedereen wordt van harte uitge-
nodigd om hun sportfoto, geno-
men in Helmond, in te zenden. 
Uit alle inzendingen kiest een 
vakjury (Ad Vereijken, Johan 
Bakels en Dave van Hout) de 
beste foto’s. 

De mooiste Helmondse sport-
foto is voor het eerst een heu-
se categorie tijdens de Sport 
Awards Helmond 2019. Kijk 
voor de voorwaarden op de 
website van Tribune www.tri
bunemagazine.nl. Foto’s kun-
nen tot en met 31 december 2019 
worden gemaild naar fotowed
strijd@tribunemagazine.nl ▲

Helmond

De winnaars van 2018 (Bron foto; Foto ID, Ad Vereijken).
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• 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

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

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

Mening inwoners is belangrijk
De gemeenteraad vertegenwoordigt de Helmondse inwoners, organisaties en
instellingen. Daarom wil de raad graag weten wat inwoners vinden van de
plannen voor het volgend jaar. Helmondse inwoners, organisaties en instellingen 
kunnen inspreken over de begroting. Dat kan tijdens één van de twee 
commissievergaderingen (afhankelijk van het onderwerp, zie hierboven). 
Wilt u inspreken, stuur dan een mail naar raadsgriffie@helmond.nl. Zet daarin uw 
naam, (eventueel) organisatie, telefoonnummer, het onderwerp waarover u wilt 
inspreken en op welke dag. U krijgt dan vijf minuten spreektijd aan het begin van de 
commissievergadering (om 18.30 uur). Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 25 oktober 
16.00 uur

Inhoudelijke behandeling
Na de commissievergaderingen stelt de gemeenteraad op 5 november de begroting 
vast. Alle fracties geven hun mening over de begroting en stellen vragen aan het 
college. De burgemeester en wethouders geven antwoord op de vragen en er wordt 
gediscussieerd over de begroting. Tot slot stemt de raad of de begroting wordt 
vastgesteld of dat er nog zaken gewijzigd worden. Deze vergadering begint om 16.30 
uur in de raadzaal. Inwoners zijn hierbij eveneens van harte welkom. De vergadering 
kunt u ook online volgen via https://helmond.raadsinformatie.nl/live.
 
De programmabegroting vindt u op www.helmond/bestuur.

Inloopbijeenkomst mestbewerkingslocaties
Op maandag 28 oktober van 19.00 tot 22.00 uur organiseert de Metropoolregio 
Eindhoven in samenwerking met de provincie Noord-Brabant een inloopbijeenkomst 
over de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau Mestbewerkingslocaties (NRD). 
De bijeenkomst vindt plaats in het Van der Valk Hotel Eindhoven (Aalsterweg) in 
Eindhoven. 

Alle belanghebbenden bij de NRD Mestbewerkingslocaties zijn van harte uitgenodigd 
om aanwezig te zijn. De Metropoolregio Eindhoven is samen met de provincie 
Noord-Brabant en de regio Noordoost-Brabant initiatiefnemer van een planMER 
Mestbewerkingslocaties. Het doel is om gezamenlijk regionale afspraken te maken 
over de kwaliteitscriteria en locaties van mestbewerkings-installaties. 

Indienen zienswijze 
Belanghebbenden kunnen een zienswijze op de NRD indienen. De periode van
inzage loopt tot en met 8 november 2019. Meer informatie over de NRD 
Mestbewerkingslocaties en het indienen van een zienswijze vindt u op de website 
van de provincie Noord-Brabant: www.brabant.nl.

Aanmelden bijeenkomst
Wilt u aanwezig zijn op 28 oktober? Meldt u zich dan vooraf aan. Ga hiervoor op 
www.metropoolregioeindhoven.nl naar ‘Kalender, zoek de bijeenkomst op en klik op 
‘Aanmelden’. 

Aanmelden collectieve aanvullende verzekering
Iedereen die in Nederland woont of werkt, moet een basisverzekering hebben. Met 
een basisverzekering kunt u naar de huisarts, het ziekenhuis of de apotheek. Heeft u 
een minimum inkomen en zorgkosten die de basisverzekering niet vergoedt? Maak 
dan gebruik van de collectieve aanvullende verzekering (CAV). 

Met de CAV krijgt u korting op uw verzekeringspremie van de aanvullende verzekering 
en een extra uitbreiding van het aanvullend pakket. U kunt kiezen uit verschillende 
pakketten. 

Overstappen
Bent u verzekerd bij CZ? Dan kunt u het hele jaar overstappen naar de CAV. Als u 
verzekerd bent bij een andere zorgverzekeraar, dan kunt u zich jaarlijks aanmelden 
van oktober tot 31 december. U kunt zo per 1 januari deelnemen.

Voorwaarden
• U bent Nederlander of heeft een geldige verblijfsvergunning.
• Uw netto gezinsinkomen is (exclusief vakantiegeld) niet hoger dan 120% van 
 het minimum inkomen.
• U bent niet bekend bij het CAK omdat u een betalingsachterstand heeft bij 
 uw zorgverzekering.

Aanvragen?
Wilt u een collectieve aanvullende verzekering aanvragen? Meld u dan rechtstreeks 
aan bij CZ via www.gezondverzekerd.nl. Op die manier aanmelden werkt het snelst. 
Heeft u geen internet en is er niemand die u kan helpen, dan kunt u een afspraak 
maken bij de CZ-winkel. Ook kunt u terecht bij de afdeling Zorg en Ondersteuning van 
de gemeente. Dat kan tussen 15 november en 15 december op werkdagen tussen 
13.00 en 15.00 uur. U hoeft zich niet vooraf aan te melden.

CZ-winkel   
Molenstraat 223  
088 555 7777   

Gemeente Helmond, Sociaal Domein
Zandstraat 94, Helmond
14 0492

Meer informatie over de collectieve aanvullende verzekering vindt u 
www.gezondverzekerd.nl en op www.helmond.nl/cav.

Jaarlijkse controle hondenbelasting
De jaarlijkse controles voor de hondenbelasting vinden weer plaats. Met de controle 
onderzoekt de gemeente of uw hond is aangemeld voor de hondenbelasting.

Iedereen die een hond heeft, betaalt hondenbelasting. Heeft u één of meerdere 
honden, dan bent u wettelijk verplicht om deze aan te melden bij de gemeente. Van 
het geld van de hondenbelasting verzorgt de gemeente onder andere de aanleg en 
het onderhoud van hondenuitlaatplaatsen, het plaatsen van borden en de inzet van 
poepzuigers.

Controle aan huis
Dit jaar voert de firma Legitiem de controles uit. Ze bellen huis-aan-huis aan en 
stellen enkele vragen om te controleren of iemand een hond heeft. Bent u niet 
thuis, dan beoordeelt de controleur ter plaatse of er een hond bij u aanwezig is. 
Vermoedt de controleur dat dat zo is, dan laat hij of zij een informatiebrief met een 
aanmeldingsformulier achter in uw brievenbus. U kunt dit formulier dan invullen en 
opsturen naar de gemeente. 

Uw hond digitaal aanmelden
U kunt uw hond ook online aanmelden. Ga hiervoor naar www.helmond.nl. 
Via een beveiligde internetomgeving kunt u de hond aanmelden. Hiervoor hebt u wel 
een DigiD-inlogcode nodig.

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

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.
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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

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag 29 oktober en 12 november 
2019. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

De agenda’s van de vergadering zijn de dag voorafgaande aan de 
welstandsvergaderingen te vinden op internet. Kijkt u hiervoor op: 
www.helmond.nl/welstandscommissie. Ook 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:

Aardbeivlinder 2-12-14-24 10-10-2019 maken 4 uitwegen OLO 4706889

Brandevoort, Hazenwinkel  10-10-2019 oprichten woning, maken uitweg OLO 4495417

kavel HZ 23 

Bruhezerweg 3 10-10-2019 oprichten bovenwoning OLO 4604833

Bosselaan 4A 10-10-2019 oprichten woning 2019-X1210

President Rooseveltlaan,  11-10-2019 kappen 4 bomen OLO 4709919

Aarle-Rixtelseweg, Zwanenbeemd (wijk Warande) 

Houtse Parallelweg (wijk West) 11-10-2019 kappen 2 bomen OLO 4709939

Rivierensingel, Vlietstraat,  11-10-2019 kappen 14 bomen OLO 4709683

Donkerstraat (wijk Brouwhuis) 

Beukehoutstraat, Goorsebaan  11-10-2019 kappen 8 bomen OLO 4709773

(wijk Mierlo-Hout) 

Heikantseweg, Bakelsedijk  11-10-2019 kappen 7 bomen OLO 4709699

(wijk Dierdonk) 

Churchill-laan, Kanaaldijk Z.O.  11-10-2019 kappen 2 bomen OLO 4709741

(wijk Industrieterrein) 

Venstraat, Hortsedijk,  11-10-2019 kappen 10 bomen OLO 4709903

Lieshoutseweg, Gerwenseweg, Schootenseweg (wijk Stiphout) 

Frans Halslaan  11-10-2019 kappen 2 bomen OLO 4709831

(wijk Helmond-Noord) 

Kasteeltuin, 

Wethouder Ebbenlaan, 11-10-2019 kappen 7 bomen OLO 4709657

Begraafplaats Spitsmuisstraat (wijk Binnenstad) 

Berkendonk, Straakven,  11-10-2019 kappen 11 bomen OLO 4709869

Frieslandpad, Raktpad, Brempad, Rijpelbregseweg (wijk Rijpelberg) 

Hulshoeve 18 14-10-2019 verzoek ontheffing bestemmingplan OLO 4714301

Bosperceel Q 00689 09-10-2019 maken uitweg (gewijzigde situering  2019-X1235

  t.o.v. eerder verleende vergunning) 

Speltdijk 8 15-10-2019 plaatsen naamsvermeldingen en  2019-X1239

  bewegwijzering 

Hoogeindsestraat 46 16-10-2019 maken uitweg OLO 4719569

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

Kommavlinder 5 16-10-2019 realiseren van een gesloten  OLO 4716667

  bodemenergiesysteem 

Wilde Wingerd 41 16-10-2019 realiseren van een gesloten  OLO 4719451

  bodemenergiesysteem 

 

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

Nabij De Waart 31 en  10-10-2019 maken 2 uitwegen OLO 4667869

De Waart 82 

Markt 209 10-10-2019 wijzigen bestemming en  OLO 4493853 

  verbouwen pand 

Aardbeivlinder 2-12-14-24 14-10-2019 maken 4 uitwegen OLO 4706889

Venstraat 19 15-10-2019 vernieuwen kozijnen OLO 4608141

Molenstraat 120 en 120A 15-10-2019 splitsen woning in 2 appartementen OLO 4596401

Bezemheide 8 15-10-2019 aanleggen inrit OLO 4700797

Geeneindseweg 12 16-10-2019 vervangen en vergroten overkapping OLO 4606705

Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Peelhof 63 14-10-2019 ontheffing bestemmingplan  2019-X0658

  i.v.m. kamerbewoning 

Markt 201A 16-10-2019 wijzigen entree, maken terras 2019-X0832 Burgemeester en Wethouders van Helmond 23 oktober 2019

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter     Projectomschrijving Nr. Omgevingsloket:

 inzage legging:

Kaldersedijk 5B 15-10-2019     oprichten woning OLO 4077917

Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes 

weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift 

indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 

’s-Hertogenbosch. Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een 

beroepschrift is verstreken. Als een beroepschrift is ingediend kan tevens een verzoek om 

voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter (sector bestuursrecht, 

Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). Geen beroep kan meer worden ingesteld door een 

belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij in het kader van de eerder 

gevolgde voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

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

Binnen Parallelweg 2 20-08-2019 wijzigen gevels, verbouwen pand OLO 4607543

Kloosterweide 35 22-08-2019 plaatsen tuinhuis OLO 4611605

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

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

ons college over de plannen heeft beslist. 

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

Abendonk 16                               oprichten woning (wijziging) OLO 4702119

Verkeer (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

• Een tweede parkeerplaats aan te wijzen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor 

 elektrische auto’s met gebruik van de laadpaal in de volgende straat: Kegelbaan (VKB 1933).

• Twee parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische 

 auto’s met gebruik van de laadpaal in de volgende straat: Walnoothof (VKB 1934).

• Twee parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische 

 auto’s met gebruik van de laadpaal in de volgende straat: Harmoniestraat ter hoogte van 

 Basstraat 2 (VKB 1936). Dat verkeersbesluit 1907 hiervoor ingetrokken wordt.

• Twee parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische 

 auto’s met gebruik van de laadpaal in de volgende straat: Mierloseweg 259 (VKB 1937).

Meer informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Ze zijn ook in te zien op 

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

dhr. H. Raijmakers, tel. 0492-587588.

Verkeer (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

• een parkeerplaats op het parkeerterrein aan de Deltaweg aan te wijzen als algemene 

 gehandicaptenparkeerplaats, door het plaatsen van het bord model E06 van Bijlage 1 van het 

 RVV 1990;

• de aanwijzing als gehandicaptenparkeerplaats van de bestaande parkeerplaats in te trekken.

Meer informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Ze zijn ook 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.

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

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

een melding van een wijziging van een bodemsaneringsplan heeft ontvangen.

Locatie: Mierloseweg 169 - vml. Raaymakers (locatiecode AA079400642)

Melder: Bodex

Datum ontvangst: 14 oktober 2019

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.
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10 royale
stadswoningen 

10 royale
stadswoningen 

10 royale

in ‘t centrum 
stadswoningen 

in ‘t centrum 
stadswoningen 

van mierlo-hout

unieke buitenkans

Makelaar
ADRIAAN VAN DEN HEUVEL
MAKELAARS EN ADVISEURS
T 0492 - 661 884 | nieuwbouw@heuvel.nl 
www.heuvel.nl

Projectontwikkelaar
VAN BUSSEL ONTWIKKELING B.V.
www.busselgroep.nl

VERKOOP + INFORMATIE

START 
VERKOOP
DI. 29|10|19
17.30 - 19.00u
LOCATIE KANTOOR MAKELAAR
HOOFDSTRAAT 155 MIERLO-HOUT

Verkoopprijzen vanaf € 309.000 v.o.n.
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Omdat jouw week al druk genoeg is

Koopzondag 27 oktober  
in Someren

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

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

Gratis 
montage*

Als je jouw keuken in 
januari 2020 laat plaatsen
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Wat een bruisend weekend gaan we 
tegemoet. Er is zoveel te doen in Hel-
mond deze dagen dat je niet weet 
wat je moet kiezen. Ik begin met de 
Bluesroute. Die duurt maar liefst 3 da-
gen, van 25 tot en met 27 oktober. Een 
jaarlijks en gratis toegankelijk blues-
festival verspreid over vele binnen- en 
buitenlocaties in het centrum van Hel-
mond. Un muziek evenement waar de 
mensen van heinde en ver vur naar 
Helmond komen. Ook is er weer gratis 
vervoer tussen de deelnemende loca-
ties op zondag. Dees jaar zal er unne 
kei skone cabrio bus rondrijden. Er zijn 
vaste opstapplaatsen. Ge herkent ze als 
Blueshaltes. 

Zondag is er een FairTrade- en Global 
Goals markt op de markt. Daar ben ik 
vurig jaar ook geweest en dat is zeker 

een aanrader. 30 deelnemers nemen 
je mee in de thema’s zoals FairTrade, 
duurzaamheid, recycling, hergebruik 
en nog veul meer. Maar ge kunt er ook 
insecten pruuven en ge kunt zien hoe ge 
iets moois kunt maken van afval. Het 
doel is om de inwoners van Helmond 
en omgeving op unne leuke manier be-
wuster te maken van de wereld om hun 
heen. Echt iets van deze tijd dus. Op de 
zondag kunde dus beide evenementen 
bezuuken in het centrum. Dit wordt 
dus menne zondag. Twee vliegen in 
één klap.

Alhoewel het echt Amerikaans is, kun-
nen we in Nederland ook niet meer om 
Halloween heen. Ik heb in krantjes en 
op Facebook zoveel leuks vurbij zien 
komen wat er allemaal wordt georga-
niseerd. We hebben zelfs un echt spook-
huis in Helmond op de Wethouder van 
Wellaan 164. Op zaterdag en zondag 
26 en 27 oktober tussen 18.30 en 21.00 
uur kunde hier komen griezelen. Dat 
lekt men echt kei leuk. Winkelcentrum 
de Bus is helemaal omgetoverd tot een 
griezelbus. In de het winkelcentrum 
houden ze een Halloween speurtocht 
voor de kids op zaterdagmiddag, en 
de winkeliers hebben kraampjes mee 
leuke aanbiedingen, kom ook verkleed 
dan kunde mooie prijzen winnen. Ge-
noeg te doen dus in ons eigen Helmond
En as ge zondag gewoon gaat shop-
pen, want het is ook koopzondag, ver-
geet dan niet een keerke over de brug 
te lopen ;-).

De foto van deze week is natuurlijk 
Halloween en wie denkte gullie dat er 
onder het lakentje zit? Natuurlijk ons 
Kate, onze eigen Halloween hond. 

Ik wens iedereen 
een griezelig leuk weekend
En tot volgende week,

Eindelijk, het is zover: 
Riant en centraal wonen 
in hartje Mierlo-Hout

‘Van Bussel Ontwikkeling’ nam 
een centraal gelegen stukje 
grond onder haar hoede en ont-
wikkelde er het kleinschalige 
nieuwbouwproject Voorstad-
halte, bestaande uit 10 zeer roy-
ale stadswoningen.

De plek is echt uniek. Een buiten-
kans in het centrum van Mierlo-
Hout  met een perfecte ontslui-
ting naar zowel de bruisende 
drukte als de rust en de natuur.

Gelegen aan de Hoofdstraat van 
Mierlo-Hout zijn alle voorzienin-
gen op steenworp afstand, van 
de dagelijkse boodschappen tot 
aan de gezellige dorpskern en 
een bloeiend verenigingsleven. 
Het station is om de hoek dus 
je staat zo in hartje Helmond of 

Eindhoven.  Ook de rust en de 
natuur is nabij in het buitenge-
bied, gelegen aan de uitlopers 
van de Strabrechtse Heide. Tot 
slot is dit plekje een beschutte en 
autoluwe omgeving waar kinde-
ren nog veilig kunnen spelen op 
het groene speelterrein.

Op zo’n unieke plek horen na-
tuurlijk eigentijdse woningen 
die hier naadloos op aansluiten. 
Een (t)huis in een vertrouwde en 
veilige omgeving, groot genoeg 
voor vrijwel elk gezin. De basis 
van de stadswoningen zijn welis-
waar gelijk echter maakt het bre-
de aanbod aan opties de stads-
woningen uniek in zijn soort. 
Vanaf maar liefst drie tot vijf 
grote slaapkamers, de mogelijk-
heid tot een tweede badkamer 
of zelfs een riante wellnessruim-
te. Het kan allemaal! De tweede 
verdieping is nauwelijks zolder 

te noemen met haar gigantische 
ruimte. Door de grote inpan-
dige hoogte zijn er zelfs moge-
lijkheden om een hoogslaper of 
een entresol te realiseren. Alle 
stadswoningen hebben een ei-
gen achterom, een zonnige tuin 
gelegen op het zuidoosten, een 
berging en een eigen parkeer-
plaats. Daarnaast zijn de wonin-
gen energiezuinig en compleet 
gasloos. Kortom: Ook nog goed 
voor milieu en portemonnee.

Meer weten? Kom naar de start 
verkoop op dinsdag 29 oktober 
aanstaande van 17.30 tot 19.00 uur

Locatie: Adriaan van den Heuvel 
Makelaars en Adviseurs 
Hoofdstraat 155,
Helmond (Mierlo-Hout)
Tel. 0492 – 661 884
nieuwbouw@heuvel.nl
www.heuvel.nl ▲

Een sfeerimpressie van het project. (Bron foto; Van Bussel Ontwikkeling)..

Mierlo-Hout

Ons 

vertelt…

Halloween, Fair 
Trade en Bluesroute

Helmond krijgt internationale
award voor slimme mobiliteit 

Vandaag ontving gemeente 
Helmond de ITS Local Govern-
ment Award tijdens het ITS 
World congress in Singapore. 
Vooral omdat Helmond zich 
heeft ontwikkeld tot een living 
lab voor slimme mobiliteit met 
de Automotive Campus Hel-
mond als de fysieke hotspot. 

Hiermee verovert Helmond - ge-
vestigd in Europa's toonaange-
vende innovatieve toptechno-
logieregio Brainport Eindhoven 
- een eervolle plek in de lijst van 

internationale koplopers op het 
gebied van slimme mobiliteit. 
  
Kloof overbruggen
Jacob Bangsgaard van Ertico, 
mede organisator van het ITS 
World Congress in Singapore: 
“Dankzij een zeer praktische 
aanpak slaagt de stad erin de 
kloof tussen onderzoek en uit-
voering te overbruggen, wat gro-
te voordelen oplevert voor de ge-
bruikers van ITS-technologieën. 
Helmond werkt daarbij nauw sa-
men met onderzoeksinstituten 
en bedrijfsleven met een sterke 
drive om de ITS-technologieën 
in gebruik te nemen.”

Internationale allure
Onder andere lokale transport-
bedrijven en brandweer gebrui-
ken nu de geteste ITS-services 
in de dagelijkse bedrijfsvoering. 
Wethouder Antoinette Maas: 
“We mogen trots zijn op dit re-
sultaat. Samen met de Auto-
motive Campus en de regio zijn 
we internationaal van betekenis 
voor slimme en duurzame mo-
biliteit. Onze stad is letterlijk een 
‘living lab’, we testen hier innova-
ties in de dagelijkse praktijk. Vol-
gende stap is het betrekken van 
bewoners bij de uitdagende reis 
om technologieën in de praktijk 
om te zetten.” ▲

(Bron foto’s; Gemeente Helmond).

Helmond

(Bron foto’s; Gemeente Helmond).

Buurtevenement 
Helmond-Noord

Op zondag 27 oktober tus-
sen 13.00 en 17.00 uur is er 
een buurtevenement aan de 
Jan van Goyenlaan 1 (Panne-
hoeve). Diverse organisaties 
hebben een interactief aan-
bod samengesteld waar u en 
het gezin gratis gebruik van 
mogen maken. 

In een live muzikale sfeer met 
hapjes en drankjes kan men 
deelnemen aan spannende 
opdrachten, bedacht door 
de deelnemende instanties. 

Daarnaast zijn er organisa-
ties en bewonersgroepen die 
graag met u in gesprek willen 
over wat zij doen in uw wijk. 

In het bijzonder zijn de Politie 
en de BOA ook aanwezig om 
u te woord te staan over uw 
bevindingen over de wijk en 
de veiligheid in de woonom-
geving. Graag tot dan!

Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met 
Frans Sleegers opbouwwer-
ker Helmond-Noord frans.
sleegers@levgroep.nl of 06-
14871295. ▲

Helmond-Noord

0492-845350 | info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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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...

HUPHUP Helmond is op geen enkele manier geaffilieerd met de hotelketen HMI of Hotel Hup te Mierlo. HUPHUP is een unieke 
bewegings- en healthclub, die op geen enkele manier overnachtingen of andere hotelactiviteiten uitbaat

• Heeft u een hoortoestel of denkt u gehoorverlies te hebben?

• Is bellen met uw smartphone een uitdaging?

• Levert het volume van de televisie discussie op in huis?

Test ons nieuwste hoortoestel

Maak nu een afspraak: 088 - 52 52 000 (lokaal tarief)

Is uw antwoord op 2 of meer van deze vragen “Ja”? Meld u dan voor 1 november a.s. aan 

voor het vrijblijvend testen van een hoortoestel dat kan verbinden met uw smartphone, 

tablet en tv. Na de kosteloze test, is vergoeding van uw zorgverzekeraar mogelijk.v. Na de kosteloze test, is vergoeding van uw zorgverzekeraar mogelijk.v

Helmond, Zuid Koninginnewal 30a

32 testers gezocht in Helmond

Zondag middag, 
24 november a.s. v.a. 15.00 uur.

Locatie Zaal De Koning, 
Mierloseweg 301, Mierlo-Hout
Entree €10,- (incl. 4 consumptie bonnen)

OUDE TIJDEN 
HERLEVEN!

LET OP!
DIT MAG JE 
NIET MISSEN

Verkoop kaarten 
(à contant €10,- p.p.):

Met de 
DJ’s:

Presentatie 
Ad Schepers 

Ger Verleisdonk

Eddie Bell

Wim Faassen

Frank Aarts

GROTE 
REÜNIE 

Mierloseweg 321

Mierloseweg 301

In 1975 opende in Mierlo-Hout disco-
theek het Houts Portje haar deuren. Deze 
uitgaansgelegenheid bleek in schot in de 
roos te zijn. De uitbaters Gerard Klaus 
en Frits Ketelaars hadden het juiste re-
cept ontdekt om er een discotheek van te 
maken, wat veel publiek trok uit Mierlo-
Hout en Helmond.

Ook mensen van buiten Helmond wisten 
de weg te vinden naar het Portje wat voor 
die tijd uniek genoemd mocht worden. 
Een groep enthousiastelingen en oud-be-
zoekers hebben het plan opgepakt om een 
grote reünie te organiseren. De DJ’s van 
vroeger, o.a. Ger Verleisdonk, Wim Faas-
sen, Eddie Bell en Frank Aarts, zullen de 
disco weer laten klinken zoals vanouds. De 
presentatie is in handen van Ad Schepers.

De gezelligheid en sfeer in die tijd was na-
melijk te danken aan de perfecte muziek 
die werd afgestemd op het publiek, of het 
nu jong of oud was. Hiervoor werden dan 

ook dj’s aangetrokken die deze sfeer goed 
aanvoelden. Ook de inrichting had veel 
invloed, die heel sfeervol te noemen was. 
Het is ook niet voor niets, als je nu mensen 
aanspreekt over die tijd er met veel plezier 
aan teruggedacht word met de nodige 
anekdotes. 
Dit gaf initiatiefnemer Ger Verleisdonk het 
besluit om deze unieke tijd te doen herle-
ven. Middels een grote reünie die gehouden 
gaat worden bij Zaal De Koning in Mierlo-
Hout. Op de reünie is iedereen welkom die 
het Portje een warm hart toedraagt.

Dus: zondag 24 november aanstaande
vanaf 15.00 uur in Zaal de Koning op 
de Mierloseweg 301. 

Voorverkoop
Kaarten alleen contant te verkrijgen bij:
• Tweede Zit & Zo meubelen, 
 Mierloseweg 321 te Helmond
• Zaal de Koning, Mierloseweg 301 
 te Helmond

Kijk ook op Facebook.
Kom jij ook? Graag tot ziens. ▲

Mierlo-Hout

Oude tijden herleven bij Reünie ‘t Houts Portje
(Bron foto; Bert Meulendijks).
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2 November verovert 
Markthopper voor de 2e keer 
de markthal van Brandevoort. 
De schitterende Victoriaanse 
markthal gaan we weer omto-
veren tot een sfeervol walhalla 
voor de liefhebbers van speci-
aalbier!

Na het succes van vorig jaar kan 
een vervolg natuurlijk niet uitblij-
ven! Dus kom weer lekker proe-
ven van alle lekkere bieren die we 
weer voor je klaar hebben staan. 
Regionale (micro) brouwers la-
ten graag hun mooiste brouw-
sels proeven en kunnen hier vol 
passie alles over vertellen. Hier 
ga je de pareltjes ontdekken die 

je in de supermarkt niet snel zult 
vinden!

De prachtige gietijzeren markt-
hal zorgt naast een hoop sfeer, 
ook lekker voor beschutting als 
het weer niet mee zit. En als het 
écht koud is, doen we gewoon de 
zeilen naar beneden en zetten we 
de heaters op standje sauna! Ben 
je nog niet genoeg opgewarmd? 
Genoeg Good Mood Food om ‘je 
bodem’ op peil te houden voor 
de volgende proefronde. Daar-
bij is het al erg lastig om stil te 
staan als DJ Frogson weer achter 
de knoppen staat te dansen. Dat 
wordt weer gegarandeerd een 
feest voor alle zintuigen! WAT!? 
je lust geen bier? Geen paniek.. 
Kom je toch een lekker glas wijn 
drinken! Ook is er volop fris-

drank voor de BoB! Heb je geen 
BoB? Ook geen probleem, want 
op steenworp afstand stopt trein 
en bus op station Brandevoort!
 
De Biermarkt is vrij toegankelijk 
voor iedereen te bezoeken. Let 
wel, om van de speciaalbieren te 
proeven moet je in het bezit zijn 
van een proefglas. Een proefglas 
kun je bemachtigen door online 
een kaartje te bestellen op www.
markthopper.nl.

Online kaartjes kosten €10,75 
inclusief fee (proefglas en 2 
munten) Aan de kassa kost een 
kaartje €12,50 (OP=OP) dus Hop 
Hop Hop naar de webshop om 
verzekerd te zijn van een glas!
Wil je niets missen? Volg ons dan 
op Facebook! ▲

Markthopper Brandevoort 2019 Markthopper Brandevoort 2019 
Speciaalbiermarkt in Helmond 

Liefhebbers van speciaal bier opgelet! (Bron foto; Markthopper festival).

Brandevoort

Uitslag Rabo ClubSupport 
Helmond bekend

Op 21 oktober was het dan zo-
ver: de feestelijke uitreiking van 
Rabo ClubSupport in Theater 
Het Speelhuis in Helmond. Na 
campagne voeren door de 179 
deelnemende clubs om zoveel 
mogelijk stemmen te werven, 
was de uitslag daar! Rabobank 
Helmond Peel-Noord deelde in 
Helmond in totaal €100.000 aan 
cheques uit. 

Dierenambulance 
Grote nieuwkomer van Rabo 
ClubSupport 2019 is Dierenam-
bulance Helmond e.o.. Zij ont-
vingen de meeste stemmen en 
daarmee een cheque van maar 
liefst 4.209,69 euro. “We deden 
voor de eerste keer mee en dit 

hadden we natuurlijk niet ver-
wacht. Echt fantastisch!” aldus 
Maartje van Teeffelen.

Veel stemmen
Het is de derde keer dat de Rabo 
ClubSupport plaatsvond in Hel-
mond. De clubs hebben flink 
hun best gedaan om stemmen te 
werven met allerlei acties, voor-
al op social media. Er zijn bijna 
12.000 stemmen uitgebracht. Zo 
bepaalden de leden van de Rabo-
bank hoe de beschikbare 100.000 
euro verdeeld moest worden. 
Directievoorzitter Pieter Michiel-
sen: “Dit is coöperatie ten top! 
Echt een feest om dit te mogen 
organiseren en samen me onze 
leden deze clubs te ondersteu-
nen. Met de verdiende bedragen 
kunnen weer veel mooie initia-
tieven gerealiseerd worden!” ▲

Helmond

Er werd 100.000 euro verdeeld onder Helmondse verenigingen. 
(Bron foto; Rabobank Helmond Peel-Noord).

Koningin Maxima 
naar Hogeschool  de Kempel voor

‘Meer muziek in de klas’
Feestelijke ondertekening MuziekAkkoord 

op Helmondse voorbeeldpabo

Op 20 november 2019 is Konin-
gin Maxima aanwezig bij de on-
dertekening van het MuziekAk-
koord Helmond op Hogeschool 
de Kempel. Met de onderteke-
ning beloven 30 Helmondse ba-
sisscholen dat zij muziekonder-
wijs een vaste plek geven in hun 
programma. 

Andere betrokken partijen, zoals 
Hogeschool De Kempel, muziek-
verenigingen, culturele instellin-
gen, diverse bedrijven en andere 
organisaties, beloven daar hun 
ondersteuning bij.
De ondertekening van het ‘Mu-
ziekakkoord’ is onderdeel van 
het landelijk initiatief ‘Meer mu-
ziek in de klas’. Het programma 
Méér Muziek in de Klas Lokaal 
zorgt ervoor dat regionale par-
tijen met elkaar samenwerken. 
Koningin Maxima is erevoorzit-
ter van het Platform Ambassa-
deurs Méér Muziek in de Klas. 

Woensdag 20 november staat 
Hogeschool de Kempel helemaal 

in het teken van het Kempel Mu-
ziekfestival. De ondertekening 
en het bezoek van koningin 
Maxima vormen het officiële 
deel in de ochtend, maar ook het 
middagprogramma zit bomvol 
optredens van Kempelstuden-
ten, leerlingen van 8 basisscho-
len uit de regio en bijdragen van 
studenten van 8 andere pabo’s 
uit het land. 
Het Kempel Muziekfestival sluit 
een bijzonder jaar af: dit jaar 
viert De Kempel haar 150-jarig 
bestaan. ▲

Helmond

Konigin Maxima. (Beeld: 
© RVD - Jeroen van der Meyde).Danskunstenaars duo HORO-

KODILE (denkbeeldig, niet-be-
staand dier) Ayumi Toyabe (Ja-
pan, 26 jaar) en Olga Uzikaeva 
(Rusland, 28 jaar) zijn 2 weken 
te gast in Landgoed Leonardus 
en zoeken in Helmond antwoor-
den op de vraag: Hoe beïnvloedt 
achtergrond ons hedendaagse 
leven en onze persoonlijkhe-
den? Zij gaan deze vraag in hun 
werk door beweging op een po-
etische manier beantwoorden.

De Flip-Flop is een werk waarbij 
ze hun persoonlijkheden ont-
vouwen en hun achtergronden 

onderzoeken, anders maar zo 
vergelijkbaar. De Flip-Flop is een 
verhaal over twee mensen, twee 
dansers, wier artistieke paden 
anders begonnen en elkaar nu 
kruisen, op één plek, in één dans-
stijl. Ze gaan onderzoek doen 
naar esthetiek van verschillende 
dansstijlen, ballet en ballroom: 
specifieke manieren van bewe-
gen en het dragen van bepaalde 
outfits. Hoe het hun wegen heeft 
beïnvloed om hedendaagse dan-
sers te worden, wat ze anders 
maakt en wat ze gemeen hebben 
als bewegers en mensen.

Eerdere projecten van deze kun-
stenaars: Belgrado (Servië): BE-
HIND ENTHUSIASM

Boedapest: Choreografisch stuk 
ONE & 1.

Langlopend project HAND-
OVER dat wordt gerealiseerd 
in verschillende landschappen, 
stedelijke en natuurlijke omge-
vingen.

datum: zaterdag 26 oktober
aanvang: 20.30 uur
entree: € 10,00 
kaarten: www.annatheater.nl 
Het Annatheater ligt op 1 minuut 
loopafstand van het NS-station 
Helmond. Het adres is Floreffes-
traat 21a, Helmond. 
Telefoon: 0492-475255
info@annatheater.nl
www.annatheater.nl ▲

Horokodile: een Poëtische dansvoorstelling
Annawijk/Suytkade

In de voorstelling gaan Ayumi Toyabe en Olga Uzikaeva hun persoonlijkheden ontvouwen en
hun achtergronden onderzoeken. (Bron foto; Annatheater Helmond).
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Highlights:
* Gent met historie, kunst, architectuur en 
   vele bezienswaardigheden
* Gentse Winterfeesten vanaf 6 december!
* Stad Brugge
* Kerstmarkt op de Markt en het Simon 
   Stevinplein
* Overnachting in Holiday Inn Hotel Gent 
   Expo ****

Inbegrepen o.a.:
* Logies/ ontbijt
* Parkeer- en tolkosten

8-DAAGSE KERSTREIS
TARRENZ, OOSTENRIJK 
Vertrekdatum: 20 december 2019

Prachtig gelegen in het Gurgltal, is het bergdorpje Tarrenz de ideale plaats voor een prachtige 
kerstvakantie. Een uitstekende verzorging, verrassende excursies, unieke winterse wandelingen en 
sfeervolle muzikale avonden, staan garant voor een onvergetelijke vakantie!

Highlights:
* Mooie rit door het winterse Lechtal
* Lech en Bludenz
* Italiaanse stad Vipiteno met vele kerken, 
   vestigingen en kastelen
* Verrassingsdag!
* Bezoek en wandeling Imst

Inbegrepen o.a.:
* Halfpension
* Feestelijke Kerstdiners op 24, 25 en 26 dec.
* Klein kerstgeschenk op ‘Heiligabend’
* Welkomstdrankje
* 1x Koffie/ thee met ‘Apfelstrudel’
*  Muziekavond met huismuzikant ‘Schnegg 

Hans’
*  Muziekavond met Zim Martin & Edelweiss 

Duo
* Parkeer- en tolkosten

8-DAAGSE KERSTREIS  
KRZYWACZKA, POLEN
Vertrekdatum: 21 december 2019

We verblijven vijf nachten in het prima Hotel Komfort***, rustig gelegen in het plaatsje Krzywac-
zka, ca. 30 km ten zuiden van de stad Krakau. De ligging van het hotel is uitermate geschikt voor 
het verkennen van de stad Krakau en de andere hoogtepunten van deze reis. 

Highlights:
• Binnenstad van Wroclaw
•  Bezoek aan Wadowice, geboorteplaats van de 

vroegere Paus Johannes Paulus II
• Auschwitz
• Krakau
• Wintersportplaats Zakopane
• Zoutmijnen van Wielickza
• Vredeskerk van Jawor

Inbegrepen o.a.:
• Halfpension
• Kerstavond volgens Poolse traditie 
• Diner Joodse wijk 
• Welkomstdrankje
• Folkloreavond
• Kerstconcert Petrus- en Pauluskerk
• Gids voor sightseeing Wroclav en Krakau
• Excursie zoutmijnen Wielickza
• Bezoek Auschwitz
• Bezoek en rondleiding Vredeskerk

8-DAAGSE WINTERWANDELREIS    
ABTENAU, OOSTENRIJK
Vertrekdatum: 25 januari 2020

Ongeveer 45 km ten zuiden van Mozartstad Salzburg, ligt midden in het Lammertal, Abtenau, een 
idyllisch vakantieplaatsje, waar het zowel zomer als winter goed toeven is. Ook voor een winterse 
wandelvakantie is Abtenau een ideaal uitgangspunt. De combinatie tussen wandelen door het 
besneeuwde Alpenlandschap en enkele onvergetelijke excursies, maken deze reis tot een onver-
getelijke belevenis.

Highlights:
* Tocht met de paardenslee door het winterse
   landschap
* Winterse wandelingen met fantastische 
   vergezichten
* Bezoek aan Salzburg
* Speciale sneeuwschoenwandeling
* Apres-ski met ‘Original Abtenauer Musik’
* ‘Eisstockschies’-wedstrijd
* Bezoek Karkogelhütte met uniek uitzicht

Inbegrepen o.a.:
• Halfpension
• Afscheidsdiner
• ‘Kaffeeklatsch’
• Muziekavond
• 2x Winterse wandeling o.l.v. gids
• Sneeuwschoenwandeling o.l.v. gids 
  (incl. huur sneeuwschoenen)
• Fakkelwandeling
• Winterse paardensleetocht
• ‘Eisstockschiessen’
• Parkeer- en tolkosten

100%
Geniet

Garantie!

WWW.GHIELEN.NL ISO
9001

GENIETEN...

Meer dan 250 vakantiereizen naar bestemmingen in heel Europa, moderne bussen met vriendelijke 

CLA

STANDF
A
OR
AR
T
D

COM
SS

€ 675,-
p.p.

€ 750,-
p.p.

2-DAAGSE NAJAARSAANBIEDING  
GENT/ BRUGGE, BELGIË
Vertrekdata: 29 en 30 nov., 6, 13 en 14 dec. 2019

Gent is een van de mooiste steden van België. Het is een bijzonder schilderachtige stad met 
smalle straatjes, oude grachten, idyllische pleinen en talrijke historische monumenten.
Ook Brugge is een prachtige stad. Deze stad met zijn vele grachten heeft zijn Middeleeuwse 
karakter weten te behouden. U vindt er mooie historische gebouwen, vele chocolaterieën en tal 
van mooie winkels.

€ 635,-
p.p.

€ 110,-
p.p.
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MANDERS:
Ik ben een trotse
kattenmepper!

Ik woon al weer bijna 19 jaar 
in Helmond en ben trots op 

onze stad. Niets om je voor te 
schamen. Toch kunnen mensen 

zich gekwetst voelen door de titel. 
Deze Helmondse ‘geuzennaam’ 
is namelijk afkomstig van een 

dieronvriendelijk ’volksvermaak’.  
De kat werd vroeger in een ton 

gestopt en daarna geslagen tot de 
ton kapot viel. Degene die de kat 

hierna ving, werd beloond met 
bier. Vervolgens werd het dier 

boven een vuur geroosterd. 

We zijn tegenwoordig snel ge-
kwetst over zaken uit het verle-
den! Zo werd de met pepernoten 
strooiende Piet die ik als kind zo 
lief had ineens het symbool voor 
discriminatie, racisme en slavernij. 
Waar stopt dit? Moeten we straks 
in de Oranjebuurt de ‘foute’ straat-
namen zoals de Maurits- en Prins 
Bernhardlaan gaan vervangen? 
Maurits speelde immers persoon-
lijk een rol in slavenhandel en prins 
Bernhard was een prins die zijn ei-
gen waarheid vertelde, smeergeld 
aannam en regelmatig een scheve 
schaats reed. 
Natuurlijk zijn wij tegenwoordig 
niet meer trots op het ‘katten-
kwaad’ dat we vroeger hebben 

uitgehaald, maar iedereen zal be-
seffen dat ook de Nederlanders uit 
het verleden goede en slechte kan-
ten hadden. Wat goed en slecht is, 
wordt beïnvloed door de tijd waar-
in je leeft, de plaats waar je woont 
of je godsdienstige overtuiging. Een 
inwoner van Helmond zal als hij 
een joint rookt in onze coffeeshop 
niet begrijpen dat er in Saoedi-Ara-
bië mensen wegens cannabisover-
tredingen zijn geëxecuteerd. In de 
jaren ’70 lagen veel dames topless 
op het strand. Nu worden schilde-
rijen met blote borsten uit musea 
gehaald omdat mensen zich erdoor 
gekrenkt voelen. Mensen die nooit 
iets negatiefs hebben gevoeld roe-
pen ineens schande zonder dat ze 
zelf ooit hebben nagedacht over de 
context van de tijd waarin het ge-
beurde. 
We moeten onze geschiedenis ech-
ter levend houden. Daar hoort ze-
ker discussie bij. Maar als we met 
een grote gum een deel van de ge-
schiedenis uit de samenleving wis-
sen, dan heb je die discussie juist 
niet. Dan gooien we hele hoofd-
stukken weg, dan verliezen we onze 
helden en leren we ook niets meer 
van onze zwarte bladzijden.
Van mij mogen we onszelf dus ge-
woon kattenmeppers, kruikenzei-

kers, strontrapers, of stoepschijters 
blijven noemen. Dat wakkert het 
historische besef aan, creëert een 
gemeenschappelijk verleden, her-
innert ons aan tijden die anders wa-
ren en levert misschien ook nog een 
vermakelijk stukje op in een blog.

Theo Manders
Raadslid VVD

ONZE HELMONDSE POLITICI

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

De Stiphoutse Bossen. (Bron foto IVN Helmond).

Wisselwandeling 
Stiphoutse Bossen

Op zondag 3 november om 
14:00 uur uur houdt het IVN een 
publiekswandeling in de Stip-
houtse Bossen. We starten bij 
het kruisbeeld in Stiphout, hoek 
Gerwenseweg/Molenven. Deel-
name is gratis. Opgave vooraf is 
niet nodig.

Nevelflarden hangen nog tussen 
de bomen. De herfstzon warmt 
het kille bos langzaam op.
We maken een sfeervolle wan-
deling in de Stiphoutse bossen. 
Onderweg genieten we het ven-
nenlandschap en de herfstsfeer 
in het bos. Bijzonder bij deze 
wandeling is dat halverwege de 
route de wandeling door twee 

andere gidsen wordt overgeno-
men. Daardoor komen op het 
tweede deel van de wandeling 
andere aspecten aan de orde. 
Loofbomen tonen fraaie herfst-
kleuren, we vertellen waardoor 
die verschijnen. 

De grassen op de oevers van het 
ven kleuren goudgeel, overal 
paddenstoelen onder de bomen. 
Salamanders hebben een over-
winteringsplek gezocht onder 
boomstronken, in de boomtop-
pen horen we mezen en wellicht 
goudhaantjes pinkelen. Kom ge-
nieten van het fraaie herfstbos 
en de frisse buitenlucht.

De lengte van de wandeling is 
circa 2,5 kilometer, duur van de 
wandeling ongeveer 2 uur.  ▲

Stiphout

Lezing over Plastic Soep

In onze oceanen drijven 5 
vuilnisbelten met kunststof-
afval. Deze ‘plasticsoep’ is 
een bedreiging voor al het 
leven in de oceanen. Het is 
dus van belang om te onder-
zoeken hoe dit kan worden 
opgeruimd.

Jarenlang was het bestaan 
van de plastic vuilnisbelten 
nauwelijks bekend. Ze liggen 
ver van drukke scheepvaarts-
routes en zeilers mijden deze 
gebieden omdat er weinig 
wind is. Oceanograaf Char-
les Moore ontdekte de grote 
afvalberg in de grote Oceaan 
per ongeluk toen hij er in 1997 
doorheen zeilde.

De drijvende plasticdeeltjes 
lijken sterk op plankton, waar-
door ze vaak worden opge-
geten door kwallen. Op die 
manier komen ze in de voed-
selketen terecht. In monsters 
genomen in 2001 bleek de 
concentratie plasticdeeltjes in 
de plastic soep groter te zijn 
dan de concentratie plankton. 
Veel plasticdeeltjes komen via 
de voedselketen terecht in de 
magen van vogels en dieren 
waaronder zeeschildpadden 
en de zwartvoetalbatros. De 
gevolgen hiervan verschillen 
van vergiftiging tot verstoring 

van de hormoonhuishouding 
bij deze dieren.
Arend Bolt, een afvaltechno-
loog die vroeger bij het afval-
verwerkingsbedrijf Van Gan-
zewinkel werkte, houdt zich 
al jarenlang bezig met deze af-
valproblematiek. Hij verzorgt 
vaker lezingen over dit on-
derwerp. In 2010 nam hij deel 
aan de Beagle-reis, een Neder-
lands-Vlaams televisie- en in-
ternetproject van de VPRO in 
samenwerking met Teleac en 
Canvas. Tijdens deze expeditie 
werd in de Indische Oceaan 
onderzoek gedaan naar plas-
tic soep.

In zijn lezing gaat hij in op de 
gevolgen en, nadat het me-
chanisme en de oorzaken van 
plastic soep zijn verkend, wor-
den verschillende oplossingen 
besproken.
De lezing wordt gehouden  
op 31 oktober in IVN trefpunt 
de Koekoek in Speeltuin Hel-
mond West, Arbergstraat 85 te 
Helmond. De aanvang is 20.00 
uur en de toegang is gratis. Een 
vrijwillige bijdrage mag.
Meer informatie: 
Setty Vos, 
tel. 0492-545649 of 
setty_vos@hotmail.com  ▲

Helmond-West

Halloweentocht Helmond Centrum 
“De Beet van Berlaer”

Op vrijdag 25 oktober orga-
niseren we weer de jaarlijkse 
Halloweentocht in het cen-
trum. De Halloweentocht staat 
dit jaar in het teken van “De 
Beet van Berlaer”. Als straf is 
er een vloek uitgesproken en 
zijn de heer Van Berlaer en an-
dere kasteelbewoners gebeten 
door vampiers. De kinderen 
kunnen de vloek ophe� en door 
cijfers te verzamelen en de co-
de te kraken.  Natuurlijk is er 
onderweg ook wat lekkers te 
krijgen voor de kinderen. Start 
tussen 18.00-19.00 uur, VVV/Bi-
bliotheek .

De Beet van Berlaer...
Lang, zeer lang geleden, trok de 
heer Jan van Berlaer naar het 
oude Helmond toe. Het was het 
jaar 1314. Jazeker... dat is al 705 
jaar geleden. Helmond was nog 
klein en de heer van Berlaer werd 
de baas over het kleine stadje. In 

die tijd stond er nog een oud kas-
teel in de stad. Het Oude Huys 
heette dat. Het was er zo eng, dat 
zelfs de heer van Berlaer er niet 
in durfde te wonen. Het verhaal 
doet de ronde dat hij gebeten 
werd door een vampier en van 
gedaante veranderde; half wolf, 
half vampier. 

Alleen tijdens Halloween dolen 
alle gebeten mensen weer rond. 
De kinderen kunnen deze vloek 
opheffen door letters te verza-
melen, bij deelnemende winke-
liers op de plattegrond, de letters 
in de goede volgorde te zetten 
en de vloek uit te spreken. Is de 

puzzel compleet, de vloek opge-
heven en leveren de kinderen de 
plattegrond aan het einde van de 
tocht weer in, dan krijgen ze nog 
iets lekkers en maken ze kans op 
een mooie prijs t.w.v. €50,-. 

Vrijdag 25 oktober, starten tus-
sen 18.00 en 19.00 uur bij de  
VVV/Bieb, Watermolenwal 11 
Helmond. Voor kinderen van 
6-12 jaar. Deelname gratis. Deze 
Halloweentocht wordt moge-
lijk gemaakt door de onderne-
mers uit Helmond Centrum, 
Kuculemu, Kasteel Helmond, 
Hellmond Haunters, de VVV en 
bibliotheek Helmond. ▲

Centrum

www.helmondnu.nl
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Vernieuwing waterleidingen in Helmond

In de periode van 28 oktober tot eind maart 2020  vernieuwt Brabant Water de 
waterleidingen in de Brouwhuissedijk, de Bruhezerweg, De Rijt, de Elandlaan, 
de Heiakker, de Hoge Zij, de Lavendelheide, de Peeleik, de Rector Heuvelsstraat, 
de Trambaan en de Zeelenweg.

Wat merkt u er thuis van?
De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 7.30 en 17.00 uur. Wij zorgen ervoor 
dat u hiervan zo min mogelijk merkt. Toch is overlast helaas onvermijdelijk. Wanneer wij bij u 
in de straat aan het werk zijn, hebt u misschien even geen water. U ontvangt hierover vooraf 
bericht per brief of kaartje. Meestal hoeft u niet thuis te blijven voor onze werkzaamheden. 
Moeten we wel bij u in huis aan de leiding werken? Dan maken wij op tijd een afspraak.

Overlast op straat
Tijdens de werkzaamheden moeten we de straat openbreken. Uw straat, oprit of parkeer-
plaats is dan tijdelijk niet bereikbaar. Wij herstellen het straatwerk steeds zo snel mogelijk.

Meer informatie
Woont u in het gebied waar de leidingen vernieuwd worden? Dan ontvangt u een 
persoonlijke brief, met meer informatie over de werkzaamheden. U kunt ook kijken op 
www.brabantwater.nl/vernieuwingleidingnet

Ruim 2,5 miljoen mensen in onze provincie 
zijn klant van Brabant Water. Met zo’n 
800 medewerkers zorgen wij voor veilig 
en lekker drinkwater. 24 uur per dag vers 
uit de kraan. Het waterleidingnet in 
Noord-Brabant is grotendeels in de jaren 
vijftig aangelegd. De leidingen naderen 
de komende jaren het einde van hun 
levensduur. Brabant Water wacht dit 
niet af, maar pakt de vernieuwing van 
het leidingnet proactief aan:

•  We vernieuwen wijk voor wijk de 
waterleidingen in de diverse Brabantse 
gemeenten.

•  We kiezen voor de slimste aanpak en 
gebruiken de nieuwste technieken: zo 
kunnen we de momenten waarop de 
klant geen water heeft zo kort mogelijk 
houden.

Kan ik 
voor werk
zo binnen 
lopen?

Jazeker!
Op 31 oktober van 14:00 tot 17:00 uur ben je van harte welkom op 
onze inloopmiddag bij Woonzorgcentrum Savant de Eeuwsels 
(Nieuwveld 85, Helmond).

We vertellen je graag alles over het werken in de ouderenzorg.

Savant Zorg luistert

Tel. (0492) 572 111  •  www.werkenbijsavant.nl 
recruitment@savant-zorg.nl

Wie wordt de 25e 
Helmonder van het Jaar?

Op de foto v.n.l.r.: burgemeester Blanksma, Peggy van de Vijfeijken, Tommie Niessen, 
Aukje Kuypers en voormalig directievoorzitter Rabobank Paul van Rijn. 

(Bron foto; Knoops fotografi e).

Helmonder van het jaar is niet zo maar 
een titel. Als je tot Helmonder van het 
jaar wordt gekozen dan vervult je dat 
met trots. Je ziet het aan de gezichten 
tijdens de uitreiking en je hoort het aan 
de reacties van winnaars van de afgelo-
pen jaren. 25 jaren alweer. In januari 1995 
werd zuster L. van der Meijden gekozen 
tot allereerste Helmonder van het Jaar. 
En na haar volgden er nog 23 trotse win-
naars.

Op 6 januari 2020 wordt voor de 25e keer 
de Helmonder van het Jaar benoemd, 
tijdens de nieuwjaarsreceptie van de ge-
meente Helmond. De titel wordt door 
de winnaar van afgelopen jaar Tommie 
Niessen overgedragen op een persoon, 
instelling of organisatie die zich nadruk-
kelijk en op bijzondere wijze verdienstelijk 
maakt voor de stad Helmond of Helmond 
op een innemende of inspirerende wijze 
uitdraagt. 

Trots van de stad
Ken jij Helmonders, instellingen of orga-
nisaties van wie jij denkt: ‘die verdient de 
eretitel Helmonder van het jaar’, stuur dan 
de naam van de kandidaat in – met moti-
vatie. Of misschien kijk je wel verder dan 
een persoon of een instelling en zie je een 

prachtig concept of thema dat bijdraagt 
aan het positief uitdragen van Helmond. 
Dat kan dus ook, mits goed gemotiveerd 
natuurlijk. Een kandidaat is dus een breed 
begrip; iets of iemand waarop we met zijn 
allen trots zijn.

Kandidaat voordragen
Een kandidaat voordragen kan tot 1 de-
cember 2019. Uit de aanmeldingen be-
noemt de jury drie genomineerden en 
uiteindelijk een winnaar. Een kandidaat 
voordragen kan – mét argumentatie - via 
mail naar communicatie.helmondpeel-
noord@rabobank.nl 

Publieksprijs
Naast de juryprijs is er de Publieksprijs te 
winnen. Nadat de drie genomineerden 
bekend zijn, kan iedereen zijn of haar 
stem uitbrengen via www.rabobank.nl/
helmondpeelnoord. De genomineerde 
met de meeste publieksstemmen ont-
vangt op 6 januari 2020 de Publieksprijs.

Eerdere winnaars
Vorig jaar werd Tommie Niessen – beter 
bekend als Tommie in de Zorg - benoemd 
tot Helmonder van het Jaar 2018. De pu-
bliekprijs werd ook door hem gewonnen.
Eerdere winnaars zijn onder meer: Stg. Lam-
bertusconcerten, Stg. Dickensnight Bran-
devoort, Het Literair Café, Wim Daniëls, de 
Rimboband, Kasteel van Sinterklaas. ▲

Helmond

Orchideeënshow bij Tuincentrum de Biezen
(Bron foto; Tuincentrum de Biezen)

De Kring Brabant Zuid Oost, van de Ne-
derlandse Orchideeën Vereniging, orga-
niseert van 25 tot en met 27 oktober een 
internationale orchideeënshow bij Tuin-
centrum de Biezen in Beek en Donk.

Door leden uit de regio en leden van aan-
grenzende kringen worden planten bij-
eengebracht en wordt een gedeelte van 
het tuincentrum omgetoverd tot een waar 

orchideeën paradijs, met een zeer grote 
verscheidenheid aan diverse orchideeën-
soorten. In een grote vitrine zijn tevens een 
groot aantal miniatuur orchideeën in een 
oerwoudachtige omgeving verwerkt. Al 
met al zeer de moeite waard om de gratis 
show te bezoeken. Eveneens zullen de le-
den van Kring Brabant Zuid Oost u graag 
voorlichting geven over het verzorgen van 
de orchidee en alles wat dat bij hoort. Dus 
heeft u vragen over uw orchidee, stel uw 
vragen dan gerust aan de leden op 25 tot 
en met 27 oktober! ▲

Regio
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Groot Peelland informeert de

 inwoners van Helmond-Peelland 

(100.000 gezinnen, plm. 225.000

inwoners) over de ‘zorgmarkt’ 

in onze regio.

Bijbuurten met: Tommie Niessen
Tommie Niessen won begin dit 
jaar de titel Helmonder van het 

jaar én de publieksprijs!

 (bron foto; Mandy Meeuwsen).

Door: Mandy Meeuwsen

Tommie Niessen is geen on-
bekende inwoner meer. Waar 
je hem van zou moeten ken-
nen? Nou, zijn blog Tommie in 
de Zorg, waar hij schrijft over 
dingen die hij meemaakt, is er 
eentje van. Daarnaast maakt hij 
ook video’s, spreekt hij regelma-
tig over de zorg én heeft hij een 
boek geschreven waarvan re-
cent meer dan 20.000 exempla-
ren zijn verkocht! Reden genoeg 
om eens met deze bijzondere 
Helmonder in gesprek te gaan!

‘’Hoe ben je in de zorg 
terechtgekomen?’’
‘’Door mijn moeder die al in de 
zorg werkte. Ik was ondertussen 
gestopt met school nadat ik was 
gestopt met mijn opleiding.  Ik 
had ICT gedaan en marketing 
en communicatie en vond het 
wel leuk, maar miste iets. Ik ben 
toen gaan werken omdat ik echt 
niet wist wat ik wilde met school. 
Mijn moeder zij toen tegen mij: 
‘Misschien is de zorg wel iets 
voor jou’’. Ik lachte haar toen uit 
en zei ‘’ik ga echt niet in de zorg 

werken’’. Dat kwam ook wel door 
het beeld wat ik daarbij had, dat 
ik alleen maar mensen moest 
wassen. Kort daarna kwam er 
een kans voorbij waar ik kon 
werken én leren in de zorgsector 
en zodoende kwam ik erachter 
dat het wél bij me paste en dat 
het beeld van de zorg niet zo be-
krompen is als we denken. Nu 
bevalt het me eigenlijk wel goed.’’

Je vertelde dat je als ZZP-er 
in zorg werkt. Hierdoor kun je 
werken binnen verschillende 
instanties, maar wat doe je 
het liefst?
‘’De wijkzorg. Je komt steeds bij 
mensen thuis en ze hebben al-
lemaal hun eigen verhaal. Als je 
oprecht aandacht hebt voor wat 
ze vertellen, is het erg leerzaam. 
Hun wereld word steeds kleiner 
en als er waardevol contact is 
tussen de zorgverlener en de cli-
ent is dat mooi meegenomen!’’

Zijn zij dan ook degene die 
je inspireren om te schrijven 
op je blog?
‘’Natuurlijk, ze zijn mijn inspiratie 
voor alles. Ik vond schrijven so-

wieso al wel leuk, maar het mo-
ment dat ik begon met mijn blog 
had waarschijnlijk te maken dat 
ik iets negatiefs las over de zorg. 

Er gebeuren genoeg mooie din-
gen en ik had bij mezelf zoiets 
van ‘ik kan ook de andere kant 
van het verhaal vertellen en een 
positief signaal afgeven’.  In mijn 
blogs probeer ik het simpel te 
houden en niet te oordelen. Ik 
schrijf vanuit mijn gevoel en dat 
is niet altijd positief, maar wel re-
alistisch.’’  

(Lees verder op pag. 5).
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Veel herfstplezier.

De herfst
komt eraan.
De natuur is op dit moment misschien wel op zijn mooist. 

De herfst komt eraan, en dus kleuren de bladeren geel, rood en 

bruin. De natuur sluit de zomer af en maakt zich op voor de winter. 

Ook tijd om uw huis weer winterproof te maken.  

Bijna alles op het gebied van wonen, koken, tafelen, huishouden en  

bijvoorbeeld hobby en vrije tijd kun je op de Engelseweg te  

Helmond vinden. Van woonaccessoires voor je interieur, decoratie 

van je woonkamer tot van alles op het gebied van tuin en auto. 

De Engelseweg, de plek waar je urenlang zorgeloos kunt 

shoppen bij meer dan 50 winkels of genieten van een lekkere lunch.

En natuurlijk deskundige medewerkers, service en gratis parkeren 

voor de deur.  

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren
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KBWO is op zoek naar: Verzorgende IG & Vrijwilligers
Voor meer informatie en aanmelden bewoners: www.kbwo.nl

Kleinschalig wonen & Dementie zorg

Mantelzorgactie Helmond 2019

Besteedbaar bij meer dan 140 Helmondse ONDERNEMINGEN.
behoud de economie in helmond, steun de leefbaarheid, laat niet alles wegvloeien naar het internet. Advertentie wordt gesponsord door weekkrant de loop 
t.b.v. MKB helmond Verkooppunten: Bloemstudio tini Roelofs, Cacaofabriek horeca, da drogist stiphout, giels bloemboetiek, jumbo stiphout, konings verf & behang, 
leef en zorg helmond, lunchroom de keijser, primera de luifel, vvv kantoor en wijnhuis helmond. www.hellemondgift.nl

geef de hellemondgift waardebon cadeau!gift waardebon cadeau!

Wilt u gratis waardebonnen van HellemondGift 
t.w.v. 70 euro en bent u mantelzorger? Vul dan 
snel de aanvraag in op www.levgroep.nl onder 
het kopje Helmond. Kruis bij de cadeaukeuze 
de HellemondGift aan. Met deze waardebon 
kunt u terecht bij meer dan 140 Helmondse 

ondernemers en 2 supermarkten. 
Zie www.hellemondgift.nl 
70 Euro boodschappenwaarde gratis voor u. 
Vul de bon zoals hierboven omschreven snel in! 

Het kan tot uiterlijk 31 oktober 2019.

Helmond
In Helmond kan men kiezen 
voor de HellemondGift kadobon. 
Stichting Hellemond Gift heeft 
het primaire doel om Hellemond 
Gift cadeaubonnen uit te geven, 
en daarmee de bestedingen in de 
lokale Helmondse economie te 
stimuleren. En niet allemaal naar 
internet te laten vloeien. Dit met 
de bedoeling om Helmond leef-
baar en bruisend te houden met 
een goed, divers en fijn aanbod 
van winkels, sport, horeca, zorg, 

onderwijs en cultuur en al het 
andere wat een stad prettig en 
leefbaar maakt. (Als een onder-
nemer bijv. een sportclub spon-
sort, kan deze sportclub weer 
de Helmondse jeugd een zin-
volle vrijetijdsbesteding bieden.) 
Daarnaast wil de Stichting Hel-
lemond Gift vanuit haar morele 
verantwoordelijkheid en sociaal-
maatschappelijke betrokken-
heid niet alleen waardebonnen 
‘verhandelen’ maar ook een bij-
drage leveren aan de samenwer-

king en verbinding in Helmond 
tussen verschillende partijen die 
samen een stad ‘maken’.  Zelfs de 
jeugd zal met deze fysieke waar-
debonnen weer achter de com-
puter uit moeten komen om de 
waardebon te verzilveren.

Dit wil zij enerzijds tot uitdruk-
king brengen in haar eigen or-
ganisatie en anderzijds door het 
ontwikkelen van belevingsini-
tiatieven voor Helmond. Stich-
ting Hellemond Gift kent geen 
winstoogmerk. Ook al woont 
bijv. een werknemer bij een Hel-
monds bedrijf niet in Helmond, 
dan is het toch vrij normaal dat 
waar men zijn brood verdient, dit 
ook voor een gedeelte uitgeeft. 
Meer dan 140 lokale onderne-
mers doen mee en de waardebon 
wordt volop gebruikt. Meer info: 
www.hellemondgift.nl

Deurne
Leeft u met iemand samen die 
langdurig ziek is? Geeft u extra 
zorg en ondersteuning aan uw 
kind, uw vader of moeder, of is 
er een vriend of buur voor wie
uw hulp onmisbaar is? Dan 
wordt dit mantelzorg genoemd. 
Als mantelzorger bent u veel be-
langrijker dan u zelf misschien 
denkt. Gemeente Deurne wil u
graag bedanken voor de hulp en 
zorg die u biedt aan uw naaste! 
Daarom wordt ook in 2019 weer 

de jaarlijkse waarderingsactie 
voor mantelzorgers georgani-
seerd. Evenals vorige jaren ge-
beurt dat in samenwerking met 
het Steunpunt Mantelzorg van 
de LEVgroep.

Hoe ziet de waardering in Deurne 
er uit in 2019? Gemeente Deurne 
heeft er voor 2019 voor gekozen 
om de waardering te verstrekken 
in de vorm van een geldbedrag 
van 100 euro per persoon. Voor 
jonge mantelzorgers onder de 18 
jaar is dit een bedrag van 40 euro 
per persoon.

Aanmelden voor 
de waarderingsactie in Deurne
Mantelzorgers kunnen zich van 
vanaf september tot en met 31 
december 2019 aanmelden voor 
de waarderingsactie. U kunt dit 
doen via www.levgroep.nl en 
www.deurne.nl. Direct na de di-
gitale aanvraag ontvangt u per 
e-mail een bevestiging van ont-
vangst van uw aanvraag. Als u 
mensen in uw omgeving kent die 

ook mantelzorger zijn, dan kunt u 
hen erop attenderen zelf digitaal 
een waardering aan te vragen. 
Als u zelf niet in staat bent om de 
aanvraag digitaal te doen, kunt u 
ook naar een van de spreekuren 
van de wijkwerkers gaan, die u 
graag helpen bij het digitaal aan-
vragen van de waardering. 

U kunt daarvoor het spreekuur 
kiezen dat u wat betreft plaats en 
tijd het beste uitkomt. Daarnaast 
is er ook de mogelijkheid om de 
mantelzorgwaardering schrifte-
lijk aan te vragen. De papieren 
aanmeldformulieren kunt u ver-
krijgen bij de balie van Zorg in 
Deurne, het gemeentehuis en bij 
de wijkwerkers.

Mantelzorgcompliment 
in Helmond en Deurne

Mantelzorgers 
beloon u zelf 

Zorg je als mantelzorger voor iemand in 
Helmond/Deurne die langdurig ziek is of een beperking heeft? 

Dan kun je een mooie blijk van waardering aanvragen (ook als je 
zelf niet in Helmond/Deurne woont). Een volwassen mantelzorger 

kan kiezen uit een HellemondGift cadeaubon ter waarde van 70 
euro of een geldbedrag. Een mantelzorger tot 18 jaar krijgt een 

Gift Card Pathé van ter waarde van 40 euro. Papieren exemplaren 
(Helmond) liggen ook bij de receptie van het hoofdkantoor aan de 

Penningstraat te Helmond.

Hoe vraagt u aan?
Ga naar www.levgroep.nl 
klik op ‘mantelzorg’ en u 
ziet bij ‘nieuws’ hoe u in 
Helmond en/of Deurne 
kunt aanvragen.

www.hellemondgift.nl

0492-845350
info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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Na de grote verbouwing presenteert 

STIJL & CO nu ook het wereldwijd 

bekend merk MUSTERRING.  

Musterring staat voor kwaliteit en een 

eigentijdse uitstraling. Precies hetgeen 

dat wij met onze nieuwe concepten 

voorstaan. We nodigen u uit om kennis 

te komen maken met de vele mogelijk-

heden die deze collectie biedt.

EIGENTIJDS WONEN

Engelseweg 212, Helmond  |  www.stijlenco.nl, www.covetex.nl
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Combinatie Jeugdzorg in de praktijk
Dag- en nachtbehandelgroepen

Tessa is 11 jaar. Ze woont niet meer thuis omdat het daar niet veilig was 
voor haar. Na opvang in een crisispleeggezin is ze naar een behandelgroep 
van Combinatie Jeugdzorg gegaan waar ze samen met een aantal andere 
kinderen woont. Ze gaat naar een school voor speciaal onderwijs. 

Tessa heeft al veel meegemaakt 
in haar jonge leventje. Haar thuis
omgeving was niet veilig, er was 
sprake van misbruik en er waren 
weinig regels en structuur, waardoor 
ze teveel zelf moest bepalen wat ze 
deed. Hierdoor heeft ze geen vertrou
wen in volwassenen en is ze vaak 
angstig en onzeker. Ze vertoont ook 
grensoverschrijdend gedrag en doet 
soms heftige uitspraken voor haar 
leeftijd. Op de groep zijn er duidelijke 
regels, structuur en een consequente 
aanpak. Tessa’s moeder wordt inten
sief betrokken en krijgt begeleiding om 
deze aanpak ook thuis toe te kunnen 
passen. De groepsleiding is er voor 
Tessa en steunt haar als dat nodig is. 
Tessa’s vertrouwen in volwassenen 
komt zo weer langzaam terug.

Hulp bij verwerkingsproces
Als Tessa na een tijd gewend is op de 
groep, start ze met speltherapie om 
haar te helpen met ‘de nare dingen’ 
die ze heeft meegemaakt. 

Dit leert Tessa begrijpen wat er is 
gebeurd en haar ware gevoelens 
hier over op een goede manier te 
uiten. Dat heeft tijd nodig, maar door 
het groeiende vertrouwen dat haar 
verhaal veilig is bij de therapeut, kan 
Tessa steeds beter aangeven wat 
ze denkt en voelt. Ook volgt ze de 
groeps training emotieregulatie om zo 
beter met allerlei emoties, zoals boos
heid en verdriet, om te kunnen gaan.

Contacten met thuis
Nu het beter gaat met Tessa komt 
haar moeder regelmatig op bezoek. 
Tessa geniet erg van de contacten 
met haar moeder. Moeder krijgt 
ondertussen ook intensieve 
begeleiding om haar kant van het 
verhaal kwijt te kunnen en om haar te 
helpen een veilige gezinssituatie te 
bieden voor Tessa. Het gaat zo goed 
dat Tessa regelmatig een nachtje 
thuis gaat slapen bij haar moeder. 

Hoe gaat het nu?
Tessa ontwikkelt zich positief, is 
minder vaak boos en kan beter met 
haar gevoelens omgaan. Ze gaat nu 
ieder weekend en elke vakantie naar 
huis. Als Tessa en haar moeder zo 
doorgaan kan Tessa over een paar 
maanden weer thuis gaan wonen. 
Daar kijken ze beiden naar uit!

Combinatie Jeugdzorg:  
specialist in jeugd- & opvoedhulp

Volg ons ook op: 

jeugd, ouders, 
professionals

Combinatie Jeugdzorg biedt 
professionele hulp aan kinderen, 
jongeren en hun ouders bij 
complexe vragen of problemen 
op het gebied van opvoeden 
en opgroeien. Veiligheid staat 
hierbij voorop. Afhankelijk 
van de hulpvraag bieden 
we jeugdhulp thuis of op 
een van de locaties van 
Combinatie Jeugdzorg. 
Ook is (tijdelijke) 
opvang mogelijk in een 
pleeggezin of gezinshuis 
van Combinatie Jeugdzorg. 
Daarnaast bieden we 
cursussen en trainingen  
voor kinderen, jongeren, 
ouders en professionals.

Combinatie Jeugdzorg 
werkt met name in Zuidoost
Brabant en MiddenLimburg 
en heeft hoofd vestigingen in 
Eindhoven, Helmond, Veldhoven en 
Heibloem.

Meer informatie? 
Kijk op www.combinatiejeugdzorg.nl

Combinatie Jeugdzorg | Nuenenseweg 4 | 5631 KB Eindhoven 
t 040 245 1945 | www.combinatiejeugdzorg.nl

 
    

 
    

www.sintannaklooster.nl 
040 20 98 449

Wij zijn op zoek naar 
collega’s in de zorg.

Hartverwarmende 
zorg in Helmond

a Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe
 1e Haagstraat 89, 5707 XN Helmond 

a Thuiszorg Helmond-Geldrop

a Hulp bij het huishouden

(Vervolg pag. 1)

Maar je schrijft niet alleen, 
je maakt ook video’s.
‘’Klopt! Ik vind het ook mooi om oudere 
mensen met een bijzonder verhaal te 
horen. Zo heb ik ook een video met een 
Helmondse mevrouw over Tinder en een 
met een meneer uit Bakel over het drinken 
van rauwe eieren. Zulke dingen doen met 
oudere mensen in de vorm van een video, 
is superleuk. Je pakt iets van een andere 
generatie en onze generatie en dat breng 
je samen.’’

Zijn er ook mensen die 
je zijn bijgebleven?
‘’Natuurlijk. Soms krijg je met mensen een 
hele speciale band van mens tot mens en 
niet als cliënt en zorgverlener. ‘’

Vind je het dan moeilijk als een 
van deze mensen sterft?
‘’In sommige gevallen wel. Ik heb wel eens 
gehad dat ik emotioneel werd en moest hui-
len, maar ik denk dat het een voordeel is. ‘’

Staat dit niet in de weg van je werk?
‘’Nee, absoluut niet. Voor mij is het een 
teken van betrokkenheid. Het is wel eens 
ooit gebeurt dat iemand stierf in het hos-
pice en dat ik dan naar huis ging en het 
er moeilijk mee had. In het begin vond ik 
het wel lastig omdat ik dacht: ‘’Ben ik nu 
veel te betrokken?’’ Maar, een collega zei 
tegen me als je dat niet zou hebben, zou 
je je meer dingen af moeten vragen. Het is 
juist goed om emotie erbij te hebben en ik 
ben over mijn emoties heel open.’’ 

Weet je al wel wat je in de toekomst 
wil gaan doen?
‘’Ik heb geen idee. Ik heb wel het gevoel 
dat ik in de goede richting zit. Als ik nog 
voor iets zou gaan leren, zou ik voor pal-
liatieve zorg gaan: Zorgen dat mensen die 
uitbehandeld zijn kwaliteit van leven heb-
ben, maar ik heb nu niet zoveel zin om 
terug te gaan naar school. Voor nu heb ik 
mezelf voorgenomen om vooral de din-
gen te doen die goed voelen, want dan is 
het allerbelangrijkste!’’

Wil je meer weten over hoe Tommie of 
ben je nieuwsgierig naar zijn boek? Kijk 
dan eens op www.tommieniessen.nl

Het boek van Tommie: Tommie in de zorg.

www.tommieniessen.nl
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RUNNING ON CLOUDS

• Gratis parkeren voor de deur
• Persoonlijke en deskundige  bediening 
• Vertrouwd adres sinds 1947

Ook te bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl

ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR

Lopen      op wolken.

De collectie van ON- Perfomance running en outdoor schoenen zijn exclusief verkrijgbaar bij:

C O L L E C T I E  R U N N I N G  &  O U T D O O R  S C H O E N E NC O L L E C T I E  R U N N I N G  &  O U T D O O R  S C H O E N E NC O L L E C T I E  R U N N I N G  &  O U T D O O R  S C H O E N E N

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

Welkom bij de ultieme lichtgewicht loopsensatie van On, het revolutionaire Zwitserse  
performance merk in hardloop & outdoor wandelschoenen.
 
De gepatenteerde CloudTec®-technologie van On is ontwikkeld om een   zachte landing te  
maken, gevolgd door een explosieve start. Het resultaat? Een ongelooflijk licht lopende  
sensatie. En geen concessies aan demping en schokbescherming. Met andere woorden,  
rennen op wolken. Demping die uw pas niet verbreekt, maar zich eraan aanpast. Wanneer je de 
grond raakt met een On-schoen, vangen de zeer adaptieve rubberen Cloud-elementen zowel  
verticale als horizontale krachten op voor een zachte landing en maken je klaar om vooruit te gaan.

CloudTec® is het eerste systeem dat al-
leen demping biedt tijdens de landingsfase 
(wanneer u het echt nodig hebt). Zodra je 
de grond raakt, vergrendelen de Cloud-
elementen stevig en vormen ze een solide 
basis voor natuurlijke, krachtige aandrijving. 
Bereid je voor op de start.  Op conventionele  
schoenen met een stijve zool heb je geen con-
trole over je loopbeweging. In plaats daarvan 
reageert een heel team van cloud-elementen op de zool actief op uw individuele loopbeweging.  
Ze hebben geen vooraf gedefinieerde rollijn. In plaats daarvan vangen de wolkenelementen 
uw landing op door zich aan te passen aan uw voetaanval. Dit geeft je weer de controle en stelt 
elke loper in staat om te rennen zoals hij of zij bedoeld is om te rennen.
 
De collectie van ON- Perfomance running en outdoor schoenen zijn exclusief verkrijgbaar bij:

Natuurwerkdag bij IVN-Helmond 
Een dagje werken in de natuur: heerlijk, 
ontspannend, gezellig en heel erg nuttig. 
Ieder jaar wordt landelijk een natuur-
werkdag georganiseerd, altijd op de eer-
ste zaterdag van november. Op meer dan 
350 plekken zijn dan ruim 14.000 vrijwil-
ligers actief in de natuur. 

Dit jaar op zaterdag 2 november. In de 
Stiphoutse Bossen liggen enkele vennen 
die samen horen bij het “adoptieplan Stip-
houtse vennen”. In 2014 zijn daarvan de 
oevers flink verruimd; er is bos weggekapt 
om de biodiversiteit te bevorderen. Want 
waar geen bos meer is, kan zich heide 
gaan ontwikkelen. Heidegebied is een heel 
geschikt biotoop voor kikkers en salaman-
ders. En daarbij is heide als drachtplant 
uitermate geschikt voor allerlei insecten. 
Dus is hier sprake van een grote verbete-
ring van de natuurwaarden. Helaas zijn er 
ook negatieve effecten, bijvoorbeeld door 
de enorme droogte en de sterke vergras-

sing. En een ander ongewenst effect is 
het uitschieten van berken en dennetjes. 
Dat betekent dat er over 10 jaar weer op-
nieuw bos ontstaan zal zijn als er niets 
gedaan wordt. 
Daarom organiseert IVN-Helmond in 
samenwerking met de gemeente een ac-
tiedag om de jonge boompjes rond de 
vennen te gaan uitplukken.  Op de na-
tuurwerkdag wordt daarom  “met man 
en macht” naar de adoptievennen gegaan 
om daar de jonge dennen en berken uit 
te plukken. Iedereen is van harte welkom 
met een steekschop of snoeizaag. 

Er wordt gewerkt van 10 tot 12 uur en ’s 
middags van 14 tot 16 uur. De route is be-
wegwijzerd. Kom ook meehelpen; werken 
in de natuur is gezellig, ontspannend en je 
levert een bijdrage aan de natuurontwik-
keling! En natuurlijk zorgt IVN-Helmond 
voor een natje en een droogje voor alle 
noeste natuurwerkers.

De najaarseditie in de serie Koepelkerk-
concerten in Lierop biedt een afwisse-
lend programma, met dit keer vooral 
inbreng van eigen Lieropse bodem. Het 
centrale thema van dit concert op vrij-
dagavond 25 oktober is ‘verbondenheid’. 
De verbindende kracht van muziek blijkt 
al vele jaren tijdens de Lieropse concer-
ten, zowel onder uitvoerenden als onder 
het publiek.

Een centrale rol is in dit concert weggelegd 
voor het Lieropse mannenkoor A Capella 
onder leiding van Marion  van Eijk. Het 
koor zingt klassieke werken, o.a. van Gie-
sen, Bruckner en Sibelius, maar ook eigen-
tijds populair repertoire van bijvoorbeeld 
Leonard Cohen en Simon & Garfunkel. 
Het koor wordt op orgel en piano begeleid 
door Rob Dommisse, die bovendien op 
orgel een toccata van Théodore Dubois 
vertolkt en als duo samen met Lyan Dom-
misse op cello enkele werken uitvoert: 
Mendelssohn (Lied ohne worte nr. 30), 
Schubert (Moment musical op. 94), Schu-
mann (eerste deel uit Fantasie Stücke op. 
73) en Joachim Raff (Cavatine). 

Koor met orgel worden in de hymne uit 
Finlandia van Jean Sibelius ondersteund 
door het trombone-ensemble van fan-
fare Willibrordus. René Maas verfraait op 
bugel en trompet een tweetal koorver-
tolkingen. Een bijzonder onderdeel van 
het concert is de uitvoering door Marly 
Minten van het Avé Maria in de versie van 
Beyoncé, geïnspireerd op Franz Schubert. 
Ze wordt daarbij op piano begeleid door 
Rob Domisse.
In een overweging gaat pastoor Pieter 
Scheepers van de Franciscusparochie As-
ten-Someren nader in op het thema van 
het concert. De vaste organiste Jannie van 
Leeuwen-Soethout begeleidt de samen-
zang. Het concert begint om 20 uur en 
duurt ongeveer een uur. Zoals gebruikelijk 
is het gratis toegankelijk, met de mogelijk-
heid om bij het verlaten van de kerk een 
bijdrage te doneren.

Veel afwisseling 
in Lierops 
Koepelkerkconcert 

(Bron foto; Mannenkoor A Capella).

www.grootpeelland.nl
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LEKKER LOPEN EN BEWEGEN, 

DAT WILLEN 
WE TOCH 
ALLEMAAL?
Al ruim 20 jaar zorgen wij voor voeten en zorgen wij voor U!  
En dat doen we met passie en kennis van zaken. Of het nu gaat om uw dreumes 
die vaak valt, uw sportende kind dat klaagt over hielen of knieën, uw doorgezakte 
voet, pijnlijke tenen of moeite met lopen; wij staan voor u klaar! 

Omdat wij graag willen dat u ongehinderd kunt blijven lopen, dansen en sporten en 
omdat wij wéten wat u beweegt. Wij zetten de juiste stappen voor een effectieve 
behandeling van uw klacht en lopen net dát stapje harder om u vooruit te helpen. 
Of je nu 2 of 92 bent, voor elk probleem zoeken onze specialisten met u naar een 
oplossing die loopt.  Stap gerust binnen op een van onze locaties en voel u welkom! 

Tel. 0492-504720 | infopodo@podotherapie.nl | www.podotherapiehelmond.nl                       

Wij staan voor u klaar op de volgende locaties:
Zorgcentrum Alphonsus Mierlo-Hout
Gezondheidscentrum Brandevoort Helmond
Gezondheidscentrum Deltaweg Helmond
Gezondheidscentrum Leonardus Helmond
Paramedisch Centrum Stiphout
Hof van Bethanië Mierlo
Elkerliek Ziekenhuis Helmond

SANITAIR ELEKTRA VERWARMING VEILIG

Met Domotica 
wordt uw huis: 

Comfortabel, 
Toegankelijk 

& Veilig

Kapelstraat 19 - Beek en Donk      Tel. 0492 - 46 43 43

WWW.VEN-HOLLANDERS.NL

Toen onze dochters nog klein waren zijn 
we eens naar een informatieavond over 
pleegzorg geweest, maar al die bemoei-
enis in ons gezin daar hadden wij geen 
zin in. Jaren later had ik een collega die 
samen met haar man crisisopvang ging 
doen. Ze kwam met enthousiaste ver-
halen en die gevreesde bemoeienis bleek 
eigenlijk best mee te vallen. Van het een 
kwam het ander en voor we het wisten 
hadden we de voorbereiding voor pleeg-
ouders (VESP) afgerond. 

We kozen voor crisisopvang omdat we 
zeker geen gezinsuitbreiding wilden. We 
hadden al drie kinderen en dat vonden 
we wel genoeg. Maar we wilden wel graag 
kinderen helpen die in de knel zaten. Onze 
kinderen (toen tieners) stonden niet be-
paald te juichen bij het idee dat we een 
pleeggezin zouden worden, dus spraken 
we af dat we het een keer zouden proberen 
en als het dan echt niks voor ons zou zijn, 
dan zou het bij die ene keer blijven.

Twee maanden nadat we goedgekeurd 
waren was het zover. Er kwam een lief 
jongetje van 5 jaar dat na een maandje is 
teruggegaan naar zijn ouders. De kinderen 
waren overtuigd: pleegzorg was best leuk! 
Een week later kwam de vraag of we plaats 
hadden voor een 9-jarige jongen. Hij stond 
al lang op een wachtlijst voor langdurige 
pleegzorg. Omdat de situatie op een ge-
geven moment zo uit de hand liep, is hij 
als crisisplaatsing bij ons terechtgekomen. 
Het was al snel duidelijk dat hij niet meer 
terug kon naar zijn ouders. Dus binnen 
een half jaar hadden we er een vierde kind 
bij… Dat jongetje van toen is nu 20 jaar en 
woont (gelukkig) nog steeds bij ons. 

Naast deze langdurige plaatsing bleven we 
ook crisisopvang doen. Sommigen bleven 
een half jaar, anderen een jaar om daarna 
weer bij hun ouders te gaan wonen. En de-
genen die niet meer terug naar huis kun-
nen, mogen zolang blijven als ze zelf wil-

len. Of we met onze (ex)pleegkinderen nog 
contact hebben, laten we door de kinderen 
zelf bepalen. Niks moet. Maar uit het oog 
is voor ons zeker niet uit het hart. Ze mo-
gen altijd bij ons aankloppen als het nodig 
is. Het is een band voor het leven. 

- Pierre en Wilma, pleegouders

Een band voor het leven

(bron foto; Combinatie jeugdzorg).

Ook pleegouder worden?
Om pleegouder te worden moet ie-
mand minimaal 21 jaar zijn. De pleeg-
zorgorganisatie vraagt om een ver-
klaring van geen bezwaar bij de Raad 
voor de Kinderbescherming. Er zijn 
geen voorwaarden voor de gezins-
samenstelling: gehuwd, samenwo-
nend, alleenstaand, met of zonder 
eigen kinderen. Ook twee samenwo-
nende mannen of vrouwen kunnen 
pleegouder worden. Want voor veel 
verschillende kinderen zoeken wij 
veel verschillende pleegouders. Het is 
belangrijk dat de leefsituatie van een 
pleegouder stabiel is en dat hij of zij 
een kind structuur, warmte en veilig-
heid kan bieden.

Meer informatie over pleegouder-
schap vind je op de website www.
pleegzorg.nl inclusief ervaringsver-
halen van pleegouders, (voormalige) 
pleegkinderen en ouders. Of bezoek 
een van de maandelijkse informatie-
avonden bij Combinatie Jeugdzorg. 
Hiervoor kun je je aanmelden via 040 
245 1945 of per e-mail via: pleegzorg@
combinatiejeugdzorg.nl. Ook kun je 
hier een informatiepakket aanvragen. 

Op onze website www.combinatie-
jeugdzorg.nl plaatsen wij regelmatig 
actuele anonieme profielen van kin-
deren waar wij een geschikt pleegge-
zin voor zoeken.

Kom je meerijden 
zondagochtend?
De laatste zondag van de maand kunnen kinderen, als het weer het  toelaat, 
tussen 11.15 en 11.45 uur een ezelritje met de wagen maken. We beginnen op het 
terrein van Kinderboerderij Geldrop. Het wordt een ritje door het kasteelpark. 
Kasper en Teun trekken de wagen. 

De kinderen die mee gaan moeten zelfstandig kunnen zitten en ouders mogen mee-
lopen. Kaartjes á €1,00 kunnen die ochtend gekocht worden bij de balie binnen. Houd 
Facebook in de gaten voor eventuele updates. Wist je dat er elke eerste woensdag van de 
maand voorgelezen wordt op de boerderij en dat er het hele jaar workshops voor peuters 
zijn? Kijk maar eens op onze website bij activiteiten voor meer informatie. 
www.kinderboerderijgeldrop.nl 
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Residentie Acuut aan 
de Suytkade in Helmond

Comfortabel wonen voor senioren met 
een hoogwaardig servicepakket!

Residentie Acuut biedt per-
soonlijkheid, betrokkenheid 
en kwaliteit. Uw wensen staan 
centraal. Wij onderscheiden 
ons van andere zorgorganisa-
ties door het leveren van abso-
lute topkwaliteit op het gebied 
van wonen, luxe service en zorg 
op maat.

De Residentie wordt nieuw 
opgeleverd begin 2020
Het complex biedt 26 ruime 2-ka-
mer appartementen van 50m2 
met balkon en uitzicht over het 
water of over de Suytkade. Een 
nieuwe veilige woonomgeving 
met veel voorzieningen in de di-
recte omgeving. 

U kunt geheel zelfstandig 
wonen, maar wij staan wel 
24 uur per dag voor u klaar!
Binnen de Residentie bevindt 
zich een gezamenlijke woonka-
mer  “Le Salon” waar u de ge-
zelligheid kunt opzoeken als u 
daar behoefte aan heeft. U kunt  
denken aan gezamenlijk eten, 

koffie drinken of deelnemen aan 
een wisselende activiteit. Ons 
ultieme doel is een woonvorm 
met dienstverlening te bieden 
die naadloos aansluit op Uw hui-
dige levensstijl. Juist wanneer Uw 
gezondheid achteruit gaat en er 
extra verzorging en begeleiding 
nodig heeft. 

Wij zijn geen bejaardenhuis, 
wij zijn Residentie Acuut wij 
nemen de tijd voor u! 
Bij ons geldt geen stopwatch 
mentaliteit! U krijgt geen boete 
wanneer u per ongeluk de nood-
knop drukt of wanneer u valt. U 
krijgt wat u nodig heeft: persoon-
lijke service op maat. Bovendien 
zijn al uw persoonlijke wensen 
bespreekbaar.

Meer informatie of 
een kennismakingsgesprek?
Neem contact op via 
T: 088-6000400 of 
info@residentieacuut.nl 

Een sfeerimpressie van het project. (Bron foto; Residentie Acuut).

Meld je dan aan als 
krantenbezorger bij

Wil jij 
een bonus van

en makkelijk 
en snel geld 
verdienen?

bezorging@deloop.eu 
of stuur een appje naar: 

06-18 93 89 12

ACHILLES-
PEES
KLACHTEN
De achillespees is de sterkste pees van het menselijk 
lichaam en verbindt de kuitspieren met het hielbeen. 
De kuitspieren zijn erg sterk, waardoor de trekkracht 
op de achillespees enorm groot kan worden. Zeker 
bij lange, zware belasting zoals bij hardlopen of 
wandelen. Om blessures te voorkomen, moet de 
trekkracht van de spieren zo gelijkmatig mogelijk 
over de pees verdeeld worden. Indien de stand van 
het hielbeen niet recht is, ontstaat er een hoek tussen 
het hielbeen en het onderbeen. Hierdoor wordt er 
aan de ene kant van de pees harder getrokken dan 
aan de andere kant en wordt de pees overbelast. 
Men kan hierdoor pijn aan de pees en aan de 
kuitspier ondervinden en uiteindelijk kan het leiden 
tot ontstekingsverschijnselen.

Door het dragen van steunzolen, wordt  de stand 
van de voeten eenvoudig gecorrigeerd en zullen 
de pijnklachten verminderen of verdwijnen. In de 
meeste gevallen worden hierbij spieroefeningen 
aangeboden voor een optimaal resultaat. Hierdoor 
kunt u weer klachtenvrij bewegen.

Podotherapie Hermanns heeft vestigingen 
door heel Noord-Brabant, ook bij u in de buurt.

Bij de meeste verzekeraars wordt het grootste deel van de thera-
pieën vergoed en podotherapie valt niet onder uw eigen risico. 
Podotherapie is vrij toegankelijk, wat wil zeggen dat u een afspraak 
kunt maken zonder verwijzing van een arts of medisch specialist!

Kijk voor meer informatie en de dichtstbijzijnde 
praktijk op: www.podotherapiehermanns.nl
T: 085 053 00 33
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Dement en toch een 
goede oude dag?
Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen
Drie normale woningen midden in de Helmondse wijk 
Brouwhuis. Huiselijk en vertrouwd. Véél vaste activiteiten. 
Een echt THUIS. Een kleinschalig alternatief voor de 
verpleeghuiszorg voor mensen met dementie (ZZP5). 
24 uur per dag professionele begeleiding.

Prettig wonen en werken bij KBWO Brouwhuis. 
Aanmelden, meer info of werken in huiselijke sfeer? 
Kijk op www.kbwo.nl

’Een mooiere plek 
kun je niet wensen.’

‘Ma voelt zich 
echt thuis.’

‘We voelen ons 
bevoorrecht.’

‘Voor iedereen 
betaalbaar’

‘Ik geef een negen!’
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vd mortel
In november 

10% EXTRA 
KORTING 
op alle schakelmaterialen

Amstel 1, Deurne | T: 0493 312 268
www.mortel.nl | info@mortel.nl

Steeds meer ondernemers handelen van-
uit de duurzame gedachte en kiezen voor 
energiezuinige innovaties. Enerzijds om het 
maatschappelijke imago van hun organi-
satie te versterken en anderzijds vanwege 
het aantrekkelijke fi nanciële rendement. 
V.d. Mortel Elektrotechniek in Deurne helpt 
particuliere en zakelijke klanten bij het slim-
mer inrichten van woonhuizen en bedrijfs-
panden op het gebied van duurzaamheid, 
innovaties, domotica, elektra, telecom en 
beveiliging.

Zonnepanelen versus elektrisch rijden
Directeur Sander van de Mortel: “Op het ge-
bied van duurzaamheid verzorgen we ener-
giezuinige verlichting voor particulieren en 
bedrijven. Zo stimuleren we onze klanten om 
de energie van de zon optimaal te gebruiken 
met behulp van zonnepanelen. We beperken 
ons niet tot het leveren van zonnepanelen al-
leen, integendeel; we hebben alle disciplines 
in huis. Zo geven we ook advies en berekenen 
en installeren we het systeem op het betref-
fende dakvlak.” 

Daarbij biedt v.d. Mortel Elektrotechniek u de 
optie om zonne-energie op te slaan met be-
hulp van een thuisaccu. Op deze manier is het 
mogelijk om volledig zelfvoorzienend te zijn 
en de connecties met uw energieleverancier 
volledig door te knippen. Sander: “Daarnaast 
stimuleren we elektrisch rijden, omdat dit 
schoner en zuiniger is dan rijden op benzine 
of diesel. Om elektrisch te kunnen rijden is 
een oplaadpaal essentieel. Daarom kunt u 
ook voor laadpalen voor elektrische auto’s bij 
ons terecht.” 

Optimaal wooncomfort dankzij domotica 
Sander: “Een belangrijke rol in ons assorti-
ment speelt domotica. Jaarlijks realiseren 
we een groot aantal uiteenlopende projec-
ten. Bij domotica denken veel mensen aan 
verlichting, maar er is zóveel meer mogelijk! 
Domotica is een systeem om het wooncom-
fort te vergroten. U kunt werkelijk alles in uw 
woning sturen, zoals verwarming, zonwering, 
audio, airco, enz. Slimme verlichting is slechts 

een klein onderdeel van onze oplossingen. Zo 
schakelt u bijvoorbeeld verlichting op afstand 
in of uit, en kunt u met één druk op de knop 
alle deuren en sloten vergrendelen. Steeds va-
ker wordt domotica toegepast met als doel 
dat ouderen langer in hun eigen huis kunnen 
blijven wonen. In onze speciaal ingerichte 
demowoning ondervindt u aan den lijve wat 
domotica voor u kan betekenen. Maak gerust 
een afspraak voor een live demo.” 

Thermografi sche camera’s
Innovaties vervullen een steeds grotere rol in 
ons dagelijks leven. V.d. Mortel Elektrotech-
niek speelt in op de laatste ontwikkelingen als 
het gaat om duurzaamheid, elektra, telecom, 
beveiliging en domotica. Sander: “We zijn 
helemaal thuis in thermografische camera’s, 
ook wel infrarood camera of warmtebeeldca-
mera genoemd. De camera en bijbehorende 
software zetten infrarode straling om in een 
thermisch beeld, waarbij kleuren het verschil 
in temperatuur weergeven. De toepassingen 
zijn oneindig.” 

Inbraaksystemen met live view
Een andere innovatie waarvoor u bij v.d. 
Mortel Elektrotechniek terecht kunt is een 
inbraaksysteem met live view. Sander: “Dit 
houdt in dat de meldkamer van de politie 
rechtstreeks kan meekijken met de camera-
beelden van winkels en bedrijven. De pak-
kans stijgt hiermee met 200%. In 2017 werd bij 
90% van de inbraken met live view, de dader 
op heterdaad gepakt.”

Betrouwbare partner
Sander: “Dankzij onze jarenlange ervaring 
beschikken we over een enorme schat aan 
kennis en zijn wij een betrouwbare partner 
voor ieder project. Bent u benieuwd hoe onze 
duurzame en innovatieve oplossingen passen 
binnen uw bedrijfscultuur? Loop eens binnen 
in onze winkel en showroom aan de Amstel 1 
in Deurne en laat u inspireren.” 

V.d. Mortel Elektrotechniek is geopend van 
maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur 
en op zaterdag van 9.30 tot 15.00 uur. 

V.d. Mortel Elektrotechniek: 
uw partner in duurzame innovatiesVanaf 1 oktober aanstaande tot eind 

januari 2020 hangt Alphons een klei-
ne selectie van zijn oude- en nieuwe 
schilderijen in het gemeentehuis van 
Gemert-Bakel. Zowel in de publiekshal 
als in de spreekkamers en balieruimte 
zal hij voorbeelden van zijn werk tonen.

Als professioneel beeldend kunstenaar is 
Alphons in Gemert echter minder bekend 
dan in zijn voormalige beroep, docent beel-
dende vakken op het Commanderij College. 
Werk van hem wordt standaard tentoonge-
steld en verkocht in Galerie Het Kunstation 
in Uden, waar ook geregeld overzichtsten-
toonstellingen van hem gehouden worden. 
Een bekend, groot doek van hem, “Mondri-

an Inspired”,  gemaakt vanwege het Mond-
riaan jaar 2017, hangt dus niet toevallig in het 
Udense gemeentehuis. Dat is de reden dat 
hij Gemert, zijn woonplaats, en Zuidoost-
Brabant eens beter wil laten kennismaken 
met zijn schilderijen. 

In zijn werk, dat kleurrijk expressief mag 
worden genoemd, worden vaak mensen 
getoond in al hun verschijningsvormen; 
daarnaast combinaties van muziekinstru-
menten of historische taferelen. Ook heeft 
hij recentelijk een reeks doeken gemaakt 
met golf als uitgangspunt.

Het gemeentehuis Gemert-Bakel is vrij te 
bezoeken tijdens openingstijden.

Expositie van Alphons in Gemert 

(Bron foto; Shutterstock).

Tweede Franchise-event 
in Het Speelhuis

Ondernemers (in spé) opgelet
De gemeente Helmond organiseert, in 
samenwerking met Centrummanage-
ment, dinsdagavond 12 november voor 
de tweede keer een franchise-event in het 
Speelhuis. Negen franchisegevers pre-
senteren zich daar aan enthousiaste, po-
tentiële franchisenemers. Alle personen 
die interesse hebben om franchisenemer 
in Helmond te worden zijn welkom en 
kunnen zich die avond oriënteren. 

Het event wordt georganiseerd om het 
winkelaanbod in het centrum een kwa-
liteitsimpuls te geven, als aanvulling op 
het bestaande horeca- en winkelaanbod. 
Negen ketens hebben interesse om zich te 
vestigen in Helmond en zijn op zoek naar 
ondernemers die de formule willen exploi-
teren in het centrum van Helmond. 

De franchiseondernemers die aanwezig  
zijn: Plenty Parts, Topslijter, Kippie, The 
Tosticlub, Wayback Burgers, Daisy’s ice, 

coffee & more, Bistro Gossimijne, Bakker-
tje Bol en Coffee Fellows.

Naast de bovengenoemden franchiseon-
dernemers zullen ook 155 Help een Bedrijf 
en de Kamer van Koophandel aanwezig 
zijn. Zij staan klaar om (startende) onder-
nemers te adviseren over het succesvol op-
starten en houden van een onderneming. 

Ook franchise-ondernemer worden?
Kom dan 12 november 2019 naar het Fran-
chise-event in het Speelhuis. Hier kunt u 
vrijblijvend kennismaken met de negen 
franchisegevers. Ga voor meer informatie 
en om u aan te melden naar:
www.helmond.nl/franchise-event

0492-845350   info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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Gaat het om uw 
mobiliteit, zowel zakelijk 
als privé, dan geven wij 

u alle ruimte

Gaat u verhuizen of heeft u wat extra ruimte 
nodig voor die tafel, bank of stoel? Van een 
compacte bestelwagen tot een grote bak-
wagen, wij hebben het voor u!  Onze bak-
wagens met hydraulische laadklep zijn ide-
aal voor een verhuizing en mogen met een 
gewoon B-rijbewijs gereden worden.  

Zomervakantie of wintersport, weekendje 
weg, (bedrijfs-) feestje, rijden we met 2 au-
to’s of gaan we met 1 auto? Het is natuur-
lijk veel gezelliger om dit met onze 8- en 9 
persoons bussen te doen. Ook deze mogen 
met een gewoon B-rijbewijs gereden wor-
den. Continu mobiel zijn is voor uw bedrijf 
een must. Daarvoor moet u beschikken 
over betrouwbaar en representatief vervoer 
met een uitstekende kosten/baten verhou-

ding. Er zijn echter momenten dat auto’s 
voor korte of langere tijd niet beschikbaar 
zijn door reparatie of schade of dat er voor 
een bepaalde periode extra vervoerscapaci-
teit vereist is. Bijvoorbeeld voor medewer-
kers in proeftijd of tijdelijk dienstverband, 
of voor een specifiek project. Hiermee kun-
nen wij u helpen. Heeft u langer dan een 
maand vervoer nodig? Vraag dan naar onze 
scherpe shortlease tarieven.

Kortom, Autoverhuur Helmond B.V. levert 
flexibele alternatieven voor tijdelijke mobi-
liteit waarbij wij uw individuele wensen en 
eisen voorop stellen. Neemt u gerust eens 
contact met ons op. U zult versteld staan 
van de vele mogelijkheden en de koffie 
staat klaar.

Heeft u….
Een verhuizing, iets groots gekocht,
een vakantie of weekendtrip in het 

verschiet, rommel voor de milieustraat of 
winterklaar tuinafval.

Maar geen passend vervoer?! 

Bel ons, 
wij hebben de oplossing!

Bij inlevering van deze advertentie 10% kortingBij inlevering van deze advertentie

Kanaaldijk Zuid West 7b,
5706 LD  Helmond 
T: 0492-820280

info@autoverhuur-helmond.nl
www.autoverhuur-helmond.nl

Autoverhuur Helmond B.V., heeft een grote verscheidenheid 
aan personenauto’s en bedrijfsauto’s, van klein tot groot,  te huur waarmee 

u zo de weg op kunt. Snel en flexibel geregeld, volledig afgestemd op uw 
eigen situatie en dat tegen uiterst aantrekkelijke tarieven. 

In het kader van het thema van 
Deurne Palet van De Peel in 
2019, ‘Deurne Uit de Kunst!’, is er 
in oktober van alles te beleven. 
Bijvoorbeeld een groepsexpo 
van de Stichting Open Atelier 
Dagen in De Wieger en in het 
Cultuurcentrum. Maar ook po-
diumkunsten en een bijzondere 
fototentoonstelling. 

Groepsexpositie 
Commedia dell’arte
Op de eerste verdieping van 
het Cultuurcentrum Martien 

van Doorne exposeren verschil-
lende kunstenaars van de Stich-
ting Open Atelier Dagen in een 
groepstentoonstelling. Heel toe-
passelijk biedt het theater on-
derdak aan een expositie over 
improvisatietheater. 

Onder de titel Commedia dell’ar-
te zijn kunstwerken te zien van 
Jan Althuizen, Theo van Dam, 
Dicky Drenth, Marije Zuidweg, 
Anja Verberne-van den Boomen 
en Conny Raeskin. De groep gaat 
ook gezamenlijk een immens 

groot doek maken, dat vanuit de 
foyer te bewonderen zal zijn.
Te zien tot en met 31 oktober

Open Atelier Dagen Conny 
Raeskin & Ans Kanters
Ans Kanters houdt het laatste 
weekend van oktober open ate-
lier in het Cultuurcentrum in 
Deurne. Er zijn diverse keramie-
ken van haar hand te bewon-
deren, Ans is aanwezig om vra-
gen te beantwoorden en uitleg 
te geven. 

Kunstenares Conny Raeskin 
maakt keramische sprookjes-
figuren, porseleinen objecten, 
schalen en stillevens. Naast de 
meest mooie vormen van porse-
lein maakt Conny ook voorwer-
pen van glas. 

Ze stelt haar huis, tuin en atelier 
aan de Torteltuin 39 open voor 
bezoek. Je kunt haar kunstwer-
ken bekijken en ze geeft demon-
straties. De open ateliers zijn op 
zaterdag en zondag te bezoeken 
van 11.00 tot 17.00 uur. 
Te zien 26 en 27 oktober

Mini-expo De Peel in Licht
Catharina Driessen en Emelie 
Jegerings exposeren een 12-tal 
peellandschappen in deze mini-
expo bij De Ossenbeemd. Gedu-
rende twee jaar trokken beide 
kunstenaressen De Peel in om 
dit bijzondere landschap in al 
haar facetten weer te geven. Ook 

is de film te zien die gemaakt is 
over de totstandkoming van de 
kunstwerken.
Te zien tot en met 31 oktober

Tentoonstelling Quilts
Marja Vocht en haar cursisten 
exposeren Quilts in de hal van 
het Gemeentehuis in Deurne. 
De Quilt is een doorgestikte de-
ken die bestaat uit drie lagen die 
aan elkaar worden genaaid, de 
bovenste laag bestaat vaak uit 
verschillende lapjes, patchwork 
genoemd.
Te zien tot en met 21 november

Expo Charles Eyck Schilderen
met explosieve handen
Limburgse kunstenaar Charles 
Eyck is de belangrijkste verte-
genwoordiger van het gematigd 
expressionisme tussen beide we-
reldoorlogen. Hij maakte duizen-
den tekeningen en vele honder-
den schilderijen. 

Hij tekende en schilderde met 
explosieve handen, op papier en 
doek, maar ook op muren, glas 
in lood en keramiek. Zijn teken-
achtige stijl doet denken aan de 
schilders van de Ecôle de Paris. 
De expositie is te zien in De Wie-
ger tot en met 12 januari. 

Eveneens in De Wieger tot half 
januari, de tentoonstelling De 
Wereld van Hendrik Wiegersma 
en de Tweede Wereldoorlog.
Te zien tot en met 12 januari

Deurne 
Uit de Kunst! 

www.deurneuitdekunst.nl

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

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

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

Scheve mond?

Verwarde spraak?

Lamme arm?
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HOGE KORTINGEN BIJ 
ADVENTURE STORE 

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl 
*KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. GELDIG T/M 30 NOVEMBER EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. 

UITVERKOOP

SPORT 
BAD&BEACH

OP DE EERSTE VERDIEPING

OUTLET
• Altijd minimaal 10% met klantenkaartspaarsysteem 
• Gratis parkeren voor de deur
• Persoonlijke en deskundige  bediening 
• Vertrouwd adres sinds 1947

Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl
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ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR

Outdoor liefhebbers opgelet! Bij Adventure Store Mierlo-Hout (Helmond) beleeft u 
winkelplezier als nooit te voren. Met een winkeloppervlak van 1500m2 biedt Adventure 
Store het beste van sport-en outdoor artikelen onder een dak. 

Meer dan 200 topmerken.
In de winkel vindt u een uitgebreid as-
sortiment met meer dan 200 topmerken 
en 25.000 artikelen voor dames, heren 
en kinderen. Elk merk heeft een ruim, 
modieus en functioneel aanbod.
Hoge kortingen in de outlet.
Op de eerste verdieping van de winkel vindt u een outlet met hoge kortingen. Let op: 
OP=OP. Ook op voetbal- en hockeyschoenen, hockeysticks en nog veel meer outdoor 
benodigdheden krijgt u kortingen tot wel 75%. Sla uw slag nu het nog kan want op is op!
Wij staan voor u klaar.
Hoe maakt u de juiste keuze tussen alles wat Adventure Store te bieden heeft? 
Geen zorgen: onze adviseurs helpen u graag! Zij bieden de optimale service 
en uitstekende aftersales. Zij staan voor u klaar voor persoonlijk advies en tips 
op het gebied van functionaliteit, gebruiksgemak of draagbaarheid. Ervaar 
het gemak van een groot aanbod topmerken op sport- en outdoor gebied!
Kom eens langs en laat u verassen door het aanbod. U zult versteld staan. Natuurlijk kunt 
u gratis parkeren voor de deur.

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

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

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

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

FRISSE CRANBERRY EN APPEL 
Forever Aloe Berry Nectar is een heerlijke 
variant op de basisgel. De frisse smaak van 
cranberry en appel geeft aloë een fruitige 
twist! Forever Aloe Berry Nectar bevat 
90,7% pure aloë vera gel uit het binnenblad 
van de plant en is rijk aan vitamine C.    

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

aloe inspired
Jouw Forever 

Business Owner: 
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FRISSE CRANBERRY EN APPEL
Forever Aloe Berry Nectar. De frisse smaak van cranberry 
en appel geeft aloë een fruitige twist! Forever.
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Forever Aloe Peaches! De zonnige smaak van perzik 
bezorgt je direct een zomers gevoel. Forever Aloe 
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recyclebaar materiaal. Forever houdt altijd controle over 
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BUSINESS     OWNER

Voor meer 
informatie bel
Lenie Klaasen
06-52716622

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
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Gaat het om uw 
mobiliteit, zowel zakelijk 
als privé, dan geven wij 

u alle ruimte

Gaat u verhuizen of heeft u wat extra ruimte 
nodig voor die tafel, bank of stoel? Van een 
compacte bestelwagen tot een grote bak-
wagen, wij hebben het voor u!  Onze bak-
wagens met hydraulische laadklep zijn ide-
aal voor een verhuizing en mogen met een 
gewoon B-rijbewijs gereden worden.  

Zomervakantie of wintersport, weekendje 
weg, (bedrijfs-) feestje, rijden we met 2 au-
to’s of gaan we met 1 auto? Het is natuur-
lijk veel gezelliger om dit met onze 8- en 9 
persoons bussen te doen. Ook deze mogen 
met een gewoon B-rijbewijs gereden wor-
den. Continu mobiel zijn is voor uw bedrijf 
een must. Daarvoor moet u beschikken 
over betrouwbaar en representatief vervoer 
met een uitstekende kosten/baten verhou-

ding. Er zijn echter momenten dat auto’s 
voor korte of langere tijd niet beschikbaar 
zijn door reparatie of schade of dat er voor 
een bepaalde periode extra vervoerscapaci-
teit vereist is. Bijvoorbeeld voor medewer-
kers in proeftijd of tijdelijk dienstverband, 
of voor een specifiek project. Hiermee kun-
nen wij u helpen. Heeft u langer dan een 
maand vervoer nodig? Vraag dan naar onze 
scherpe shortlease tarieven.

Kortom, Autoverhuur Helmond B.V. levert 
flexibele alternatieven voor tijdelijke mobi-
liteit waarbij wij uw individuele wensen en 
eisen voorop stellen. Neemt u gerust eens 
contact met ons op. U zult versteld staan 
van de vele mogelijkheden en de koffie 
staat klaar.

Heeft u….
Een verhuizing, iets groots gekocht,
een vakantie of weekendtrip in het 

verschiet, rommel voor de milieustraat of 
winterklaar tuinafval.

Maar geen passend vervoer?! 

Bel ons, 
wij hebben de oplossing!

Bij inlevering van deze advertentie 10% kortingBij inlevering van deze advertentie

Kanaaldijk Zuid West 7b,
5706 LD  Helmond 
T: 0492-820280

info@autoverhuur-helmond.nl
www.autoverhuur-helmond.nl

Autoverhuur Helmond B.V., heeft een grote verscheidenheid 
aan personenauto’s en bedrijfsauto’s, van klein tot groot,  te huur waarmee 

u zo de weg op kunt. Snel en flexibel geregeld, volledig afgestemd op uw 
eigen situatie en dat tegen uiterst aantrekkelijke tarieven. 

In het kader van het thema van 
Deurne Palet van De Peel in 
2019, ‘Deurne Uit de Kunst!’, is er 
in oktober van alles te beleven. 
Bijvoorbeeld een groepsexpo 
van de Stichting Open Atelier 
Dagen in De Wieger en in het 
Cultuurcentrum. Maar ook po-
diumkunsten en een bijzondere 
fototentoonstelling. 

Groepsexpositie 
Commedia dell’arte
Op de eerste verdieping van 
het Cultuurcentrum Martien 

van Doorne exposeren verschil-
lende kunstenaars van de Stich-
ting Open Atelier Dagen in een 
groepstentoonstelling. Heel toe-
passelijk biedt het theater on-
derdak aan een expositie over 
improvisatietheater. 

Onder de titel Commedia dell’ar-
te zijn kunstwerken te zien van 
Jan Althuizen, Theo van Dam, 
Dicky Drenth, Marije Zuidweg, 
Anja Verberne-van den Boomen 
en Conny Raeskin. De groep gaat 
ook gezamenlijk een immens 

groot doek maken, dat vanuit de 
foyer te bewonderen zal zijn.
Te zien tot en met 31 oktober

Open Atelier Dagen Conny 
Raeskin & Ans Kanters
Ans Kanters houdt het laatste 
weekend van oktober open ate-
lier in het Cultuurcentrum in 
Deurne. Er zijn diverse keramie-
ken van haar hand te bewon-
deren, Ans is aanwezig om vra-
gen te beantwoorden en uitleg 
te geven. 

Kunstenares Conny Raeskin 
maakt keramische sprookjes-
figuren, porseleinen objecten, 
schalen en stillevens. Naast de 
meest mooie vormen van porse-
lein maakt Conny ook voorwer-
pen van glas. 

Ze stelt haar huis, tuin en atelier 
aan de Torteltuin 39 open voor 
bezoek. Je kunt haar kunstwer-
ken bekijken en ze geeft demon-
straties. De open ateliers zijn op 
zaterdag en zondag te bezoeken 
van 11.00 tot 17.00 uur. 
Te zien 26 en 27 oktober

Mini-expo De Peel in Licht
Catharina Driessen en Emelie 
Jegerings exposeren een 12-tal 
peellandschappen in deze mini-
expo bij De Ossenbeemd. Gedu-
rende twee jaar trokken beide 
kunstenaressen De Peel in om 
dit bijzondere landschap in al 
haar facetten weer te geven. Ook 

is de film te zien die gemaakt is 
over de totstandkoming van de 
kunstwerken.
Te zien tot en met 31 oktober

Tentoonstelling Quilts
Marja Vocht en haar cursisten 
exposeren Quilts in de hal van 
het Gemeentehuis in Deurne. 
De Quilt is een doorgestikte de-
ken die bestaat uit drie lagen die 
aan elkaar worden genaaid, de 
bovenste laag bestaat vaak uit 
verschillende lapjes, patchwork 
genoemd.
Te zien tot en met 21 november

Expo Charles Eyck Schilderen
met explosieve handen
Limburgse kunstenaar Charles 
Eyck is de belangrijkste verte-
genwoordiger van het gematigd 
expressionisme tussen beide we-
reldoorlogen. Hij maakte duizen-
den tekeningen en vele honder-
den schilderijen. 

Hij tekende en schilderde met 
explosieve handen, op papier en 
doek, maar ook op muren, glas 
in lood en keramiek. Zijn teken-
achtige stijl doet denken aan de 
schilders van de Ecôle de Paris. 
De expositie is te zien in De Wie-
ger tot en met 12 januari. 

Eveneens in De Wieger tot half 
januari, de tentoonstelling De 
Wereld van Hendrik Wiegersma 
en de Tweede Wereldoorlog.
Te zien tot en met 12 januari

Deurne 
Uit de Kunst! 

www.deurneuitdekunst.nl

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

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

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

Scheve mond?

Verwarde spraak?

Lamme arm?

13november 2019Groot PEELLAND

HOGE KORTINGEN BIJ 
ADVENTURE STORE 

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl 
*KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. GELDIG T/M 30 NOVEMBER EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. 

UITVERKOOP

SPORT 
BAD&BEACH

OP DE EERSTE VERDIEPING

OUTLET
• Altijd minimaal 10% met klantenkaartspaarsysteem 
• Gratis parkeren voor de deur
• Persoonlijke en deskundige  bediening 
• Vertrouwd adres sinds 1947

Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl

ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR

10% 50%25% 75%

OPOUTLETOPOUTLETOUTLETISOUTLET0P0POUTLET0POUTLET

VOETBAL-, HOCKEYSCHOENEN EN HOCKEYSTICKSVOETBAL-, HOCKEYSCHOENEN EN HOCKEYSTICKSVOETBAL-, HOCKEYSCHOENEN EN HOCKEYSTICKSVOETBAL-, HOCKEYSCHOENEN EN HOCKEYSTICKSVOETBAL-, HOCKEYSCHOENEN EN HOCKEYSTICKSVOETBAL-, HOCKEYSCHOENEN EN HOCKEYSTICKS

SPORTSPORTSPORTSPORTSPORTSPORTSPORTSPORT

VOETBAL-, HOCKEYSCHOENEN EN HOCKEYSTICKSVOETBAL-, HOCKEYSCHOENEN EN HOCKEYSTICKS

SPORTSPORTSPORT

VOETBAL-, HOCKEYSCHOENEN EN HOCKEYSTICKS

SPORTSPORT

VOETBAL-, HOCKEYSCHOENEN EN HOCKEYSTICKS

SPORTSPORTSPORT

VOETBAL-, HOCKEYSCHOENEN EN HOCKEYSTICKS

SPORTSPORTSPORT

VOETBAL-, HOCKEYSCHOENEN EN HOCKEYSTICKS

SPORT

VOETBAL-, HOCKEYSCHOENEN EN HOCKEYSTICKS

SPORTSPORT

VOETBAL-, HOCKEYSCHOENEN EN HOCKEYSTICKS

SPORT

VOETBAL-, HOCKEYSCHOENEN EN HOCKEYSTICKS

SPORTSPORTSPORTSPORTSPORTSPORTSPORTSPORT

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

• Altijd minimaal 10% met klantenkaartspaarsysteem 
• Gratis parkeren voor de deur
• Persoonlijke en deskundige  bediening 
• Vertrouwd adres sinds 1947

Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl

ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR

Outdoor liefhebbers opgelet! Bij Adventure Store Mierlo-Hout (Helmond) beleeft u 
winkelplezier als nooit te voren. Met een winkeloppervlak van 1500m2 biedt Adventure 
Store het beste van sport-en outdoor artikelen onder een dak. 

Meer dan 200 topmerken.
In de winkel vindt u een uitgebreid as-
sortiment met meer dan 200 topmerken 
en 25.000 artikelen voor dames, heren 
en kinderen. Elk merk heeft een ruim, 
modieus en functioneel aanbod.
Hoge kortingen in de outlet.
Op de eerste verdieping van de winkel vindt u een outlet met hoge kortingen. Let op: 
OP=OP. Ook op voetbal- en hockeyschoenen, hockeysticks en nog veel meer outdoor 
benodigdheden krijgt u kortingen tot wel 75%. Sla uw slag nu het nog kan want op is op!
Wij staan voor u klaar.
Hoe maakt u de juiste keuze tussen alles wat Adventure Store te bieden heeft? 
Geen zorgen: onze adviseurs helpen u graag! Zij bieden de optimale service 
en uitstekende aftersales. Zij staan voor u klaar voor persoonlijk advies en tips 
op het gebied van functionaliteit, gebruiksgemak of draagbaarheid. Ervaar 
het gemak van een groot aanbod topmerken op sport- en outdoor gebied!
Kom eens langs en laat u verassen door het aanbod. U zult versteld staan. Natuurlijk kunt 
u gratis parkeren voor de deur.

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

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

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

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

FRISSE CRANBERRY EN APPEL 
Forever Aloe Berry Nectar is een heerlijke 
variant op de basisgel. De frisse smaak van 
cranberry en appel geeft aloë een fruitige 
twist! Forever Aloe Berry Nectar bevat 
90,7% pure aloë vera gel uit het binnenblad 
van de plant en is rijk aan vitamine C.    

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

aloe inspired
Jouw Forever 

Business Owner: 

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

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

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

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

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

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

BUSINESS     OWNER

Voor meer 
informatie bel
Lenie Klaasen
06-52716622

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
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mierlo

Aanvang 20.30 uur van de 
Quiz Master, georganiseerd in 
samenwerking met BOOM Events. 
Kerkdeuren om 20.00 uur open. 
De teams bestaan uit maximaal 
6 personen. Er komen diverse 
categorieën aan bod, zoals: cultuur, 
BN‘ers, sport, theater, geschiedenis, 
etc. Het team dat de meeste correcte 
antwoorden geeft wordt uitgeroepen 
tot Quiz Master. Vooraf inschrijven via 
e-mail: marion@boomenevents.nl. 
Deelname € 3.50 persoon
Quiz Master In de Gloria, ASTEN, 
www.indegloria.nl  Di 12 november 
2019 20:00 - 23:00 uur.

12 
NOV

Quiz Master 
In de Gloria in Asten

Op 25 oktober 2019 in de Eendracht 
een theaterconcert met Karin 
Bloemen aanvang 20.15 uur entree 
22,50 euro incl. drankje
Cultuurhuis DE EENDRACHT, 
GEMERT
Vr 25 oktober 2019 20:15 uur.

12 
NOV

Karin Bloemen bij
de Eendracht

Dansen, feesten en (her)beleven van 
de allergrootste Foute hits. Het thema 
van deze avond is ‘FEESTBEESTEN’ 
dus kom en verras ons met een 
foute outfit!. Fletcher Kloosterhotel 
Willibrordhaeghe, DEURNE, 
www.fletcherevents.nl  Vr 1 november 
2019 20:30 - 01:00 uur.

1 
NOV

Q Music The Party - 
4 uur fout

Asten

PEEL

OP PAD

PEEL

OP PAD
in de

26
OKT

Nacht van de 
nacht I.V.N. 
Asten-Someren

Aanvang 19.00 uur bij de Stulp, 
Ostaderstraat, 5721 WC Asten. Een 
buitenactiviteit voor de kinderen. 
Ouders, opa's en oma's zijn ook van 
harte welkom. Kinderen en ouders/
grootouders kunnen samen meedoen 
aan een spannende boswandeling 
in het donker. De nacht waarin onze 
klok een uur wordt teruggezet is een 
mooi moment om deze vraag te 
onderzoeken Thema : 'Kijken' in het 
donker. Gids: Marianne de Jongh. 
Deelname gratis. Org. I.V.N. Asten-
Someren. Telefoon: 0493-694032
Nacht van de nacht I.V.N. Asten-
Someren, ASTEN,
www.ivn.nl/afdeling/asten-someren

10
NOV

Blaaskapellen 
en dweilorkesten 
bij Backstage 
Barberpub

Hou je van muziek en hou je van 
carnaval? Dan moet je bij ons zijn! 11-11 
is de start van carnaval en dat vieren 
Blaasband Simpel Zat en de Backstage 
Barberpub  met maar liefst 20 
blaaskapellen en dweilorkesten. Op 2 
podiums is er gezelligheid. Niet alleen 
carnavalsmuziek zal de revue passeren 
maar ook gewoon popmedley’s en 
covers van hedendaagse muziek. 

Kortom een muziekvullend 
programma. Tussen 13:00 en 22:00 
is dit alles te doen bij Backstage 
Barberpub Mierlo. Uiteraard is er ook 
voor de inwendige mens van alles 
aanwezig. Backstage Barberpub, 
Vesperstraat 8 te Mierlo

26
OKT

Nacht van 
de Nacht - 
Pikkedonker 
Peeldiner

Een 3-gangen diner onder de 
sterrenhemel in de Peel. Geniet van de 
prachtige duisternis in de open lucht
Toon Kortooms Park, DEURNE, 0493 
529 590, www.toonkortoomspark.nl 
Za 26 oktober 2019 19:00 uur.

8
NOV The Fortunate 

Sons - Tribute CCR

CCR, 50 jaar na Woodstock. In 2019 is 
het 50 jaar geleden dat John Fogerty 
en zijn Creedence Clearwater Revival 
een legendarisch optreden gaven 
op het al even zo legendarische 
Woodstock Festival
Cultuurcentrum Martien van Doorne, 
DEURNE, 0493 383 878, 
www.ccdeurne.com 
Vr 8 november 2019 22:00 uur.26

OKT
Tentoonstelling 
Juliette Kalse in 't 
Oude Raadhuis

Juliette Kalse stelt haar schilderijen 
ten toon. 't Oude Raadhuis, BEEK 
EN DONK Meerdere data: Vanaf za 5 
oktober 2019 t/m zo 27 oktober 2019.

25
OKT Dinnershow 

Babes behind bars

Beleef een speciale avond met 
vrienden familie collega's of zakelijke 
relaties bij cafe-rest. 't Ridderhof te 
Gemert. Diverse data dinnertainment 
dreamteam Programma 19.00 
uur ontvangst zaal open 19.30 uur 
start dinnershow. 23,30 uur einde. 
reservering tafel 67,50 p.p.
't Ridderhof Eten Drinken Feesten, 
GEMERT
Meerdere data: t/m za 21 december 
2019 Toelichting: zaal open bij 
dinnershow vwn.

2
NOV 7e editie van 

Gemert Weet

Op 2 november 2019 wordt weer 
voor de 7e keer de dorpsquiz Gemert 
Weet gehouden voor de inwoners 
van Gemert.Aanvang 19.00 uur. Meer 
informatie www.gemertweet.nl
Dientje, GEMERT
Za 2 november 2019 19:00 - 01:00 uur.

26
OKT

We all love 
80's 90's 00's 
& Hermes 
Houseband

Niet alleen de klinken lekkere vibes 
door de speakers, maar ook helemaal 
uit je gympies met een live band. De 
combi van het 80's 90's 00's DJ team 
met een band voor de vijfde maal in 
successie. Na de Memphis Maniacs, 
de Dirty Daddies 1 & 2 en Baby Blue 
is het nu de beurt aan deze energieke 
feestband, de HERMES HOUSEBAND 
26 oktober 2019 in Time Out. aanvang 
21.00 uur
Time Out Uitgaanscentrum - NXT 
events, HANDEL
Za 26 oktober 2019 21:00 uur.

28
OKT

Cyber Crime door 
John van den 
Heuvel

Op 28 oktober 2019 is er een 
ledenbijeenkomst van Rabobank 
Helmond Peel Noord in Time Out in 
Gemert aanvang 19.30 uur. Wil je er 
als lid van de Rabobank ook bij zijn 
dan aanmelden via www.rabobank.nl/
helmondpeelnoord.
Time Out Uitgaanscentrum - NXT 
events, HANDEL
Ma 28 oktober 2019 19:30 uur.

2
NOV BLSSD AT LAS 

VEGAS

BLSSD bestaat 7,5 jaar en daarom 
nemen we jullie op 2 november mee 
op reis. We nemen jullie mee naar 
Sin City: Een stad met fancy hotels, 
imposante casino’s en extravagante 
shows. ‘s Werelds grootste en mooiste 
nightclubs zoals Hakkasan en Omnia 
waar de Nederlandse top DJ’s Tiësto 

25
OKT

Bjorn van der 
Doelen: 
Eerwaarde Vader 
zegen mij want ik 
heb gezondigd

Op 26 oktober 2019 in de Eendracht 
een theaterconcert door aanvang 20.15 
uur entree 18 euro incl. drankje
Cultuurhuis DE EENDRACHT, GEMERT

25
OKT Happy Vrijdag 

Halloween

Vorig jaar heel erg succesvol verlopen 
en heel veel positieve reacties op 
gehad. Ook dit jaar gaan we weer 
griezelen op vrijdag avond. Het team 
wat vorig jaar meedeed, komt ook 
dit jaar weer griezelen. Ook kunnen 
we spullen lenen van de griezeltocht 
commissie om het centrum verder 
aan te kleden. Er zullen ook weer leuke 
ballonnen worden opgehangen en 
nieuw dit jaar is een verkleedwedstrijd. 
Welke jongen, meisje en groep komt 
het leukst verkleed naar het centrum. 
Er worden foto’s gemaakt en tenslotte 
zal er een winnaar worden gekozen
Hartje Gemert,en bruisend centrum vol 
leven, GEMERT
Vr 25 oktober 2019 09:00 - 21:00 uur.

16
NOV

Prinsenbal 
C.V. de krulstarte 
uit de Mortel

Op 16 november 2019 zal in café zaal 
't anker weer het prinsenbal worden 
georganiseerd van carnavalsvereniging 
de Krulstarte uit de Mortel. de 54e 
prins zal tijdens een gezellig bal te 
voorschijn komen ! 

Aanvang 20.30 uur.
café zaal 't anker , DE MORTEL

25
OKT Halloween-

speurtocht 2019

Speuren in de donkere kelder van de 
Bibliotheek in Deurne met kans op 
een mooie prijs. Voor leerlingen (en 
hun ouders) van groep 3 t/m 8, als 
je tenminste van griezelen houdt. 
Bibliotheek, DEURNE. Vr 25 oktober 
2019 18:00 - 20:30 uur.

27
OKT

Doornroosje 
Theatergroep 
Wizzel Asten

Een spannend, modern toneelstuk 
waar veel humor in zit voor jong en 
oud. Een prachtige versie van een 
klassiek verhaal. Wizzel speelt het vol 
overgave, aangestuurd door de nieuwe 
regisseur Gerrie Abels. De kracht van 
deze toneelvariant van Michelle van 
Daalhoff is dat de voorstelling zowel 
de jongere als de volwassen kijker 
weet te raken. Dit mag je niet missen! 
Familievoorstelling voorverkoop €6.50, 
dagkassa 8 7.50 Regie Gerrie Abels
Gemeenschapshuis De Klepel, 
ASTEN, 06 49855390, 
www.theatergroepwizzel.nl 
Zo 27 oktober 2019 14:30 - 16:30 uur.

1 
NOV Jeugddisco 

in Asten

Van 19.30 tot 21.30 uur in Varendonck 
College, Beatrixlaan 25, 5721 LZ Asten. 
Onder begeleiding van een grote 
groep vrijwilligers en een tweetal DJ’s 
zorgen we dat het een avond wordt om 
nooit te vergeten. Er zijn spectaculaire 
lichtshows, sneeuwmachines, 
rookmachines en nog veel meer 
leuks. De Jeugddisco is bedoeld 
voor alle kinderen uit de Gemeente 
Asten, basisschool groepen 5 t/m 8. 
Een discopas is verplicht. Kinderen 
moeten gehaald en gebracht worden. 
Niet alleen naar huis. Entree €1,50 
consumptie € 0.50.
Jeugddisco in Asten, ASTEN, 
www.jeugddiscoasten.nl

8
NOV Lampionnentocht 

St. Maarten Asten

Om 19.00 uur vertrekken we bij 
de Beiaard, Lienderweg voor de 
lampionnentocht. Deelname is gratis 
en iedereen mag meelopen. Marching 
band Jong Nederland begeleidt 
de stoet muzikaal. Rond 19.30 bij 
het evenemen-tenterrein waar het 
kampvuur wordt ontstoken en het Sint 
Maarten verhaal voorgelezen wordt. 
Na afloop een glas warme chocomelk 

26
OKT Pubquiz 

Bakelleien

Zoals al regelmatig aangekondigd op 
Facebook is er dit jaar geen dorpsquiz 
maar hebben we iets anders bedacht! 
Op zaterdagavond 26 oktober 2020 
zal er een MEGA BAKELLEIEN 
PUBQUIZ zijn! De enige pubquiz 
voor alle Bakelse mensen.We willen 
namelijk dat ook dit jaar jullie hersenen 
getraind blijven en de spieren soepel 
zijn zodat jullie goed voorbereid 
zijn op een volgende dorpsquiz! De 
pubquiz belooft UNIEK en vooral 
vol met HUMOR te zitten. Het wordt 
een strijd, maar wel een strijd waarbij 
we gezelligheid en gemoedelijkheid 
voorop hebben staan. Een leuke avond 
uit voor alle leeftijden! Grand cafe zaal 
't Viltje , BAKEL.

2
NOV

Carnavaleske 
avond met Hans 
Verbaarschot.

Carnavaleske avond met Hans 
Verbaarschot. Dit jaar staat de 
Carnavaleske avond onder leiding van 
Hans Verbaarschot. Hij regelt voor uw 
drie tonpraters en een muzikale act. 
Het Parochiehuis Bakel Zaterdag 2 
november aanvang 20.15 uur entree € 
15,00. Het Parochiehuis Bakel, BAKEL.

BAKEL de mortel

deurne

gemert

met krentenbol. De afsluiting zal 
zijn om 20.00 uur. Org. Jeugdwerk 
Jong Nederland Asten, Voor actuele 
informatie: www.jnasten.nl

beek en 
donk

handel

15november 2019Groot PEELLAND

Hij kijkt terug op zijn grillige leven, zijn 
stormachtige carrière en vertelt dingen 
die je nog niet van hem wist. Het zijn 
o.a. juist die dingen waar je normaliter 
misschien niet eens om moet lachen, 
maar vanavond wel. 
Ons Tejater, LIESHOUT, 
www.ticketview.nl/shop/
vierbinden?eventID=920
Za 9 november 2019 20:30 uur.
Javier Guzman ”Guzmán” in Ons 
Tejater
Javier Guzman speelt zijn negende 
acondvullende show in Ons Tejater.
Ons Tejater, LIESHOUT
Za 9 november 2019 20:30 uur.

9 
NOV

Javier Guzman

8
NOV The Fortunate 

Sons - Tribute CCR

CCR, 50 jaar na Woodstock. In 2019 is 
het 50 jaar geleden dat John Fogerty 
en zijn Creedence Clearwater Revival 
een legendarisch optreden gaven 
op het al even zo legendarische 
Woodstock Festival
Cultuurcentrum Martien van Doorne, 
DEURNE, 0493 383 878, 
www.ccdeurne.com 
Vr 8 november 2019 22:00 uur.

Een jaarlijks en gratis toegankelijk 
bluesfestival verspreid over vele 
binnen en buitenlocaties in het 
centrum van Helmond. De organisatie 
ligt in handen van Stichting Cultuur 
in Helmond.  Podia Centrum 
Helmond, HELMOND, www.
bluesroutehelmond.nl 
Vr 25 oktober 2019 t/m zo 27 oktober 
2019 vr: 21:00 - 23:30 uur, za: 16:00 - 
23:30 uur, zo: 14:00 - 23:00 uur.

27
OKT

Bluesroute Helmond

2
NOV Bierfestival 

MarktHopper

Speciaalbier evenement met 6 
microbrouwerijen.
Markthal Brandevoort, HELMOND, 06 
15063997, www.markthopper.nl 
Za 2 november 2019 14:00 - 21:00 uur.

2
NOV

Martijn Fischer

Vier met Martijn Fischer en zijn band 
wat Andreacute Hazes ons heeft 
nagelaten
Het Speelhuis, HELMOND, 0492 
587 000, www.theaterspeelhuis.nl/
voorstelling/info/id/4471/tspact/
Zingt-hits-van-Hazes 
Za 2 november 2019 20:15 - 23:59 uur.

de rips

heusden

en Martin Garrix resident DJ zijn. Waar 
glitter en glamour de boventoon voert 
en de bubbels rijkelijk vloeien. Waar 
je met je vrienden je vrijgezellenfeest 
echt goed kan vieren en waar je 
ongegeneerd een stripclub kan 
bezoeken. Op 2 november 2019 vanaf 
19.30 uur in Time Out-NXT Events. 
entree vanaf 29,50 euro
Time Out Uitgaanscentrum - NXT 
events, HANDEL
Za 2 november 2019 19:30 uur.

helmond

9
NOV 40Up - Lets Dance 

Again

40UP is een dansfeest met 
opzwepende muziek en unieke 
videobeelden. Een feest waar je in 
een ongedwongen sfeer samen met 
leeftijdsgenoten heerlijk uit je dak kan 
gaan.De Cacaofabriek, HELMOND, 
0492 529 009, 

www.cacaofabriek.nl/pop/info/
id/2707/40Up_-_Lets_Dance_Again 
Za 9 november 2019 21:00 - 23:00 uur.

10
NOV Koopzondag 

Helmond Centrum

Op zondag is het gezellig winkelen in 
Helmond Centrum.
Helmond Centrum, HELMOND, 
www.helmondcentrum.nl 
Zo 10 november 2019 12:00 - 17:00 uur.

10
NOV

Zondagse Soep 
- Helmondse 
Talkshow (Met 
Soep)

Ja nog een editie van Zondagse Soep 
in 2019 de succesvolle coproductie van 
Arnold Otten en de Cacaofabriek
De Cacaofabriek, HELMOND, 
0492 529 009
Zo 10 november 2019 10:30 - 12:30 uur.

25
OKT Pecha Kucha in 

Asten-Heusden

Van 20.20 tot 22.15 uur in de H. 
Antoniuskerk, Vorstermansplein en 
Hart van Heuze, Pastoor Arnoldusstraat 
35725 AN Asten-Heusden. Pecha 
Kucha (spreek uit als één woord: 
petsja-koetsja) is afkomstig uit Japan. 

De letterlijke vertaling is gebabbel of 
prietpraat. De avond gaat over PASSIE.
Pecha Kucha in Asten-Heusden, 
HEUSDEN GEM ASTEN, 
www.pechakuchapeelland.nl  
Vr 25 oktober 2019 20:20 - 22:15 uur.

26
OKT Herfstconcert Una 

Sono 2019

In samenwerking met Astens 
Mannenkoor
De Kastanje, LIESSEL
Za 26 oktober 2019 20:00 uur.

2
NOV

Familie Bruinsma 
in de bocht door 
toneelgroep 
de Rips

oneelgroep de Rips brengt de 
voorstelling Familie Bruinsma in de 
bocht in partycentrum d'n eik te de 
Rips op 25,26 en 31 oktober 2019 
en 1 en 2 november 2019. Aanvang 
20.00 uur Kaarten a 8 euro via 
toneelgroeprips1@outlook.com.
Familie Bruinsma in de bocht door 
toneelgroep de Rips., DE RIPS
za 26 oktober 2019 20:00 uur, do 31 
oktober 2019 20:00 uur, vr 1 november 
2019 20:00 uur, za 2 november 2019 
20:00 uur.

3
NOV Gezondheid en 

Genieten.....

Op zondag 3 november van 11.00 tot 
17.00 uur in De Pelgrim, Kluisstraat 1, 
5724 AD Asten-Ommel. Wil je meer 
weten over hoe je je gezondheid kunt 
verbeteren en hoe je nog meer kunt 
genieten. kom dan naar Ommel. Ervaar 
zelf wat goed voelt en bij je past. SVP 
Gezondheid is ook aanwezig. Info over 
gezondheid, massages, proeven van 
gezonde voeding en nog veel meer. 
Entree gratis. Org. SVP Gezondheid
Gezondheid en Genieten..... Asten 
Ommel, OMMEL, 
www.svpgezondheid.nl

26
OKT

St. Maarten 
lampionnen
optocht 2019

Met lampionnenwedstrijd en 
prijsuitreiking
De Kastanje, LIESSEL, 
www.jongnederlandliessel.nl 
Za 9 november 2019 14:00 uur.

2
NOV Kwizzuth 

dorpsquiz

Op 2 november 2019 wordt vanaf 19.00 
uur weer de dorpsquiz Kwizzuth in 
Milheeze gestreden. Een evenement 
waar ook nu weer diverse teams 
aan meedoen. Start is vanaf cafe de 
Weijerij waar men het quizboekje moet 
ophalen. Quiz moet voor 23.00 uur zijn 
afgerond en ingeleverd. Feestavond is 
16 november 2019 vanaf 20.00 uur in 
de Schans te Milheeze.
De Weijerij, MILHEEZE
Za 2 november 2019 19:00 uur.

26
OKT

Maestroconcert 
in de Moost in 
Neerkant

Organisatie Muziekvereniging St. 
Willibrordus uit Neerkant
Gemeenschapshuis De Moost, 
NEERKANT, 
www.maestroneerkant.nl
Za 26 oktober 2019 20:00 uur.
zondag 27 oktober

10
NOV

Maestroconcert 
in de Moost in 
Neerkant

Organisatie Muziekvereniging St. 
Willibrordus uit Neerkant
Gemeenschapshuis De Moost, 
NEERKANT, 
www.maestroneerkant.nl
Za 26 oktober 2019 20:00 uur.
zondag 27 oktober

2
NOV

Back to 60’s & 
70’s in Asten-
Heusden

Aanvang 20.00 uur in Hart van Heuze, 
Pastoor Arnoldstraat 3, 5725 AN Asten-
Heusden. Optredens van Steady State 
en Mac Taple Entree: dagkassa € 15,00 
(mits niet uitverkocht). 

Voorverkoop € 12.00: Spar Maas 
Heusden, Primera winkelcentrum 
Midas Asten
Hart van Heuze, HEUSDEN GEM 
ASTEN, 06 83101173, 
www.depeel.nl/nl/heusden 
Za 2 november 2019 20:00 - 23:55 uur.
zondag 3 november

3
NOV

KVL creabeurs

Hobbyisten laten hun creaties zien.
Dorpshuis, LIESHOUT.. Zo 3 november 
2019 11:00 tot 16:00 uur.

lieshout

26

liessel

milheeze

neerkant

www.grootpeelland.nl

ommel

26 
OKT.

HOROKODILE 
met Flip-Flop, 
een Poëtische 
dansvoorstelling

Danskunstenaars duo HOROKODILE 
Ayumi Toyabe (Japan 26 jaar) en Olga 
Uzikaeva (Rusland 28 jaar) geven op 
26 oktober een voorstelling over de 
vraag: Hoe beïnvloedt achtergrond ons 
leven.
Annatheater, Floreffestraat 21A
20:30 - 21:15 uur.

26 
OKT. Toneelgroep Jan 

Vos

GAS laat je trillen op je grondvesten
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
19:30 - 23:55 uur.

26 
OKT. Weekmarkt 

Helmond Centrum

Kom naar de markt. Beleef de 
Helmondse markt. Kom elke zaterdag 
naar de gezellige Helmondse markt.
Centrum Helmond, Markt 38
Za 26 oktober 2019 08:30 - 16:00 uur.

26
OKT

HOROKODILE 
met Flip-Flop, 
een Poëtische 
dansvoorstelling

Danskunstenaars duo HOROKODILE 
Ayumi Toyabe (Japan 26 jaar) en Olga 
Uzikaeva (Rusland 28 jaar) geven op 
26 oktober een voorstelling over de 
vraag: Hoe beinvloedt achtergrond 
ons leven. Annatheater, HELMOND, 
06 28104333, www.annatheater.nl/
page/2/agenda
Za 26 oktober 2019 20:30 - 21:15 uur.

25 
OKT. Biologische markt 

Brandevoort

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

25 
OKT.

Rewind - Rewind 
Helmond in 
Cacaofabriek

Tijdens deze avond spoelen we terug 
naar de hits van toen en fast forward 
en naar de hits van nu.
De Cacaofabriek, Cacaokade 1
22:00 uur.

Op vrijdag 25 oktober organiseren 
we weer de jaarlijkse Halloweentocht 
in het centrum. 6-12 jaar.
VVV/ Bibliotheek Helmond, 
Watermolenwal 11. 18:00 – 21:00 uur

25
OKT

Halloweentocht 
Helmond Centrum
“De Beet van Berlaer”

27 
OKT.

Bluesroute

De Herman Brood van de bluegrass 
wordt hij ook wel genoemd: Herman 
Brock Jr.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
15:00 - 16:50 uur.

27 
OKT.

Koopzondag 
Helmond centrum 
27 oktober

Op zondag 27 oktober is 
het gezellig winkelen op 
zondag in Helmond Centrum.
Helmond Centrum, Markt 11
12:00 - 17:00 uur.
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mierlo

Aanvang 20.30 uur van de 
Quiz Master, georganiseerd in 
samenwerking met BOOM Events. 
Kerkdeuren om 20.00 uur open. 
De teams bestaan uit maximaal 
6 personen. Er komen diverse 
categorieën aan bod, zoals: cultuur, 
BN‘ers, sport, theater, geschiedenis, 
etc. Het team dat de meeste correcte 
antwoorden geeft wordt uitgeroepen 
tot Quiz Master. Vooraf inschrijven via 
e-mail: marion@boomenevents.nl. 
Deelname € 3.50 persoon
Quiz Master In de Gloria, ASTEN, 
www.indegloria.nl  Di 12 november 
2019 20:00 - 23:00 uur.

12 
NOV

Quiz Master 
In de Gloria in Asten

Op 25 oktober 2019 in de Eendracht 
een theaterconcert met Karin 
Bloemen aanvang 20.15 uur entree 
22,50 euro incl. drankje
Cultuurhuis DE EENDRACHT, 
GEMERT
Vr 25 oktober 2019 20:15 uur.

12 
NOV

Karin Bloemen bij
de Eendracht

Dansen, feesten en (her)beleven van 
de allergrootste Foute hits. Het thema 
van deze avond is ‘FEESTBEESTEN’ 
dus kom en verras ons met een 
foute outfit!. Fletcher Kloosterhotel 
Willibrordhaeghe, DEURNE, 
www.fletcherevents.nl  Vr 1 november 
2019 20:30 - 01:00 uur.

1 
NOV

Q Music The Party - 
4 uur fout

Asten

PEEL

OP PAD

PEEL

OP PAD
in de

26
OKT

Nacht van de 
nacht I.V.N. 
Asten-Someren

Aanvang 19.00 uur bij de Stulp, 
Ostaderstraat, 5721 WC Asten. Een 
buitenactiviteit voor de kinderen. 
Ouders, opa's en oma's zijn ook van 
harte welkom. Kinderen en ouders/
grootouders kunnen samen meedoen 
aan een spannende boswandeling 
in het donker. De nacht waarin onze 
klok een uur wordt teruggezet is een 
mooi moment om deze vraag te 
onderzoeken Thema : 'Kijken' in het 
donker. Gids: Marianne de Jongh. 
Deelname gratis. Org. I.V.N. Asten-
Someren. Telefoon: 0493-694032
Nacht van de nacht I.V.N. Asten-
Someren, ASTEN,
www.ivn.nl/afdeling/asten-someren

10
NOV

Blaaskapellen 
en dweilorkesten 
bij Backstage 
Barberpub

Hou je van muziek en hou je van 
carnaval? Dan moet je bij ons zijn! 11-11 
is de start van carnaval en dat vieren 
Blaasband Simpel Zat en de Backstage 
Barberpub  met maar liefst 20 
blaaskapellen en dweilorkesten. Op 2 
podiums is er gezelligheid. Niet alleen 
carnavalsmuziek zal de revue passeren 
maar ook gewoon popmedley’s en 
covers van hedendaagse muziek. 

Kortom een muziekvullend 
programma. Tussen 13:00 en 22:00 
is dit alles te doen bij Backstage 
Barberpub Mierlo. Uiteraard is er ook 
voor de inwendige mens van alles 
aanwezig. Backstage Barberpub, 
Vesperstraat 8 te Mierlo

26
OKT

Nacht van 
de Nacht - 
Pikkedonker 
Peeldiner

Een 3-gangen diner onder de 
sterrenhemel in de Peel. Geniet van de 
prachtige duisternis in de open lucht
Toon Kortooms Park, DEURNE, 0493 
529 590, www.toonkortoomspark.nl 
Za 26 oktober 2019 19:00 uur.

8
NOV The Fortunate 

Sons - Tribute CCR

CCR, 50 jaar na Woodstock. In 2019 is 
het 50 jaar geleden dat John Fogerty 
en zijn Creedence Clearwater Revival 
een legendarisch optreden gaven 
op het al even zo legendarische 
Woodstock Festival
Cultuurcentrum Martien van Doorne, 
DEURNE, 0493 383 878, 
www.ccdeurne.com 
Vr 8 november 2019 22:00 uur.26

OKT
Tentoonstelling 
Juliette Kalse in 't 
Oude Raadhuis

Juliette Kalse stelt haar schilderijen 
ten toon. 't Oude Raadhuis, BEEK 
EN DONK Meerdere data: Vanaf za 5 
oktober 2019 t/m zo 27 oktober 2019.

25
OKT Dinnershow 

Babes behind bars

Beleef een speciale avond met 
vrienden familie collega's of zakelijke 
relaties bij cafe-rest. 't Ridderhof te 
Gemert. Diverse data dinnertainment 
dreamteam Programma 19.00 
uur ontvangst zaal open 19.30 uur 
start dinnershow. 23,30 uur einde. 
reservering tafel 67,50 p.p.
't Ridderhof Eten Drinken Feesten, 
GEMERT
Meerdere data: t/m za 21 december 
2019 Toelichting: zaal open bij 
dinnershow vwn.

2
NOV 7e editie van 

Gemert Weet

Op 2 november 2019 wordt weer 
voor de 7e keer de dorpsquiz Gemert 
Weet gehouden voor de inwoners 
van Gemert.Aanvang 19.00 uur. Meer 
informatie www.gemertweet.nl
Dientje, GEMERT
Za 2 november 2019 19:00 - 01:00 uur.

26
OKT

We all love 
80's 90's 00's 
& Hermes 
Houseband

Niet alleen de klinken lekkere vibes 
door de speakers, maar ook helemaal 
uit je gympies met een live band. De 
combi van het 80's 90's 00's DJ team 
met een band voor de vijfde maal in 
successie. Na de Memphis Maniacs, 
de Dirty Daddies 1 & 2 en Baby Blue 
is het nu de beurt aan deze energieke 
feestband, de HERMES HOUSEBAND 
26 oktober 2019 in Time Out. aanvang 
21.00 uur
Time Out Uitgaanscentrum - NXT 
events, HANDEL
Za 26 oktober 2019 21:00 uur.

28
OKT

Cyber Crime door 
John van den 
Heuvel

Op 28 oktober 2019 is er een 
ledenbijeenkomst van Rabobank 
Helmond Peel Noord in Time Out in 
Gemert aanvang 19.30 uur. Wil je er 
als lid van de Rabobank ook bij zijn 
dan aanmelden via www.rabobank.nl/
helmondpeelnoord.
Time Out Uitgaanscentrum - NXT 
events, HANDEL
Ma 28 oktober 2019 19:30 uur.

2
NOV BLSSD AT LAS 

VEGAS

BLSSD bestaat 7,5 jaar en daarom 
nemen we jullie op 2 november mee 
op reis. We nemen jullie mee naar 
Sin City: Een stad met fancy hotels, 
imposante casino’s en extravagante 
shows. ‘s Werelds grootste en mooiste 
nightclubs zoals Hakkasan en Omnia 
waar de Nederlandse top DJ’s Tiësto 

25
OKT

Bjorn van der 
Doelen: 
Eerwaarde Vader 
zegen mij want ik 
heb gezondigd

Op 26 oktober 2019 in de Eendracht 
een theaterconcert door aanvang 20.15 
uur entree 18 euro incl. drankje
Cultuurhuis DE EENDRACHT, GEMERT

25
OKT Happy Vrijdag 

Halloween

Vorig jaar heel erg succesvol verlopen 
en heel veel positieve reacties op 
gehad. Ook dit jaar gaan we weer 
griezelen op vrijdag avond. Het team 
wat vorig jaar meedeed, komt ook 
dit jaar weer griezelen. Ook kunnen 
we spullen lenen van de griezeltocht 
commissie om het centrum verder 
aan te kleden. Er zullen ook weer leuke 
ballonnen worden opgehangen en 
nieuw dit jaar is een verkleedwedstrijd. 
Welke jongen, meisje en groep komt 
het leukst verkleed naar het centrum. 
Er worden foto’s gemaakt en tenslotte 
zal er een winnaar worden gekozen
Hartje Gemert,en bruisend centrum vol 
leven, GEMERT
Vr 25 oktober 2019 09:00 - 21:00 uur.

16
NOV

Prinsenbal 
C.V. de krulstarte 
uit de Mortel

Op 16 november 2019 zal in café zaal 
't anker weer het prinsenbal worden 
georganiseerd van carnavalsvereniging 
de Krulstarte uit de Mortel. de 54e 
prins zal tijdens een gezellig bal te 
voorschijn komen ! 

Aanvang 20.30 uur.
café zaal 't anker , DE MORTEL

25
OKT Halloween-

speurtocht 2019

Speuren in de donkere kelder van de 
Bibliotheek in Deurne met kans op 
een mooie prijs. Voor leerlingen (en 
hun ouders) van groep 3 t/m 8, als 
je tenminste van griezelen houdt. 
Bibliotheek, DEURNE. Vr 25 oktober 
2019 18:00 - 20:30 uur.

27
OKT

Doornroosje 
Theatergroep 
Wizzel Asten

Een spannend, modern toneelstuk 
waar veel humor in zit voor jong en 
oud. Een prachtige versie van een 
klassiek verhaal. Wizzel speelt het vol 
overgave, aangestuurd door de nieuwe 
regisseur Gerrie Abels. De kracht van 
deze toneelvariant van Michelle van 
Daalhoff is dat de voorstelling zowel 
de jongere als de volwassen kijker 
weet te raken. Dit mag je niet missen! 
Familievoorstelling voorverkoop €6.50, 
dagkassa 8 7.50 Regie Gerrie Abels
Gemeenschapshuis De Klepel, 
ASTEN, 06 49855390, 
www.theatergroepwizzel.nl 
Zo 27 oktober 2019 14:30 - 16:30 uur.

1 
NOV Jeugddisco 

in Asten

Van 19.30 tot 21.30 uur in Varendonck 
College, Beatrixlaan 25, 5721 LZ Asten. 
Onder begeleiding van een grote 
groep vrijwilligers en een tweetal DJ’s 
zorgen we dat het een avond wordt om 
nooit te vergeten. Er zijn spectaculaire 
lichtshows, sneeuwmachines, 
rookmachines en nog veel meer 
leuks. De Jeugddisco is bedoeld 
voor alle kinderen uit de Gemeente 
Asten, basisschool groepen 5 t/m 8. 
Een discopas is verplicht. Kinderen 
moeten gehaald en gebracht worden. 
Niet alleen naar huis. Entree €1,50 
consumptie € 0.50.
Jeugddisco in Asten, ASTEN, 
www.jeugddiscoasten.nl

8
NOV Lampionnentocht 

St. Maarten Asten

Om 19.00 uur vertrekken we bij 
de Beiaard, Lienderweg voor de 
lampionnentocht. Deelname is gratis 
en iedereen mag meelopen. Marching 
band Jong Nederland begeleidt 
de stoet muzikaal. Rond 19.30 bij 
het evenemen-tenterrein waar het 
kampvuur wordt ontstoken en het Sint 
Maarten verhaal voorgelezen wordt. 
Na afloop een glas warme chocomelk 

26
OKT Pubquiz 

Bakelleien

Zoals al regelmatig aangekondigd op 
Facebook is er dit jaar geen dorpsquiz 
maar hebben we iets anders bedacht! 
Op zaterdagavond 26 oktober 2020 
zal er een MEGA BAKELLEIEN 
PUBQUIZ zijn! De enige pubquiz 
voor alle Bakelse mensen.We willen 
namelijk dat ook dit jaar jullie hersenen 
getraind blijven en de spieren soepel 
zijn zodat jullie goed voorbereid 
zijn op een volgende dorpsquiz! De 
pubquiz belooft UNIEK en vooral 
vol met HUMOR te zitten. Het wordt 
een strijd, maar wel een strijd waarbij 
we gezelligheid en gemoedelijkheid 
voorop hebben staan. Een leuke avond 
uit voor alle leeftijden! Grand cafe zaal 
't Viltje , BAKEL.

2
NOV

Carnavaleske 
avond met Hans 
Verbaarschot.

Carnavaleske avond met Hans 
Verbaarschot. Dit jaar staat de 
Carnavaleske avond onder leiding van 
Hans Verbaarschot. Hij regelt voor uw 
drie tonpraters en een muzikale act. 
Het Parochiehuis Bakel Zaterdag 2 
november aanvang 20.15 uur entree € 
15,00. Het Parochiehuis Bakel, BAKEL.

BAKEL de mortel

deurne

gemert

met krentenbol. De afsluiting zal 
zijn om 20.00 uur. Org. Jeugdwerk 
Jong Nederland Asten, Voor actuele 
informatie: www.jnasten.nl

beek en 
donk

handel

15november 2019Groot PEELLAND

Hij kijkt terug op zijn grillige leven, zijn 
stormachtige carrière en vertelt dingen 
die je nog niet van hem wist. Het zijn 
o.a. juist die dingen waar je normaliter 
misschien niet eens om moet lachen, 
maar vanavond wel. 
Ons Tejater, LIESHOUT, 
www.ticketview.nl/shop/
vierbinden?eventID=920
Za 9 november 2019 20:30 uur.
Javier Guzman ”Guzmán” in Ons 
Tejater
Javier Guzman speelt zijn negende 
acondvullende show in Ons Tejater.
Ons Tejater, LIESHOUT
Za 9 november 2019 20:30 uur.

9 
NOV

Javier Guzman

8
NOV The Fortunate 

Sons - Tribute CCR

CCR, 50 jaar na Woodstock. In 2019 is 
het 50 jaar geleden dat John Fogerty 
en zijn Creedence Clearwater Revival 
een legendarisch optreden gaven 
op het al even zo legendarische 
Woodstock Festival
Cultuurcentrum Martien van Doorne, 
DEURNE, 0493 383 878, 
www.ccdeurne.com 
Vr 8 november 2019 22:00 uur.

Een jaarlijks en gratis toegankelijk 
bluesfestival verspreid over vele 
binnen en buitenlocaties in het 
centrum van Helmond. De organisatie 
ligt in handen van Stichting Cultuur 
in Helmond.  Podia Centrum 
Helmond, HELMOND, www.
bluesroutehelmond.nl 
Vr 25 oktober 2019 t/m zo 27 oktober 
2019 vr: 21:00 - 23:30 uur, za: 16:00 - 
23:30 uur, zo: 14:00 - 23:00 uur.

27
OKT

Bluesroute Helmond

2
NOV Bierfestival 

MarktHopper

Speciaalbier evenement met 6 
microbrouwerijen.
Markthal Brandevoort, HELMOND, 06 
15063997, www.markthopper.nl 
Za 2 november 2019 14:00 - 21:00 uur.

2
NOV

Martijn Fischer

Vier met Martijn Fischer en zijn band 
wat Andreacute Hazes ons heeft 
nagelaten
Het Speelhuis, HELMOND, 0492 
587 000, www.theaterspeelhuis.nl/
voorstelling/info/id/4471/tspact/
Zingt-hits-van-Hazes 
Za 2 november 2019 20:15 - 23:59 uur.

de rips

heusden

en Martin Garrix resident DJ zijn. Waar 
glitter en glamour de boventoon voert 
en de bubbels rijkelijk vloeien. Waar 
je met je vrienden je vrijgezellenfeest 
echt goed kan vieren en waar je 
ongegeneerd een stripclub kan 
bezoeken. Op 2 november 2019 vanaf 
19.30 uur in Time Out-NXT Events. 
entree vanaf 29,50 euro
Time Out Uitgaanscentrum - NXT 
events, HANDEL
Za 2 november 2019 19:30 uur.

helmond

9
NOV 40Up - Lets Dance 

Again

40UP is een dansfeest met 
opzwepende muziek en unieke 
videobeelden. Een feest waar je in 
een ongedwongen sfeer samen met 
leeftijdsgenoten heerlijk uit je dak kan 
gaan.De Cacaofabriek, HELMOND, 
0492 529 009, 

www.cacaofabriek.nl/pop/info/
id/2707/40Up_-_Lets_Dance_Again 
Za 9 november 2019 21:00 - 23:00 uur.

10
NOV Koopzondag 

Helmond Centrum

Op zondag is het gezellig winkelen in 
Helmond Centrum.
Helmond Centrum, HELMOND, 
www.helmondcentrum.nl 
Zo 10 november 2019 12:00 - 17:00 uur.

10
NOV

Zondagse Soep 
- Helmondse 
Talkshow (Met 
Soep)

Ja nog een editie van Zondagse Soep 
in 2019 de succesvolle coproductie van 
Arnold Otten en de Cacaofabriek
De Cacaofabriek, HELMOND, 
0492 529 009
Zo 10 november 2019 10:30 - 12:30 uur.

25
OKT Pecha Kucha in 

Asten-Heusden

Van 20.20 tot 22.15 uur in de H. 
Antoniuskerk, Vorstermansplein en 
Hart van Heuze, Pastoor Arnoldusstraat 
35725 AN Asten-Heusden. Pecha 
Kucha (spreek uit als één woord: 
petsja-koetsja) is afkomstig uit Japan. 

De letterlijke vertaling is gebabbel of 
prietpraat. De avond gaat over PASSIE.
Pecha Kucha in Asten-Heusden, 
HEUSDEN GEM ASTEN, 
www.pechakuchapeelland.nl  
Vr 25 oktober 2019 20:20 - 22:15 uur.

26
OKT Herfstconcert Una 

Sono 2019

In samenwerking met Astens 
Mannenkoor
De Kastanje, LIESSEL
Za 26 oktober 2019 20:00 uur.

2
NOV

Familie Bruinsma 
in de bocht door 
toneelgroep 
de Rips

oneelgroep de Rips brengt de 
voorstelling Familie Bruinsma in de 
bocht in partycentrum d'n eik te de 
Rips op 25,26 en 31 oktober 2019 
en 1 en 2 november 2019. Aanvang 
20.00 uur Kaarten a 8 euro via 
toneelgroeprips1@outlook.com.
Familie Bruinsma in de bocht door 
toneelgroep de Rips., DE RIPS
za 26 oktober 2019 20:00 uur, do 31 
oktober 2019 20:00 uur, vr 1 november 
2019 20:00 uur, za 2 november 2019 
20:00 uur.

3
NOV Gezondheid en 

Genieten.....

Op zondag 3 november van 11.00 tot 
17.00 uur in De Pelgrim, Kluisstraat 1, 
5724 AD Asten-Ommel. Wil je meer 
weten over hoe je je gezondheid kunt 
verbeteren en hoe je nog meer kunt 
genieten. kom dan naar Ommel. Ervaar 
zelf wat goed voelt en bij je past. SVP 
Gezondheid is ook aanwezig. Info over 
gezondheid, massages, proeven van 
gezonde voeding en nog veel meer. 
Entree gratis. Org. SVP Gezondheid
Gezondheid en Genieten..... Asten 
Ommel, OMMEL, 
www.svpgezondheid.nl

26
OKT

St. Maarten 
lampionnen
optocht 2019

Met lampionnenwedstrijd en 
prijsuitreiking
De Kastanje, LIESSEL, 
www.jongnederlandliessel.nl 
Za 9 november 2019 14:00 uur.

2
NOV Kwizzuth 

dorpsquiz

Op 2 november 2019 wordt vanaf 19.00 
uur weer de dorpsquiz Kwizzuth in 
Milheeze gestreden. Een evenement 
waar ook nu weer diverse teams 
aan meedoen. Start is vanaf cafe de 
Weijerij waar men het quizboekje moet 
ophalen. Quiz moet voor 23.00 uur zijn 
afgerond en ingeleverd. Feestavond is 
16 november 2019 vanaf 20.00 uur in 
de Schans te Milheeze.
De Weijerij, MILHEEZE
Za 2 november 2019 19:00 uur.

26
OKT

Maestroconcert 
in de Moost in 
Neerkant

Organisatie Muziekvereniging St. 
Willibrordus uit Neerkant
Gemeenschapshuis De Moost, 
NEERKANT, 
www.maestroneerkant.nl
Za 26 oktober 2019 20:00 uur.
zondag 27 oktober

10
NOV

Maestroconcert 
in de Moost in 
Neerkant

Organisatie Muziekvereniging St. 
Willibrordus uit Neerkant
Gemeenschapshuis De Moost, 
NEERKANT, 
www.maestroneerkant.nl
Za 26 oktober 2019 20:00 uur.
zondag 27 oktober

2
NOV

Back to 60’s & 
70’s in Asten-
Heusden

Aanvang 20.00 uur in Hart van Heuze, 
Pastoor Arnoldstraat 3, 5725 AN Asten-
Heusden. Optredens van Steady State 
en Mac Taple Entree: dagkassa € 15,00 
(mits niet uitverkocht). 

Voorverkoop € 12.00: Spar Maas 
Heusden, Primera winkelcentrum 
Midas Asten
Hart van Heuze, HEUSDEN GEM 
ASTEN, 06 83101173, 
www.depeel.nl/nl/heusden 
Za 2 november 2019 20:00 - 23:55 uur.
zondag 3 november

3
NOV

KVL creabeurs

Hobbyisten laten hun creaties zien.
Dorpshuis, LIESHOUT.. Zo 3 november 
2019 11:00 tot 16:00 uur.

lieshout

26

liessel

milheeze

neerkant

www.grootpeelland.nl

ommel

26 
OKT.

HOROKODILE 
met Flip-Flop, 
een Poëtische 
dansvoorstelling

Danskunstenaars duo HOROKODILE 
Ayumi Toyabe (Japan 26 jaar) en Olga 
Uzikaeva (Rusland 28 jaar) geven op 
26 oktober een voorstelling over de 
vraag: Hoe beïnvloedt achtergrond ons 
leven.
Annatheater, Floreffestraat 21A
20:30 - 21:15 uur.

26 
OKT. Toneelgroep Jan 

Vos

GAS laat je trillen op je grondvesten
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
19:30 - 23:55 uur.

26 
OKT. Weekmarkt 

Helmond Centrum

Kom naar de markt. Beleef de 
Helmondse markt. Kom elke zaterdag 
naar de gezellige Helmondse markt.
Centrum Helmond, Markt 38
Za 26 oktober 2019 08:30 - 16:00 uur.

26
OKT

HOROKODILE 
met Flip-Flop, 
een Poëtische 
dansvoorstelling

Danskunstenaars duo HOROKODILE 
Ayumi Toyabe (Japan 26 jaar) en Olga 
Uzikaeva (Rusland 28 jaar) geven op 
26 oktober een voorstelling over de 
vraag: Hoe beinvloedt achtergrond 
ons leven. Annatheater, HELMOND, 
06 28104333, www.annatheater.nl/
page/2/agenda
Za 26 oktober 2019 20:30 - 21:15 uur.

25 
OKT. Biologische markt 

Brandevoort

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

25 
OKT.

Rewind - Rewind 
Helmond in 
Cacaofabriek

Tijdens deze avond spoelen we terug 
naar de hits van toen en fast forward 
en naar de hits van nu.
De Cacaofabriek, Cacaokade 1
22:00 uur.

Op vrijdag 25 oktober organiseren 
we weer de jaarlijkse Halloweentocht 
in het centrum. 6-12 jaar.
VVV/ Bibliotheek Helmond, 
Watermolenwal 11. 18:00 – 21:00 uur

25
OKT

Halloweentocht 
Helmond Centrum
“De Beet van Berlaer”

27 
OKT.

Bluesroute

De Herman Brood van de bluegrass 
wordt hij ook wel genoemd: Herman 
Brock Jr.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
15:00 - 16:50 uur.

27 
OKT.

Koopzondag 
Helmond centrum 
27 oktober

Op zondag 27 oktober is 
het gezellig winkelen op 
zondag in Helmond Centrum.
Helmond Centrum, Markt 11
12:00 - 17:00 uur.
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DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE VLOEREN SPECIAALZAAK VAN NEDERLAND. 
MEER DAN 200.000 MEER DAN 200.000 mm2 OP VOORRAAD. BEZORGING DOOR HEEL NEDERLAND. GRATIS RESERVEREN. 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, m
ontagelijm  

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

vanaf
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TRAPRENOVATIE. 

MULTIPLANK EIKEN

Complete tr
aptreden, divers

e kleuren, 13 treden, 

Complete tr
aptreden, divers

e kleuren, 13 treden, 

incl. stootborden, anti-slip strip, m
ontagelijm 

incl. stootborden, anti-slip strip, m
ontagelijm 

en olie. ex
cl. montage, incl. btw

Complete tr
aptreden, divers

e kleuren, 13 treden, 

incl. stootborden, anti-slip strip, m
ontagelijm 

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

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

Waarom kopen 
bij Vloer Het Zelf? 
Vloer Het Zelf bied u vele 
zekerheden o.a.: 

1) Gegarandeerd de laagste prijs 
 van Nederland, wanneer u als
 klant elders de zelfde op voor-
 raad staande vloer goedkoper-
 vindt krijgt u van ons 
 dezelfde prijs.

2) Retourgarantie, mocht u als
 klant nog ongeopende pakken

 over hebben dan nemen wij
 deze retour. Vraag uw 
 verkoper voor de voorwaarden.

3) Onze producten zijn veelal
 voorzien van garantie, dus 
 mocht er onverwacht iets 
 gebeuren dan staat Vloer Het 
 Zelf voor u klaar met een 
 gepaste oplossing.

4) Uw vloer kan in heel 
 Nederland worden bezorgd.

5) Uw vloer kunt u met onze 
 deskundige uitleg zelf leggen,
 maar natuurlijk kunt u dat ook
 door onze vakspecialisten 
 tegen voordelige tarieven 
 laten leggen. Informeer 
 naar de mogelijkheden.

Bron foto; ykfotografi e.nl 

6) Vloer Het Zelf heeft meer dan
 20.000 m2  op voorraad en 
 veelal kan het direct of binnen
 1 dag geleverd worden. Het is
 mogelijk om uw vloer te reser-
 veren voor latere levering, hier-
 voor worden geen extra 
 kosten berekend.

Zelf leggen of laten leggen? 
Om een vloer goed te leggen 
en te onderhouden, biedt Vloer 
Het Zelf u leg en gebruiksvoor-
schriften aan. Voor elke vloer of 
behandeling is wel een beschrij-
ving. O.a. voor het leggen van la-
minaat, lamellen of planken, het 
schuren, het oliën en/of onder-
houd of het lakken van uw vloer.
De mogelijkheid om uw vloer te 
laten leggen door onze vakmen-
sen is zeker mogelijk. Informeer 
naar onze interessante prijzen.
Traprenovatie de oplossing in ie-
der huis! Is uw trap toe aan een 
nieuwe uitstraling, maar u wilt 
besparen in kosten? Dan is het 

Vloer Het Zelf trappenrenovatie 
systeem iets voor u! Dit renovatie 
systeem is bestemd voor zowel 
open als dichte trappen, recht of 
gedraaid, van hout of beton. Of 
u nu kiest voor een landelijke, 
klassieke of design uitstraling, 
de Vloer Het Zelf overzettraptre-
den zijn bruikbaar voor elke trap 
en voor elke gewenste stijl. De 
eenvoud van het systeem maakt 
zelfmontage zeer eenvoudig. 
Het is echter ook mogelijk om de 
montage door een van onze vak-
mensen te laten uitvoeren.

Uw vloer is ons 
Visitekaartje

Vloer Het Zelf, Nederlands grootste en goedkoopste 
vloerenspeciaalzaak voor de doe het zelver. Al meer dan 25 jaar 

is Vloer Het Zelf marktleider op het gebied van laminaat, parket, 
lamel, massieve- en PVC-vloeren. Met 7 fi lialen door heel het 

land bieden zij u een ruim assortiment vloeren tegen de 
laagste prijs van Nederland. 

Groot PEELLAND

Loop een binnen in een 
van onze fi lialen en laat 
u verrassen door de vele 
mogelijkheden die Vloer 

Het Zelf u kan bieden. 
Kijk op:

www.vloerhetzelf.nl 
voor de adressen en 

openingstijden. 
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Tekst: Jet Vetter
Foto: Mandy Meeuwsen

Fotografe Tahné Kleijn (29) is 
sinds begin dit jaar stadskunste-
naar van Helmond. Ze is nu bijna 
halverwege haar cultureel am-
bassadeurschap van twee jaar. 
Tijd om eens samen met De Loop 
terug en natuurlijk vooruit te kij-
ken aan de hand van de vragen 
van de rubriek Geef me de vijf.

Hoe komt het, dat jij als eerste
stadskunstenaar twee jaar cul-
tureel ambassadeur van onze 
stad mag zijn? Je voorgangers 
kregen een jaar om aan de slag 
te gaan met de opdracht. 

“De vorige stadskunstenaars, 
Rocco en Thomas, kwamen er 
al achter dat een jaar eigenlijk 
te kort is om stadskunstenaar te 
zijn. Vandaar dat ik nu twee jaar 
heb gekregen. Ik ben in Helmond 
geboren en getogen en dacht, 
dat ik de stad goed kende. Toch 
heb ik de eerste vier maanden 
van dit jaar vooral heel veel kof-
fie gedronken met mensen om 
nog beter op de hoogte te zijn 
van alles wat reilt en zeilt in de 
stad. Na alles wat ik heb gezien 
en gehoord, ben ik nog trotser 
geworden op Helmond. Ik wil na 
afloop van mijn periode iets ach-
ter laten. Ik heb dat al wel gedaan 
met Goeikes, maar ik wil laten 
zien, dat we op cultureel gebied 
echt meetellen”.

Heb je het idee op de goede 
weg te zijn na deze eerste 
negen maanden?
“Ik heb moeten leren op te pas-
sen niet geleefd te worden. Zo 
veel mensen willen je bij hun 
plannen betrekken. Er wordt 
veel verwacht van een stadskun-
stenaar, maar wat die verwach-
tingen nu precies inhouden? Dat 
is vooral in het begin de grote 
vraag. Ik wil graag op alles ja 
zeggen, maar ik heb geleerd niet 
te veel tegelijkertijd te doen. Ik 
houd even pas op de plaats. Ik 
ben als stadskunstenaar bezig 
met een paar grote projecten, 
werk parttime bij Zandbeek, een 
Eindhovens communicatiebu-
reau, en wil daarnaast nog een 
aantal andere eigen projecten 
binnen een of twee jaar af kun-
nen werken. Het is best wel veel, 
maar ik ben en blijf dankbaar dat 
ik dit alles mag doen. Ik ben nog 
niet eens op de helft van mijn ter-
mijn en het heeft me nu al veel 
opgeleverd. Ik heb heel veel gave 
dingen mogen doen, maar ik wil 
vooral laten zien hoeveel jonge 
mensen met de meest uiteenlo-
pende talenten de stad in huis 
heeft”. 

Kan je ons iets vertellen over 
de projecten die je als s
tadskunstenaar op stapel 
hebt staan?
“We zijn met een aantal mensen 
bezig met Waskracht, een rei-
zend theaterfestival dat buiten 
in de wijken voorstellingen gaat 
geven. Op ongeveer 6 locaties in 
Helmond strijkt het theater neer 
compleet met podium, licht, ge-
luid et cetera. De act wordt een 
geïmproviseerde voorstelling op 
de planken gezet door Helmond-
se amateurs. Zij worden getraind 
een Helmonds personage te 
spelen. Ondanks dat er een rode 

draad door de voorstelling loopt, 
wordt een groot deel gecreëerd 
tijdens het optreden zelf. Bedoe-
ling is wijken en buurten met 
elkaar te verbinden. Het festival 
zal 6 weken duren. We zijn nog 
op zoek naar geschikte locaties 
en denken daarbij aan bijvoor-
beeld winkelcentra, scholen en 
parkeergarages”. 

Heb je ons nog meer nieuws 
te vertellen?
“Ik heb van de gemeente een 
werkruimte aan de Marktstraat 7 
aangeboden gekregen, het oude 
pand van kapper Nico van de 
Kerkhof. We willen daar graag 
een broedplaats voor jong Hel-
monds talent van maken. Voor 
een laag tarief kunnen kunste-
naars tot 35 jaar er een atelier 
huren. We gaan ook proberen 
exposities in te richten en kleine 
optredens te verzorgen. De naam 
hebben we al, namelijk Nico’s. 
Drie keer raden waarom! Maar 
daar blijft het niet bij. Ik heb nog 
iets leuks. Ik ben op zoek naar 
een junior stadskunstenaar. Er 
lopen zo veel jonge talenten rond 
in de stad. Eén van hen wil ik de 
kans geven in februari met mij 
mee te lopen en mij vervolgens 
in maart te vervangen. Zij of hij 
krijgt natuurlijk ook een plek bij 
Nico’s”.

Wat zou je de volgende 
stadskunstenaar mee 
willen geven?
“Als tip zou ik die mee willen ge-
ven vooral de randvoorwaarden 
van het stadskunstenaarschap in 
de gaten te houden. Let op jezelf 
en weet dat er heel veel men-
sen, bedrijven en organisaties 
zijn die je willen helpen als het 
nodig is. Helmond is een kleine 
stad vol inwoners met het hart 
op de juiste plaats. In mijn er-
varing kun je bij elk tof idee wel 
iemand vinden die je kan helpen 
hem werkelijkheid te laten wor-
den. Zo hebben we bij de eerste 
editie van Goeikes ruim 100 be-
drijven en particuliere geld gedo-
neerd aan de crowdfunding voor 
de expositie. We haalde bijna € 
16.000,- op! Het was gaaf om te 
zien, dat dat zo makkelijk ging 
en dat ik dit als stadskunstenaar 
voor elkaar heb gekregen”.

GEEF
ME DE 

5
5 vragen, 5 antwoorden.
 
Deze week Eddy Huissoon
Eigenaar van de Adventure Store.

Stadskunstenaar 

Tahné Kleijn

Met deze week:

www.tahnekleijn.nl 
www.facebook.com/
stadskunstenaar-van-helmond 
www.waskrachthelmond.nl

Jet Uijen is 
Maestro Brandevoort 

Zaterdagavond 19 okto-
ber streden in ‘t BrandPunt 
3 deelnemers om de titel 
‘Maestro Brandevoort 2019. 
Joris Dekker (directeur OBS 
Brandevoort), Jet Uijen (ei-
genaresse Boutique4more 
Brandevoort) en Mark San-
ders (prins CV de Brandeliers) 
dirigeerde voor de pauze een 
klassiek muziekstuk met Mu-
ziekvereniging Unitas. 

Na de pauze dirigeerde ze een 
modern ‘populair’ stuk. Zo 
klonk er muziek van Abba, 
Aladdin en Lilo&Stitch. Voor 
de deelnemers was het hard 
werken en gingen ze geheel uit 
hun eigen comfort zone. Elk 

muziekstuk werd beoordeeld 
door een vakjury met daarin 
Henk van de Weijer en Ma-
rijke van Eijkeren. Uiteindelijke 
kon er maar een winnaar zijn 
en werd Jet Uijen verkozen tot 
Maestro Brandevoort 2019. Zij 
mocht na ontvangst van haar 
prijs nogmaals het nummer 
Klezmer Karnival dirigeren. 
Tevens zal Jet samen met Tim 
Kuijpers (Maestro Mierlo-
Hout 2019) op tweede kerstdag 
nogmaals Muziekvereniging 
Unitas mogen dirigeren. 

Dus wilt u de maestro’s nog-
maals zien optreden, zorg 
dan dat u op 26 december om 
12:00 uur aanwezig bent bij het 
Kerstconcert van Muziekver-
eniging Unitas in Wijkhuis de 
Geseldonk. ▲

Brandevoort

Joris Dekker, winnares Jet Uijen en Mark Sanders. (Bron foto; Jan Dijstelbloem).
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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, m
ontagelijm  

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, m
ontagelijm 

incl. stootborden, anti-slip strip, m
ontagelijm 

en olie. ex
cl. montage, incl. btw

Complete tr
aptreden, divers

e kleuren, 13 treden, 

incl. stootborden, anti-slip strip, m
ontagelijm 

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

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

Waarom kopen 
bij Vloer Het Zelf? 
Vloer Het Zelf bied u vele 
zekerheden o.a.: 

1) Gegarandeerd de laagste prijs 
 van Nederland, wanneer u als
 klant elders de zelfde op voor-
 raad staande vloer goedkoper-
 vindt krijgt u van ons 
 dezelfde prijs.

2) Retourgarantie, mocht u als
 klant nog ongeopende pakken

 over hebben dan nemen wij
 deze retour. Vraag uw 
 verkoper voor de voorwaarden.

3) Onze producten zijn veelal
 voorzien van garantie, dus 
 mocht er onverwacht iets 
 gebeuren dan staat Vloer Het 
 Zelf voor u klaar met een 
 gepaste oplossing.

4) Uw vloer kan in heel 
 Nederland worden bezorgd.

5) Uw vloer kunt u met onze 
 deskundige uitleg zelf leggen,
 maar natuurlijk kunt u dat ook
 door onze vakspecialisten 
 tegen voordelige tarieven 
 laten leggen. Informeer 
 naar de mogelijkheden.

Bron foto; ykfotografi e.nl 

6) Vloer Het Zelf heeft meer dan
 20.000 m2  op voorraad en 
 veelal kan het direct of binnen
 1 dag geleverd worden. Het is
 mogelijk om uw vloer te reser-
 veren voor latere levering, hier-
 voor worden geen extra 
 kosten berekend.

Zelf leggen of laten leggen? 
Om een vloer goed te leggen 
en te onderhouden, biedt Vloer 
Het Zelf u leg en gebruiksvoor-
schriften aan. Voor elke vloer of 
behandeling is wel een beschrij-
ving. O.a. voor het leggen van la-
minaat, lamellen of planken, het 
schuren, het oliën en/of onder-
houd of het lakken van uw vloer.
De mogelijkheid om uw vloer te 
laten leggen door onze vakmen-
sen is zeker mogelijk. Informeer 
naar onze interessante prijzen.
Traprenovatie de oplossing in ie-
der huis! Is uw trap toe aan een 
nieuwe uitstraling, maar u wilt 
besparen in kosten? Dan is het 

Vloer Het Zelf trappenrenovatie 
systeem iets voor u! Dit renovatie 
systeem is bestemd voor zowel 
open als dichte trappen, recht of 
gedraaid, van hout of beton. Of 
u nu kiest voor een landelijke, 
klassieke of design uitstraling, 
de Vloer Het Zelf overzettraptre-
den zijn bruikbaar voor elke trap 
en voor elke gewenste stijl. De 
eenvoud van het systeem maakt 
zelfmontage zeer eenvoudig. 
Het is echter ook mogelijk om de 
montage door een van onze vak-
mensen te laten uitvoeren.

Uw vloer is ons 
Visitekaartje

Vloer Het Zelf, Nederlands grootste en goedkoopste 
vloerenspeciaalzaak voor de doe het zelver. Al meer dan 25 jaar 

is Vloer Het Zelf marktleider op het gebied van laminaat, parket, 
lamel, massieve- en PVC-vloeren. Met 7 fi lialen door heel het 

land bieden zij u een ruim assortiment vloeren tegen de 
laagste prijs van Nederland. 

Groot PEELLAND

Loop een binnen in een 
van onze fi lialen en laat 
u verrassen door de vele 
mogelijkheden die Vloer 

Het Zelf u kan bieden. 
Kijk op:

www.vloerhetzelf.nl 
voor de adressen en 

openingstijden. 

Lezing: 
Bevrijders en
beschermers 

Op zondagmiddag 27 oktober 
start weer een nieuw herfst- en 
winterseizoen bij de Bibliotheek 
in Helmond met een aanbod 
van workshops en lezingen voor 
jong en oud. In de wintertijd is 
de Bibliotheek ook op zondag 
geopend van 12.00 tot 16.00 uur. 

Zo kun je elke dag van de week 
kranten en tijdschriften lezen, 
een boek of film uitzoeken of 
gebruikmaken van de werkplek-
ken om in alle rust te werken of 
te studeren. En: elke zondag is er  
een extra activiteit voor de be-
zoekers van de Bibliotheek.
Tijdens de eerste zondagopening 
op zondag 27 oktober kunnen de 
bezoekers de lezing ‘Bevrijders 

en beschermers’ gratis bijwonen. 
Historicus en politiek analist Ivo 
van de Wijdeven zal de huidige 
actualiteit rond de betrekkin-
gen met de VS en de betrokken-
heid met Europa in historisch 
perspectief zetten. Aanmelden: 
www.bibliotheekhelmondpeel.
nl/activiteiten  
In Lunch- en Leescafé De Bieb is 
het ook feest met de ‘Books, Bi-
tes & Blues Stage’ van de Blues-
route Helmond. Spider & The Fly 
treden daar op van 14:30 tot 16:30 
uur. De lezing van Ivo van de Wij-
deven is op de 2e verdieping van 
de Bibliotheek.

Bevrijders en beschermers: 
75 jaar vrijheid
Sinds de Tweede Wereldoorlog 
kennen we de Amerikanen in 
Zuidoost-Brabant als bevrijders 

Helmond

en beschermers. Precies 75 jaar 
geleden luidden parachutisten 
van de Amerikaanse 101e Airbor-
ne Division de bevrijding in toen 
zij als eerste voet op Brabantse 
bodem zetten tijdens Operatie 
Market Garden. 

Tijdens de Koude Oorlog rolden 
Amerikaanse tanks over Bra-
bantse wegen tijdens grootscha-
lige oefeningen. De Amerikanen 
bleven in de NAVO ook na de 
Tweede Wereldoorlog garant 
staan voor onze vrijheid. Tot voor 
kort wist Europa één ding zeker: 

we kunnen altijd rekenen op 
een stabiele bondgenoot aan de 
andere kant van de Atlantische 
Oceaan. Maar met de Ameri-
kaanse president Donald Trump 
in het Witte Huis keren de Ver-
enigde Staten zich steeds verder 
af van het continent. Hij zet ook 
vraagtekens bij het NAVO-bond-
genootschap. De vraag voor ons 
is: moeten we ons daar zorgen 
over maken?

Om een antwoord te vinden op 
die vraag neemt historicus en po-
litiek analist Ivo van de Wijdeven 

ons aan de hand van zijn boek 
De nieuwe rafelrand van Europa 
– De eeuwenlange voorgeschie-
denis van Brexit en Trump mee 
naar de historische beweegre-
denen achter de Amerikaanse 
betrokkenheid bij Europa en Ne-
derland. Zo wordt duidelijk wat 
Trumps kritiek op de NAVO be-
tekent en wat we daar in Europa 
mee moeten doen. ▲

Ivo van de Wijdeven (bron foto; Bibliotheek Helmond-Peel).
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 VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

UW INSTALLATEUR VOOR:

• CV KETELS EN ONDERHOUD   • COMPLETE BADKAMERS

• STADSVERWARMING   • RADIATOREN

• VLOERVERWARMING   • SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

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

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 

Makkelijk vol te houden 
& wekelijkse controles

Industrieweg 12, 5262 GJ  Vught  |  t 088 500 9000
  www.totalbodybalance.nl/aanmelden

Succesvol afvallen sinds 2003

Te Dik? Bel Dick!

Wat een gezond gewicht je oplevert...

Een nieuw leven!
Minder kans op diabetes en hart- en vaatziekten | Betere weerstand | Uitgerust gevoel

Krachtiger zelfbeeld | Mentale weerbaarheid | Meer energie | Langer leven

Makkelijk vol te houden 
& wekelijkse controles

Industrieweg 12, 5262 GJ  Vught  |  t 088 500 9000

Te Dik? Bel Dick!

Krachtiger zelfbeeld | Mentale weerbaarheid 

cosmetique 
service

Apart 

Jacqueline Bach

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

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

Ik dank jullie wel lieve mensen.

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

Maar ik blijf er 
voor jullie in de 
Gemeenteraad 
Helmond!

De Kamermuziekcyclus Theo 
Driessen viert dit concertsei-
zoen zijn 65-jarig jubileum. Het 
tweede concert in dit jubileum-
jaar is op zondagmiddag 27 ok-
tober aanstaande om 15.30 uur 
in het Theo Driessen Instituut, 
Willem Prinzenstraat 43 te Hel-
mond. 

Het Elysium Amsterdam Strijk-
kwintet is opgericht in 2015 door 
Elise Besemer, violiste, met het 
doel een aantal kamermuziek-
concerten te verzorgen. Hiervoor 

benaderde zij een aantal muziek-
vrienden. De succesvolle reeks 
concerten die volgde, resulteerde 
in een langdurige samenwerking 
tussen de enthousiaste musici 
dat resulteerde in Elysium Am-
sterdam een muzikaal samen-
werkingsverband met verschil-
lende samenstellingen en daarbij 
behorend repertoire.

Elise Besemer, is een veelgevraagd 
remplaçant bij het Concertge-
bouworkest. MIrelys Morgan Ver-
decia, violiste uit Havana, speelt 
sinds 2013 bij het Concertgebouw-
orkest, Santa Vižine  altvioliste uit 
Letland sinds 2017 en Clément 

Peigné, cellist uit Frankrijk sinds 
2018.  Shih-Hsien Tsai, altviolist 
uit Taiwan speelt bij het Cheng 
kwartet . Deze hebben ieder voor 
zich belangrijke (inter)nationale 
prijzen behaald: het Oskar Back 
Vioolconcours, de Cello Biënnale, 
het Prinses Christina Concours en 
het Nationaal Altvioolconcours.

Uitgevoerd wordt:
• Beethoven:
 Strijkkwintet ‘Storm’, opus 29,
• Mozart: Strijkkwintet KV 516
• Mendelssohn-Bartholdy:
 Strijkkwintet no. 2, opus 87

www.kamermuziekcyclus-tdi.nl

Elysium Amsterdam Strijkkwintet 
Elysium. (Bron foto; Theo Driessen Instituut).

Helmond-Noord

Themabijeenkomst inrichting 
dorpsplein Mierlo-Hout

Het CDA Helmond organi-
seert op maandagavond 28 
oktober 2019 een openbare 
themabijeenkomst met pro-
jectleider Alex Sievers over de 
inrichting van het dorpsplein 
in Mierlo-Hout. Deze bijeen-
komst wordt gehouden in 
woonzorgcentrum Alphon-
sus, Hoofdstraat 176, 5706 AP 
Helmond. Aanvang 20.00 uur 
(inloop vanaf 19.30 uur). Alle 
belangstellenden zijn wel-
kom.

Een coalitie van woningstich-
ting Compaen, Savant zorg, 
QliQ primair onderwijs, de 
wijkraad en ondernemersver-
eniging Mierlo-Hout hebben 
de ambitie om het dorpshart 
van Mierlo-Hout te vernieu-
wen. Hoe het dorpsplein er 
precies uit gaat zien, is nog 
niet bekend. Daarom is nu de 
gelegenheid voor de inwoners 
van Mierlo-Hout om mee te 

denken en mee te praten.
Het bestemmingsplan Voor-
stadhalte aan het spoor, te-
genover de Houtse Bazar, is 
inmiddels goedgekeurd. Daar 
gaat Compaen 40 huur- en 10 
koopappartementen bouwen.

De Odulfusschool, de Joris-
school en het Baken zijn ge-
fuseerd tot “ In het Hart van 
Hout “ en er zal ver- / nieuw-
bouw plaats vinden van de 
huidige Odulfusschool.
Savant beraadt zich op een 
herstructurering van Woon- 
en Zorgcentrum Alphonsus. 
Ook de gemeente krijgt een 
taak voor het invullen van de 
openbare ruimte. ▲

Mierlo-Hout

www.grootpeelland.nl
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Jubilerende Zanggroep Pabo on tour met 
het harmonieorkest van HMC!

Door: Monique Vreeswijk

Om haar 50ste verjaardag te vie-
ren verzorgt Zanggroep Pabo 
gedurende het hele jubileumjaar 
optredens met verschillende ver-
enigingen op diverse podia in 
Helmond. Een initiatief waarmee 
Pabo mensen, verenigingen en 
wijken verbindt. 

Op 27 oktober geven Zanggroep 
Pabo en het Harmonieorkest van 
het Helmonds Muziek Corps sa-
men een concert. Dit wordt een 
bijzondere ontmoeting die twee 
bruisende, Helmondse verenigin-

gen samenbrengt. De bevriende 
verenigingen kijken er reikhalzend 
naar uit. Het belooft een prachtige 
middag te worden met een diver-
siteit aan stijlen, muziekstukken en 
performance. Dit wordt Genieten 
met een grote G. Locatie: Kapel 
Elkerliek Ziekenhuis, Wesselman-
laan 25 in Helmond. Op zondag 27 
oktober van 15.00 tot 17.00 uur (zaal 
open om 14.45 uur) Met Harmonie-
orkest van het Helmonds Muziek 
Corps. Toegang gratis

Voor het harmonieorkest van 
HMC is dit het eerste concert met 
haar nieuwe dirigent Willem van 
Zee die sinds 1 augustus ‘op de bok’ 
staat. Onder zijn bezielende leiding 
brengt het orkest een gevarieerd 

programma met onder meer het 
klassieke harmoniewerk Hounds 
of Spring (Alfred Reed), een compi-
latie uit de musical Les Miserables 
en medleys van Elton John en The 
Beatles. Het harmonieorkest be-
staat uit zo’n 55 enthousiaste mu-
zikanten en speelt al sinds 1960 in 
de hoogste afdeling van de KNMO. 
Het orkest speelt muziekstukken 
van het hoogste niveau, neemt 
deel aan concoursen en heeft in 
2017 een eerste prijs op haar naam 
gezet. Meer info vind je op www.
helmondsmuziekcorps.nl 

Zanggroep Pabo is een allround 
zanggroep met bekendheid in heel 
Zuidoost Brabant en daarbuiten. 
Deze groep, met een eigen 5-kop-
pige band en ca. 70 leden in de 
leeftijd van 7 tot 60-plus, sleepte 
meerdere prijzen in de wacht op 
verschillende festivals. Na 50 jaar 
spat het enthousiasme er nog 
steeds vanaf en laten ze je erva-
ren dat samen muziek maken één 
groot feest is.

Wil je na dit concert meer ho-
ren en zien van Zanggroep Pabo? 
Op 15 december zorgen ze voor 
sfeer en muziek bij Dickensnight 
in Brandevoort. Op 18 & 19 april 
2020 pakt Zanggroep Pabo groots 
uit met een wervelende jubile-
umshow op de planken van the-
ater Het Speelhuis in Helmond. 
Volg hen op Facebook of kijk op 
www.zanggroeppabo.nl. ▲

Helmond

Zanggroep Pabo (boven) en het HMC (onder) geven samen een concert. 
(Bron foto; Zanggroep Pabo). 

Het Kasteel van 
Breng tussen 19 november en 3 december een bezoek aan

Sinterklaas

Meer informatie of kaartjes bestellen? www.hetkasteelvansinterklaas.nl

Het Kasteel van 
Breng tussen 19 november en 3 december een bezoek aan

Het Kasteel van 

Sinterklaas
28 t/m 30 oktober
Eerste lotingsronde kaartverkoop

17 november, 12.30 uur
Intocht Helmond

19 november t/m 3 december
Het Kasteel van Sinterklaas opent 
de poorten

Dagelijks
Theatervoorstellingen 
en knutselworkshops

24 november, 18.45 uur
Sinterklaasfeest in 
de St. Luciakerk, 
Mierlo-Hout

4 december 
Speciale dag voor bezoekers 
met een beperking

/kasteelvansinterklaas

                            @KasteelvSint

/hetkasteelvansinterklaas

Kasteelplein 1 in Helmond

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

 van  18.30  uur  tot  21.30  uur

SHOPS:
 Food & Nonfood  ~   Decoratie  ~   Bijoux & Parfums   ~   Auto Accessoires 

Tuin & Dier artikelen   ~   Wellness arrangementen   ~   Chocoladewerken Etc.

Reserveer nu via www.plattevonder.nl

Laat  uw  medewerkers  zelf  hun  kerstpakket   samenstellen 

in  ons  “kerstshoppingcentre”  

vergezeld  met  drankjes & lekker eten
 vanuit  de  open  keuken!

Kerstborrel  &  Kerstpakket  in  1

Vrijdag  20  december

* Prijs is inclusief BTW
. exclusief de waarde van het kerstpakket. Deze is door u zelf te bepalen.

Platte Vonder Kerst Inn
Kerstborrel en Kerstpakket in één 

Op vrijdag 20 december aan-
staande organiseert party-
centrum De Platte Vonder 
een kerstborrel waarbij uw 
medewerk(st)ers onder ‘t ge-
not van lekker eten en een 
borrel zelf  hun kerstpakket 
kunnen samenstellen.

Tijdens deze kerstborrel  wor-
den tal van koude- en warme 
gerechten van vlees, vis- en 
wild onbeperkt door onze koks, 
middels live-cooking in onze 
open keuken het ‘Koksdomein’, 
bereidt. Het kerstshoppingcen-
ter binnen ons partycentrum 
met food ( o.a. levensmidde-
len, dranken etc.)  en non-food 
kerstgeschenken (onder andere: 
autoaccessoires, tuinartikelen, 
bijouterie,  wellness, decoratie et 
cetera) biedt uw gasten de mo-
gelijkheid om geheel naar eigen 
wens een kerstpakket samen te 
stellen. Omtrent de waarde van 

het kerstpakket zijn er diverse 
staffels mogelijk welke u als 
werkgever vooraf bepaalt. 

De kosten voor de kerstbor-
rel en dinner bedragen € 34,95 
p.p. (doch exclusief kerstpakket 
waarvan de waarde door u zelf te 
bepalen). Kerst Inn is een Platte 
Vonder arrangement op vrijdag 
20 december aanstaande van 
18.30 uur tot 21.30 uur. (eventuele 
tijdsuitbreiding is mogelijk).

Voor meer informatie of reserve-
ringen  bel  de reserveerlijn 0493-
491381 of ga naar reserveringen . 
Kerst Inn via www.plattevonder.
nl.  Indien gewenst kunt u ook 
telefonisch een afspraak maken, 
waarbij wij verdere informatie 
omtrent Kerst Inn persoonlijk 
komen toelichten binnen uw or-
ganisatie. 

Partycentrum De Platte Vonder, 
Nieuwendijk 10, 5712 EM 
Someren-Eind. 0493-491381 
www.plattevonder.nl ▲

Regio
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Ingezonden politiek bericht

Abominable (DNL) Do, Ma 10:30 uur / Vr, Za, 
Wo 10:45 uur / Zo 11:00, 16:15 uur / Wo 13:45 
uur / Di 14:30 uur / Za 15:30 uur 
Abominable (N3D) Za 13:00 uur / Zo 14:15 uur 
/ Do, Vr, Ma - Wo 16:15 uur 
Baantjer het begin (DNL) Wo 14:00 uur 
Brief voor Sinterklaas, De (DOV) Vr 10:30 uur / 
Wo 12:45 uur / Zo 14:00 uur / Za 14:15 uur 
Club van Lelijke Kinderen, De (DNL)
Zo 13:15 uur / Wo 13:20 uur / Do, Ma, Di 13:45 
uur / Vr, Za 14:45 uur 
Countdown (DOV)
Za 10:00, 17:15 uur / Wo 10:25, 21:45 uur / Vr 
12:30, 17:30 uur / Do, Di 12:45 uur / Ma 13:10, 
17:45 uur / Di 18:00 uur / Do, Zo, Wo 18:15 uur / 
Do, Zo - Di 22:00 uur / Vr, Za 22:45 uur
Dolor Y Gloria (DOV) Ma 20:00 uur 
Downton Abbey (DOV)
Vr 11:15, 18:20 uur / Ma 12:45 uur / Di 15:15 uur 
/ Do, Zo, Wo 15:30 uur / Za 18:00 uur 
F*ck de Liefde (DNL)
Di 10:30 uur / Do 10:45 uur / Zo 11:45 uur / Ma 
15:20 uur / Vr, Za 16:30, 20:30 uur / Wo 18:45 
uur / Do, Zo - Di 19:45 uur 
Gemini Man (DOV)
Wo 18:00 uur / Za 19:15 uur / Ma 21:15 uur / 
Do, Zo, Di 21:30 uur / Vr 22:15 uur 
Gemini Man (O3H)
Do, Zo, Ma 18:00 uur / Di 18:15 uur / Vr 18:45 
uur / Wo 21:15 uur / Za 22:15 uur 
Halloween Horror Show (DOV) Za 00:00 uur 
Haunt (DOV) Wo 16:30 uur / Do, Za, Di 17:00 
uur / Zo, Ma 17:30 uur / Vr 17:45 uur 
HHSfilm (DOV) Za 00:15 uur 
HHSfilm 4 (DOV) Za 04:45 uur 
HHSfilm2 (DOV) Za 01:45 uur 
HHSfilm3 (DOV) Za 03:15 uur 
Joker (2019) (DOV) Vr 10:45, 19:15, 21:30 uur / 
Do 11:15 uur / Ma, Di 11:30 uur / Za 12:10, 19:30, 
21:45 uur / Do, Zo - Wo 18:30 uur / Do, Zo, Ma 
20:45 uur / Wo 21:00 uur / Di 21:15 uur 
Lion King, The (2019) (DNL)
Ma, Di 10:45 uur / Wo 11:00 uur / Do 11:30 
uur / Zo 12:15 uur / Vr 13:00 uur / Za 13:10 uur 
Maleficent 2 (DOV)
Do 13:00 uur / Zo - Wo 13:30 uur / Vr, Za 13:45 
uur / Za 19:00 uur / Wo 20:45 uur / Do, Zo 
21:15 uur / Vr 22:00 uur
Maleficent 2 (O3D) Zo, Wo 10:45 uur / Do - Za, 
Ma, Di 11:00 uur / Do, Zo - Wo 19:00 uur / Vr 
19:45 uur / Za 21:00 uur 
Miles Davis: Birth of the Cool (DOV)
Zo 14:30 uur 
Misfit 2 (DNL) Do, Zo - Di 12:00 uur / Wo 12:10, 
16:00, 17:20 uur / Za 13:30 uur / Vr 14:15 uur / 
Zo 17:15 uur / Do, Di 17:45 uur / Vr, Za 18:30 uur 
Nick Jr. Herfstbios 2019 (DNL)
Za 10:00 uur / Do, Vr, Ma, Di 10:30 uur 
Opera: Turandot (Puccini) (DOV)
Ma 14:00 uur 
Ready Or Not (DOV)
Za 11:15, 17:45 uur / Vr 12:00, 17:00, 20:00 uur 
/ Zo 16:30 uur / Do, Ma - Wo 16:45 uur / Ma 
18:15 uur / Do, Zo, Di, Wo 19:15 uur / Wo 21:30 
uur / Do, Zo - Di 21:45 uur / Vr, Za 22:30 uur
Robocar Poli (DNL) Zo 10:30 uur 
Shaun Het Schaap: Het Ruimteschaap (DNL)
Zo 10:00 uur / Do, Di 15:00 uur / Wo 15:20 uur 
/ Ma 15:30 uur / Vr, Za 15:45 uur 
Sneak Preview (DOV) Di 21:00 uur 
Trouble (DNL) Za 10:15, 12:15, 15:15 uur / Zo 
10:30 uur / Di 10:45 uur / Wo 11:15, 14:45 uur 
/ Vr 13:30, 15:30 uur / Do 14:15 uur / Ma 14:30 
uur / Do, Zo - Di 16:00 uur 
Waar is het grote Boek van Sinterklaas? 
(DNL) Zo 10:00 uur / Wo 10:30 uur / Za 11:30 
uur / Vr 14:00 uur 
Wat is dan Liefde (DNL)
Ma 10:45 uur / Di 12:45 uur / Wo 13:00 uur / 
Do 14:00 uur / Zo 15:00 uur / Vr 16:00, 21:00 
uur / Za 16:10, 20:00, 22:00 uur / Do, Di, Wo 
20:15 uur / Zo, Ma 20:30 uur
Werk Ohne Autor (DOV) Do, Di 14:00 uur

PATHÉ HELMOND
DO. 24 OKT. T/M WO. 30 OKT.

Onze openingstijden 
maandag t/m vrijdag 10.15 uur 

zaterdag en zondag 9.45 uur

Ingezonden politiek bericht

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Helmond-Noord

Annawijk/Suytkade

Centrum

Binnenstad

Binnenstad

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

Helmond-Oost

Helmond-Oost

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

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

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

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 
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.

Volleybalclub zoekt leden. Wij 
spelen in de binnenstad van 
Helmond. In de Gymzaal van de 
Vuurvogel achter De Fonkel aan 
de Prins Karelstraat. Wij spelen 
recreatief en gemengd in leeftijd 
en sekse. Wij spelen iedere dins-
dagavond van 20.15 tot 22.00 uur.
Voor meer info: 0613817285

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

Vrijdag 1 november is er kienen in 
wijkhuis De Lier aan van Kinsber-
genstraat 1 in Helmond. Aanvang 
20.00 uur, toegang vanaf 16 jaar. 
Er zijn weer diverse leuke  prijzen 
te winnen en natuurlijk ook  kof-
fiepakketten, wasmiddelen en 
tassen met levensmiddelen. De 
zaal is geopend vanaf 19.00 uur.

Komende zondag is Stadsgalerij 
Helmond geopend van 13.00 tot 
16.00 uur. Er is live muziek aan-
wezig. U vindt de Stadsgalerij 
aan de Heistraat 125.

Heropening Probeerhuis 
Vooruitkomst?

Ervaar de slimme hulpmiddelen

Op vrijdag 25 oktober om 16.00 
uur vindt de heropening plaats 
van Probeerhuis Vooruitkomst. 
Vooruitkomst is een fysieke 
plek waar mensen hulpmidde-
len kunnen proberen, ervaren, 
persoonlijk advies kunnen krij-
gen, en lezingen en workshops 
kunnen volgen. Dit alles onder 
het genot van een kopje ko�  e 
in een huiselijke sfeer.

Voor wie staan wij klaar?
In Vooruitkomst kunnen oude-
ren, mensen met dementie, man-
telzorgers, zorgprofessionals 
en andere zorgvragers terecht 
voor advies. Vooruitkomst is de 
schakel tussen deze groepen en 
technologie (Smart Health) en 
praktische hulpmiddelen. Voor-
uitkomst is geen winkel, maar 
verwijst op onafhankelijke wijze 
door naar hulpmiddelenwinkels 
en andere leveranciers in de re-
gio. Daarnaast organiseert Voor-

uitkomst regelmatig lezingen en 
workshops, zowel voor mantel-
zorgers als zorgprofessionals. 
Houd onze facebookpagina in 
de gaten voor meer informatie, 
data en tijden www.facebook.
com/vooruitkomst. Na een her-
inrichting is Probeerhuis Voor-
uitkomst weer geopend. 

Programma 25 oktober
Geïnteresseerden zijn van harte 
welkom vanaf 16 uur voor een 
hapje en drankje. 
Om 16.30 uur zal wethouder H. 
van Dijk het openingswoord ver-
zorgen..

Daarna laat Kariene van Dijk, De 
Mantelzorgontzorger, voorbeel-
den zien van hulpmiddelen die 
ervoor kunnen zorgen dat men-
sen langer thuis blijven wonen. 
De opening duurt tot 18 uur.

U vindt Probeerhuis Vooruit-
komst in de Elzaspassage, naast 
de (binnen)ingang van C&A, te-
genover Arnani Schoenen. ▲

Centrum

Uniek in Helmond: Fonkelende 
korendagen in de Fonkel

Zes Nederlandse koren zullen 
zondag 27 en 3 november optre-
den in Wijkhuis de Fonkel, Prins 
Karelstraat 123 Te Helmond. De 
koren, komende uit  Franeker, 
Ter Heyde aan zee, Den Bosch, 
Groesbeek, Dussen en Son/Breu-
gel, presenteren zich één keer in 
de theaterzaal voor de jury en één 
in de foyer met een vrij repertoi-
re,  vaak begeleid door een eigen 

orkest. Dat betekent continu 
muziek van 11.30 tot 18.00 uur.

Zondag 3 november geldt het-
zelfde draaiboek,  maar nu met 
zes koren komend uit, Dongen, 
Venray, Den Bosch, Tiel, Oeffelt  
en Nuenen. Voor koorliefheb-
bers zijn dit geweldige muzikale, 
maar ook gezellige zondagen on-
der het genot van een drankje en 
hapje. Zeer de moeite waard om 
mee te maken. De toegang voor 
dit evenement is gratis. 

Centrum

De Bella Donna’s. (Bron foto; organisatie Fonkelende korendagen).
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9 November niks te doen? 
Kom naar De Kluppels!

Nog een paar weekjes van rust 
en dan barst het nieuwe carna-
valsseizoen weer los. Op zater-
dag 9 november om 23.11 maakt 
carnavalsvereniging De Houtse 
Kluppels bekend wie dit jaar 
regeert over het Kluppelrijk. De 
58e Prins wordt dan uit de hoge 
hoed getoverd. 

Bij een nieuwe Prins hoort ook 
een feest om het carnavalssei-
zoen goed te beginnen. Topor-
kest Anderkovver speelt gega-
randeerd het dak eraf op deze 
avond. Ook DJ Dominic Graat en 
blaaskapel De Durbloazers zijn 
aanwezig en bouwen een gezel-
lig feest met de aanwezigen.  

Gratis entree bij De Kluppels
De entree voor deze avond is 
helemaal gratis, en dat geldt 
voor vrijwel alle carnavalsavon-
den bij ons. De Prinsbekend-
makingsavond begint om 20.30 
uur. Helaas moeten we op deze 
avond ook afscheid nemen van 
Prins Max d'n 1e en zijn vrouw 
Janneke. Zij hebben er het afge-
lopen seizoen weer een onverge-
telijk feest van gemaakt. Voor de 
laatste keer zwaait Prins Max de 
scepter, waarna hij samen met 

alle aanwezige Houtenaren en 
bevriende carnavalsverenigingen  
zal aanschouwen wie de 58ste 
Prins der Houtse Kluppels is. 

Tip 9 is aan de beurt
De tijd vliegt. Deze week is het 
tijd voor tip 9.  Het raden naar 
de nieuwe Prins kan nog steeds 
en is volop bezig. Weet jij het al? 
Ga dan naar www.kluppels.nl en 
raad mee. Ook kun je er alle tips 
terugkijken.
Volg ons ook op Twitter en In-
stagram via @houtsekluppels of 
word vrienden op Facebook: CV 
De Houtse Kluppels. ▲

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

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

Prinsbekendmaking 
CV de Rampetampers

Op 1 november 2019 zal de 
prins van de Rampetampers 
voor 2020 bekend worden ge-
maakt. Wie zal dit seizoen de 
scepter gaan zwaaien? Laat 
u verrassen en kom op 1 no-
vember naar onze residentie 
de Fonkel in Helmond. De 
toegang is gratis en voor alle 
leeftijden.

Om 20.30 uur zal Prins Wer-
ner d’n Urste nog even laten 
zien wat nu echt carnaval is. 
Na ontvangst van de gastver-
enigingen zal hij nog eenmaal 
voorgaan in het feestgedruis, 
om vervolgens de artikelen 
behorend bij zijn prinselijke 
waardigheid bij de voorzitter 
in te leveren. Vervolgens zal 

dan de nieuwe prins van de 
Rampetampers, alweer de 56e 
aan de aanwezigen worden 
gepresenteerd.

Als de nieuwe prins bekend 
is, zal samen met de bezoe-
kende verenigingen en alle 
bezoekers een gezellig feest 
gehouden worden, waarbij de 
nieuwe prins gefeliciteerd kan 
worden en hij kan laten zien 
zijn mannetje te staan in het 
feestgewoel. ▲

Centrum

Hilarisch Kienen met Striepke Veur 

Kienen: we kennen het allemaal 
wel. Als hoofdprijs een espres-
soapparaat of een mixer, span-
ning en klammige handen, want 
men wil de hoofdprijs winnen.

Hilarisch kienen is helemaal wat 
anders. Geen spanning, maar 
volop lol en gein, gezelligheid ten 
top en natuurlijk hilarische, maar 
ook zeer waardevolle prijzen. Een 

avond om eens even de boel de 
boel te laten en wat stoom af te 
blazen. 

Aankomende zaterdag 26 ok-
tober kut u gezellig komen kie-
nen in Wijkhuis de Geseldonk, 
Cederhoutstraat 44.  Entree-
kaarten zijn verkrijgbaar bij: De 
Geseldonk, Slijterij ’t Pijpke en 
Gildebroeder Han Smits of bestel 
ze via 06- 30731800 en uw bestel-
ling wordt keurig geregeld. Een 
entreekaart kost €12,50 die u bij 

binnenkomst kunt ruilen tegen 
6 kienkaarten. 

Het programma ziet er als volgt uit:
• 19.00 uur: zaal open
• 20.00 uur:  aanvang 
 hilarisch kienen
• 23.00 uur: einde 
 hilarisch kienen
• 23.00 tot 01.00 uur:
 passelijke D.J. muziek   
 Kom en geniet van deze hilari-
sche kienavond georganiseerd 
door Gilde Sint Antonius Abt. ▲

(Bron foto; Gilde Sint Antonius Abt).

Concert Blaaskapel de Kersenlanders

De Kersenlanders is een echte 
Mierlose blaaskapel en een van 
de oudste traditionele blaas-
kapellen in deze regio. In 2018 
hebben zij hun 70 jarig bestaan 
gevierd. Met het repertoire van 
Tsjechische, Böhmische en 
Moravische  blaasmuziek en 
ook moderne amusementsmu-
ziek met evergreens en Duitse 
schlagers spreken zij een breed 
publiek aan. 

Onder  inspirerende leiding van 
Chris de Baat staan zij van 14.00 
tot 16.00 uur garant voor een 
lekker stukje muziek in de altijd 
gezellige Gaviolizaal Vooraf, in 
de pauze en na afloop kunt u 
genieten van onze Helmondse 
draaiorgels. 
De Gaviolizaal met monumen-
ten en een stukje geschiede-
nis en cultuur in de cultuurstad 
Helmond heet u welkom. De 
toegang is gratis. Wel zien wij na 

afloop van het concert een vrij-
willige bijdrage in onze donatie-
pijp. Door de groei van het aantal 
bezoekers en activiteiten kunnen 
wij ook extra vrijwilligers, vooral 
voor de horeca gebruiken. Heeft 
u interesse om ook een stukje 
bij te dragen aan de Helmondse 
cultuur en monumenten neem 
dan contact op met de Stichting 

Draaiorgels Helmond. info@
draaiorgelshelmond.nl of 06-
39682404

De Gaviolizaal is te vinden aan 
de Torenstraat 36a, 5701 SH Hel-
mond. Openingstijden zaterdag 
en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. 
Groepen van minimaal 10 perso-
nen ook mogelijk op afspraak. ▲

De Kersenlanders. (Bron foto; Draaiorgelmuseum Helmond).

Binnenstad

Kirsten Bevers (HT’35) bij Turngala aanwezig

Komend weekend vindt in ’s 
Hertogenbosch het jaarlijkse 
turngala plaats. Dit biedt de 
ruimte om ook regionale talen-
ten op een groot podium hun 
turnkwaliteiten te laten zien. Af-
gelopen jaren is ook HT’35 iedere 
keer aanwezig geweest. Ditmaal 
is Kirsten Bevers uitgenodigd.

Zij werd afgelopen seizoen Ne-
derlands Kampioen (meerkamp) 
in de categorie senior divisie 2. 
Ook behaalde ze het goud op 
balk en zilver op brug. 

Op zondag vindt de Brabant 
Trophy plaats, een internationale 
turnwedstrijd. Dus wil je Kirsten 
aanstaande zondag 27 oktober 
komen aanmoedigen?  Zie www.
ht35.nl voor meer informatie.

Alle wedstrijdgroepen zijn mo-
menteel in voorbereiding op het 
nieuwe seizoen, met allereerst de 
jaarlijkse clubkampioenschap-
pen. Deze vinden plaats op 23 
en 24 november in Turncentrum 
Helmond. Toegang is gratis. ▲

Helmond

0492-845350
info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
www.helmondnu.nl
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Uitvaartzorg van de Kerkhof

Uitvaart 
vanaf

€ 1695-,
informeer gerust naar

de mogelijkheden

Dé uitvaartondernemer voor Helmond.

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

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

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

Misintenties
Misintenties dienen twee weken van tevoren opgegeven te worden om 
geplaatst te kunnen worden.

Zaterdag 26 oktober
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna; volkszang 
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang
Johan Spekken-Coenengracht; Piet en Mina Joosten van Dijk vanwege 
verjaardag en overleden familieleden.

Zondag 27 oktober: 10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout Hoogmis m.m.v. het 
kerkkoor; Bijzondere intentie; Hans Hafkenscheid vanwege sterfdag; Willy 
van der Linden-van Hout vanwege sterfdag

Donderdag 31 oktober: 19.00 uur ’t Damiaanhuis, Giel Verspaget en Martina 
Verspaget-van Dijk v.w. sterfdag papa;

Zaterdag 2 november
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna, volkszang;
Mia van den Reek-Canters;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout Allerzielenviering m.m.v. het kerkkoor:
overleden ouders Weijts-Janssen; overleden ouders van de Laar-van de Ven; 
pastoor Stuart Allan;

NB: Op 2 november vanwege Allerzielen:  Zal op het kerkhof aan de 
Slegersstraat koffie zijn tussen 10:00 uur en 12:00 uur en van 14:00 uur tot 
16:00 uur. Om 15:00 uur worden de graven gezegend.
Om 19:00 uur worden de overledenen van het afgelopen jaar persoonlijk 
herdacht door hun namen te noemen en een kaarsje aan te steken.

Zondag 27 oktober 
10.30 uur Femmes
Annie Duijmelinck-van der Steen, Annie Vlamings, Louis de Jong, Piet 
van Neerven en Irma van Neerven-Harnisch, Harry Sanders, Antonius 
Rooijakker en Martina Habraken de echtgenote, overleden ouders De Kok-
van de Berk en Ciska de dochter, Ellen Smithuis-Kok, Riek Merks-Reloe, 
Ria Verhoeven-van Poppel, Huub Rijkers, Martien van Rooij, Frits en Dora 
Coolen-Evers.

Zondag 3 november
10.30 uur Trudo Koor 
Jac en Trees Wijnheimer, familie Wijnheimer-Roelofs, Hans Graat.

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

Verlopen graf- en urnrechten R.K. 
Begraafplaats Sint Lucia Mierlo-Hout

In verband met het verlopen van de graf- 
en urn van de rechten en mogelijk toe-
komstige ruiming daarvan, is de beheer-
der van de begraafplaats op zoek naar de 
rechthebbende op de navolgende graven- 
en urnplaatsen van de R.K. Begraafplaats 
Sint Lucia Mierlo-Hout:

• MA. v. Ommeren-v. Asseldonk, C55.
 (Augustus 2018).

• JAF Reemers, L74. (Januari 2019).
• MJ. Verberne, C41. (Februari 2019).
• MA Metternich, 1A2. URN (Juni2019).
• J. Reemers, G149. (Juni 2019).
• HM. Verschuuren-van Crey C27. 
 (Juli 2019).
• JMMA. v. Mierlo, E41. (Augustus 2019).
• J. Baggermans-v. Dooren, H103. 
 (Augustus 2019).
Rechthebbende en/of andere belangheb-
bende worden vriendelijk verzocht contact 
op te nemen met de beheerder van de be-
graafplaats A. Meulendijks: 06-53700624. ▲

Helmond

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.: 0492 - 51 39 71

Neyo is een slanke, gespierde kat van 2 jaar die in een nieu-
we omgeving direct op verkenning gaat. Hij is niet gauw 
ondersteboven van veranderingen. Hij is goed hanteerbaar 
en komt ook op schoot, hij wordt graag geaaid. Ook spelen 
en jagen zit in zijn repertoire, hij gooit z’n speelgoed en-
thousiast rond. Het is een ontzettend leuke kat. Hij is super 
sociaal naar mensen toe, iedereen mag hem aaien en op-
pakken, hij wandelt gerust een stukje mee, maar hij loopt 
ook naar binnen via openstaande deuren en ramen, ook als 
die niet van zijn eigen huis zijn. Neyo is te argeloos en te 
“open” naar alles en iedereen. We zoeken voor deze hart-
stikke leuke kat een nieuw baasje, dat wat meer achteraf 
woont, met minder buren, op grotere afstand, zodat Neyo 
wel lekker op stap kan, maar niet meer zomaar bij iedereen 
naar binnen wipt. Een kattenluikje zou fijn zijn zodat hij zijn 
eigen uitstapjes kan regelen, en dat luikje mag ‘s nachts ge-
rust dicht, dan gaat hij netjes slapen. Neyo
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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

KENNISMAKING

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

Op zoek naar
tapijt of vinyl?

Beekerheide 28
Beek en Donk

www.vloerenland.com

Dealer van Wrangler, Lee, Paddock’s, Lee Cooper, 
Brams Paris, Maskovick, New Star, 

Dxgo, Colorado en Gibson.

2 BRAMS PARIS 
STRETCH JEANS  

€ 65,-
DIVERSE KLEUREN 

BLAUW, ZWART EN BEIGE
MATEN 29 T/M 46 INCH, LENGTES 30, 32, 34 EN 36

GROTE COLLECTIE BUCKLES
WWW.BUCKLES-BELTS.NL

De Broekenparty
Offermansstraat 4

5715 AN  LIEROP

www.de-broekenparty.nl

SNUFFELMARKT
VELDHOVEN

NH Koningshof
Zondag 27 oktober
300 kramen oude 

spullen.
Gratis parkeren. 

vanaerlebv.nl

27 oktober Mega 
vlooienmarkt

220 kramen bomvol!
Tennishallen 

Eindhoven Noord
Vijfkamplaan 10,  

Eindhoven
9.00-16.00u   

tel: 06-20299824

27 Oktober
Spirituele- en 

gezondheidsbeurs. 
Hofke van Marijke.

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

Man, 62 jaar, zoekt slanke 
lieve vrouw. Kinderen zijn 

welkom, en wie weet...
zitten wij met kerstmis 

samen onder de kerstboom? 
Brieven met foto, aan:
Weekkrant De Loop 

Helmond, Steenovenweg 20, 
5708 HN  Helmond

Met in de linkerbovenhoek 
vermelden: brieven onder 

nummer 1943a.

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

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

BUSINESS     OWNER

Rolluiken, 
luifels,vloerbedekking, lamel-
len, (rol)gordijnen, jaloeziën, 

etc. Zeer concurrerende prij-
zen. Gratis meten en prijs-
opgaaf. 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
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FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

www.henkvanrooijfietsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

overtuigd?Onze voordelen
waardebon|DL

#####

NU MET BON 

Onderhoudsbeurt voor 
uw fiets inclusief poetsen

Maak alvast een afspraak!

www.henkvanrooijfietsen.nlwww.henkvanrooijfietsen.nlwww.henkvanrooijfietsen.nl
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gratis software update bij onderhoudOnze voordelen
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gratis accu test 
bij onderhoud
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gratis montage 

accessoires
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gratis montage 
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100% rijklaar 
afgeleverd
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service

Onze voordelen
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100% rijklaar 
afgeleverd
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gratis op maat afstellen van de nieuwe fiets
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NU IN DE 
SHOWROOM

GAZELLE 
ULTIMATE 
2020
OPTIMALE 
RIJCOMFORT!
Bosch Active Plus motor
Magura velgremmen
Uitstekende wegligging

VANAF

3299.-

van € 79.95van € 79.95van € 79.

nu € 49.-
(geldig van 29 oktober tot  20 december 2019) 

(derailleur en elektrische fietsen € 10.00 extra, excl. onderdelen)


