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Workshop graffiti in de Cacaofabriek. (Bron foto; Mandy Meeuwsen).

Helmond
Helmond is een van de zes gemeenten die deelneemt aan
het tweejarige programma ‘Age
Friendly Cultural Cities’ van het
Fonds voor Cultuurparticipatie.
De vergrijzing en daarmee thema’s

als eenzaamheid en toegankelijk- aan samen te werken en zo een en weten we of Helmond zich
MOTORZAAG ACTIE
heid staan hoog op de gemeente- duurzaam kunst- en cultuur- winnaar mag noemen.
Vanaf
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Met dit programma moedigt het november wordt de prijs uitgeFonds cultuur, zorg en welzijn reikt tijdens de slotmanifestatie (Lees verder op pag. 3)
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VITARA 1.4

S-CROSS 1.4

VDNS Suzuki
Varenschut 21D • 5705 DK Helmond • 0492-588975
Gemiddeld brandstofverbruik volgens de Euro-6-norm, EC 2017/1347AG: 5,3 – 6,3 l/100 km; 18,9 – 15,9 km/l; CO2-uitstoot: 120 - 143 g/km. Deze actie is
geldig t/m 31 december 2019 en alleen geldig op de voorraadmodellen. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Voor alle actievoorwaarden zie suzuki.nl.

www.suzuki.nl/inruil/

S p e e l b ewu st 18+
H o l l a nd c a s i no.nl

WIN EEN
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2 4 O K TO B E R
T/M 6 NOVEMBER
EINDHOVEN
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(Vervolg pag. 1)
Helmond is een stad waar ook
de vergrijzing een uitdaging
vormt. Daarom omarmen gemeente en culturele instellingen
het Age Friendly Cultural Citiesprogramma. Onder de noemer
Lange Leve Cultuur nodigt Helmond kwetsbare ouderen uit
om actief aan cultuur te doen.
‘Bovendien willen we in de stad
een duurzame samenwerking
bewerkstelligen tussen cultuur,

week nummer 44 vrijdag 1 november 2019
zorg en welzijn,’ aldus projectleider Kim van Uden. Een jury, onder leiding van Hedy d’Ancona,
zag hoe Helmond te werk ging.
Op basis van haar bevindingen,
en aangeleverde rapportages van
alle zes de steden, maakt de jury
een keuze voor de gemeente die
zich het beste heeft ontwikkeld
als Age Friendly Cultural City.
Hedwig Verhoeven, directeur
Fonds voor Cultuurparticipatie:
“Het aantal Age Friendly Cultural

Cities staat nu na drie edities op
24, verspreid over het hele land.
We zien dat cultuur, zorg en welzijn elkaar weten te vinden en
zich gezamenlijk hard maken
voor cultuurparticipatie van én
met ouderen. De steden hebben door ons programma en de
bijbehorende prijs van het BNG
Cultuurfonds iets geweldigs in
gang gezet dat recht doet aan de
waarde van ouderen. Daar kunnen we met elkaar écht trots op
zijn.” Tijdens de slotmanifestatie

4 november wordt de BNG Bank
Lang Leve Kunstprijs 2019 uitgereikt aan de gemeente die zich
het best als Age Friendly Cultural
City heeft ontwikkeld. Helmond
is naast Alkmaar, Amersfoort,
Haarlem, ‘s-Hertogenbosch en
Middelburg e.o. een van de zes
steden die kans maakt. De prijs
wordt voor de derde keer uitgereikt. Eerdere winnaars zijn: Amsterdam (2016) en Emmen (2018).
Meer info is te vinden op www.
langleve-cultuur.nl ▲
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Winter wonderavond
bij Coppelmans Helmond
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(Bron foto; Coppelmans Helmond).

Mierlo-Hout
Tuincentrum Coppelmans is al
jaren een begrip als het gaat om
sfeer en kerst. Al twee jaar op
een rij is de kerstshow van Coppelmans Helmond verkozen tot
beste van Nederland in haar categorie. Coppelmans Helmond
kenmerkt zich door de intieme,
gemoedelijke en persoonlijke
sfeer. Lekker overzichtelijk winkelen in een perfect gestylde
winkel waar de klant centraal
staat en medewerkers écht verstand van zaken hebben.
Alles voor de Tuin
De route begint bij binnenkomst
op de zeer complete tuinplantenafdeling waar je kunt kiezen
uit de mooiste heesters en planten die er deze tijd van het jaar
op zijn mooist uitzien. Of het nu
gaat om een mooie heleborus of
bolchrysant, je vindt hier alles
om de tuin deze herfst prachtig
in bloei te zetten. Als je verder
loopt kom je in een, speciaal voor
de winter, opgezette tent. Hierin
vindt je alles voor het maken van
een mooie herfst- of kerstcreatie:
van pompoenen tot kerstgroen.
Over een paar weken kunt u
hier uw kerstboom uit komen
zoeken. Deze wordt dan voor je
ingepakt zodat u hem makkelijk
mee naar huis kunt nemen. Een
stukje verder kom je op de vogelvoerafdeling. Hier vindt je alles
om de vogels in je tuin eens goed
te verwennen. Ook bloembollen zijn ruim vertegenwoordigd.
Plant nu je bloembollen, zodat
je in het voorjaar van prachtige
tulpen, narcissen en alle andere
voorjaarsbloeiers kunt genieten.
Ook de bijen zijn hier heel erg
blij mee. Ook het kerstdorp ontbreekt dit jaar niet, honderden
items zijn ten toon gesteld in

een adembenemend landschap,
compleet met treinen en draaimolen.
Altijd de juiste kerstboom
De collectie kunstkerstbomen
is uniek. Meer dan honderd verschillende kunstbomen staan
uitgestald, sommige zijn niet van
echt te onderscheiden. De lengtes variëren van 40 cm tot bijna 4
meter, met of zonder verlichting
en alles wordt u haarfijn uitgelegd door onze zeer kundige medewerkers. Zo kies je altijd voor
de juiste kunstkerstboom.
Ook voor echte kerstbomen kun
je bij Coppelmans Helmond terecht. Vanaf eind november is er
een ruime collectie kerstbomen
die speciaal gekweekt worden
in Nederland en Denemarken.
Voor ieders gemak wordt er gratis een gat in de stam geboord,
zodat de boom heel makkelijk
geplaatst kan worden op een
speciale standaard. Zo staat ten
allen tijden recht en stevig. Deze
voeten kun je jaren gebruiken.
Absoluut de verlichting specialist
Als je dan de juiste kerstboom
hebt gevonden, mogen de lampjes niet ontbreken. Een gigantisch assortiment kerstverlichting vindt je bij Coppelmans Helmond, voor binnen en buiten. Of
het nu gaat om de welbekende
clusterverlichting, ledverlichting,
koppelbare- verlichting of lampjes op batterijen, je vindt hier
werkelijk alles. Voor een goed
advies kun je terecht bij de verlichting specialisten.
Prijswinnende
Sfeer- Kerstshow
Al 2 jaar op rij (2017-2018) is de
kerstshow van Coppelmans Helmond verkozen tot beste in zijn
categorie. Ook dit jaar is er weer
heel veel werk verzet om aan de
verwachting te voldoen, de route

is compleet anders dan andere
jaren. Er zijn diverse thema’s uitgewerkt, alles volgens de laatste
trend. In de perfecte ambiance
kom je helemaal in de najaarsen kerst stemming. Je wordt volop geïnspireerd, om je huis eens
helemaal in sfeer te brengen. Of
het nu gaat om een mooie tafelschikking of een compleet nieuwe kerstboom, de stylisten van
Coppelmans Helmond kunnen je
perfect helpen met de juist keuzes. Laat je eens verrassen door
de ideeën van deze specialisten!
Kamerplanten
zijn helemaal in….
Welk tijdschrift je er ook op naslaat, je kunt niet om kamerplanten in huis heen. Ze hebben naast
een hoge decoratieve waarde,
ook een filterende functie. Ze
halen schadelijke stoffen uit de
lucht en voegen zuurstof toe.
Ook zorgen ze voor een perfecte
luchtvochtigheid en dit komt je
woonplezier dan ook weer ten
goede. Bij Coppelmans Helmond
vindt je de perfecte kamerplant
voor je huis, en ook hier weer
vindt je specialisten die met
passie vertellen welke plant het
beste bij je past. Kies je, naast een
planjt, ook voor een mooie pot of
mand? Dan planten onze medewerkers hem graag voor je op.
Winterwonderavond
Het is inmiddels een begrip, de
winterwonderavond bij Coppelmans Helmond. Op woensdag
6 november is het weer zover!
Iedereen is vanaf 19:00 uur van
harte welkom om een bezoek
te brengen aan Coppelmans
Helmond aan de Akkerweg in
Helmond. Op deze avond kun je
genieten van muziek, een hapje
en een drankje, vele demonstraties, leuke kraampjes met hebbedingetjes en natuurlijk niet te
vergeten: veel leuke aanbiedin-

gen en kortingen. Ook krijg je bij
binnenkomst een lotje waarmee
je kans maakt op een van de vele
leuke prijzen welke beschikbaar
worden gesteld door Coppelmans en diverse standhouders.

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

Kortom; Coppelmans Helmond
is dit jaar weer zeker een bezoekje waard! ▲

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen

Coppelmans Helmond
is elke zondag geopend.
Tuincentrum Coppelmans
Helmond, Akkerweg 70

BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie
www.klaasenvandeursen.com

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

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

U I T VA A RT S P I E R I N G S
0 4 9 2 5 2 5 0 0 0 | U I T VA A R T @ S P I E R I N G S . C O M | W W W. S P I E R I N G S . C O M
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Hout stoken. Hou het gezellig,
voor uzelf én voor uw buurt

Het stoken van hout in open
haard of houtkachel is lekker
warm en brengt gezelligheid in
huis. Hout stoken kan ook
overlast geven.
Als u op de juiste manier stookt,
beperkt u geur- en gezondheidsoverlast voor uw omgeving en
voor uzelf.

Hieronder leest u een aantal tips om goed te stoken.

Stook droog hout.
Het vochtpercentage
mag maximaal 20%
zijn.

< 20%

Stook niet als het windstil
of mistig is. Voorkom
daarmee dat de rook in
uw tuin en bij de buren
blijft hangen. Check
daarom voor het stoken
www.stookwijzer.nu

Op de koffie bij de wethouder
November
• Mierlo-Hout: met wethouder Dortmans op woensdag
6 november van 19.30 tot 20.30 uur in De Geseldonk;
• Brandevoort: met wethouder Van Dijk op donderdag
7 november van 19.30 tot 20.30 uur in ’t Brandpunt;
• Brouwhuis: met wethouder Maas op donderdag
14 november van 19.00 tot 20.00 uur in Het Tienerhuis;
• Helmond Noord: met wethouder Van den Waardenburg
op donderdag 14 november van 19.30 uur tot 20.30 uur in
De Boerderij;
• Rijpelberg: met wethouder Maas op donderdag 14 november
van 20.15 tot 21.15 uur in De Brem
• Helmond Oost: met wethouder De Vries op maandag
18 november van 19.00 tot 20.00 uur
Woont u in een andere wijk? Ga dan naar
www.helmond.nl/wijkspreekuren voor een
overzicht van de wijkspreekuren in december.

Gebruik onbehandeld
en ongeverfd hout.

Steek het hout van bovenaf aan
met aanmaakblokjes of -houtjes.

Zorg voor voldoende
luchttoevoer. Laat het hout
niet smeulen.

Raadsvergadering over begroting
5 november 2019
De gemeenteraad gaat op dinsdag 5 november discussiëren over de begroting
voor 2020. Dat gebeurt in de raadzaal in Boscotondo. De vergadering begint om
16.30 uur. Iedereen is hierbij van harte welkom!
Laat uw kachel
minstens één keer per
jaar vegen door een
erkend vakman. Beperk
het risico op een
schoorsteenbrand.

Meer tips? Kijk op
www.helmond.nl/houtstoken

Eerst zullen alle fracties hun mening geven over de begroting en vragen stellen
aan het college. Om 19.00 uur is er een pauze tot 20.00 uur. Na de pauze geven
burgemeester en wethouders antwoord aan de raadsleden. Dat duurt tot 21.30
uur. Daarna kunnen de raadsleden nog verhelderende vragen stellen aan het
college. Rond 22.00 uur wordt er gestemd of de begroting wordt vastgesteld
en of er nog zaken gewijzigd worden. Raadsleden kunnen namelijk wijzigingen
voorstellen via amendementen en moties.
Raadsvergadering live volgen via internet
De beelden van de raadsvergadering worden live uitgezonden via internet. Via
www.helmond.nl/bestuur (kies voor: Raad in Beeld) of via de app Politiek portaal
op uw tablet kunt u de vergadering gemakkelijk volgen. U vindt daar ook een
overzicht van alle vergaderingen van de raad en de raadscommissies. Daarnaast
kunt u de vergadering ook op een later moment terugkijken.
De volledige agenda met bijbehorende stukken vindt u op
www.helmond.nl/gemeenteraad.

• 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
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Ontvang gratis bloembollen en help bij het
bestrijden van de eikenprocessierups
Wilt u in het voorjaar genieten van mooie bloeiers én helpen bij het bestrijden
van de eikenprocessierupsen? Dan ligt er een gratis zakje bloembollenmix met
80 bollen voor u klaar bij Energiehuis Helmond!
Uit onderzoek blijkt namelijk dat bepaalde bloemen de natuurlijke vijanden van
de eikenprocessierups aantrekken, zoals de gaas- en sluipvlieg en de koolmees.
In het voorjaar zorgen de bloemen voor een vrolijke noot in uw (voor)tuin. En ze
zorgen voor meer variatie in beplanting, insecten en vogels. Deze ‘biodiversiteit’ is
belangrijk voor de natuur en het verminderen van grote insectenplagen.
Gratis bloembollen ophalen
U kunt het zakje bloembollenmix ophalen, tegen inlevering van onderstaande
bon, bij Energiehuis Helmond (Torenstraat 3-5) op:
• donderdag 7 en vrijdag 8 november van 13.00-17.00 uur
• zaterdag 9 november van 10.00-17.00 uur
• donderdag 14 november van 13.00-17.00 uur
Let op: plant de bollen voor de Kerst in uw (voor)tuin in de buurt van eikenbomen.

Bon voor gratis

bloembollen

Help mee bij het bestrijden van de eikenprocessierupsen én geniet
van mooie voorjaarsbloeiers met het gratis zakje bloembollen.*
Lever deze bon in bij Energiehuis Helmond, Torenstraat 3-5,
op de volgende dagen/tijden:
• do 7 en vrij 8 nov. van 13-17 uur
• za 9 nov. van 10-17 uur
• do 14 nov. van 13-17 uur

* Zolang de voorraad strekt
** Hiermee ga je akkoord met de privacyvoorwaarden
(www.allelichtenopgroen.nl/privacybeleid)

"
Bekendmakingen
Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)

22-10-2019

Noord Koninginnewal 9A
Scheerderhof 1
Vossenbeemd 41

22-10-2019
23-10-2019
23-10-2019

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
oprichten filtergebouw
OLO 4523785
Herontwikkeling Annawijk (a)
OLO 4530921

Herontwikkeling Annawijk (b)
OLO 4534199
oprichten onderwijsgebouw
OLO 4472079
(summa college)
Kasteeltuin,
21-10-2019 kappen 7 bomen
OLO 4709657
Wethouder Ebbenlaan, Begraafplaats Spitsmuisstraat (wijk Binnenstad)
Pistoriusstraat 9
21-10-2019 verbouwing woonhuis
OLO 4645239
Dorpsstraat 32
22-10-2019 plaatsen antennemast
OLO 4665189
Bosperceel Q 00689
16-10-2019 maken uitweg (gewijzigde situering OLO 4309761
t.o.v. eerder verleende vergunning)
Rivierensingel, Vlietstraat, 22-10-2019 kappen 7 bomen
OLO 4709683
Donkerstraat (wijk Brouwhuis)
Heistraat 128
22-10-2019 maken uitweg
OLO 4725401
Faassenhoek 5
22-10-2019 oprichten woning (tweekapper)
OLO 4516861
Heikantseweg,
22-10-2019 kappen 7 bomen
OLO 4709699
Bakelsedijk (wijk Dierdonk)
Faassenhoek 3
22-10-2019 oprichten woning (tweekapper)
OLO 4516823
Churchill-laan,
22-10-2019 kappen 2 bomen
OLO 4709741
Kanaaldijk Z.O. (wijk Industrieterrein)
Beukehoutstraat,
22-10-2019 kappen 8 bomen
OLO 4709773
Goorsebaan (wijk Mierlo-Hout)
Frans Halslaan
22-10-2019 kappen 2 bomen
OLO 4709831
(wijk Helmond-Noord)
Gerwenseweg 62
22-10-2019 wijzigen bouwvergunning (overstek OLO 4688461
achterzijde) en veranderen type (vloer)constructie.
Berkendonk, Straakven,
22-10-2019 kappen 11 bomen
OLO 4709869
Frieslandpad, Raktpad, Brempad, Rijpelbregseweg (wijk Rijpelberg)
Venstraat, Hortsedijk,
23-10-2019 kappen 10 bomen
OLO 4709903
Lieshoutseweg, Gerwenseweg, Schootenseweg (wijk Stiphout)

Vastgesteld bestemmingsplan “Stiphout – Tivoli 12”

e-mail adres:

kadastraal T 6394

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Bakelsedijk 139
17-10-2019
Hoogeindsestraat
18-10-2019
6 t/m 20 even
Postelstraat 22 t/m 30 even 18-10-2019
Automotive Campus
18-10-2019

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van
de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 22 oktober 2019 het bestemmingsplan
Stiphout – Tivoli 12 heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met ingang van 31 oktober
2019 gedurende zes weken ter inzage. Dit bestemmingsplan maakt de herbouw van de
bestaande woning en de nieuwbouw van één extra woning mogelijk op het perceel Tivoli 12,
aan de zijde van de Oude Torenstraat.

Blijf op de hoogte van groen en duurzaam nieuws uit de stad.
Schrijf je in voor de nieuwsbrief ‘Alle lichten op groen’.**

Projectlocatie:
Datum indiening:
Engelseweg 179
17-10-2019
Heistraat 128
20-10-2019
Maisdijk 6
16-10-2019
Hoofdstraat kadastraal T 6394 22-10-2019
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Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
plaatsen reclamezuil
OLO 4722051
maken uitweg
OLO 4725401
plaatsen erfafscheiding
OLO 4718805
oprichten 10 woningen
OLO 4704047
(voorstadhalte)
oprichten 40 appartementen
OLO 4704331
(voorstadhalte)
verbouwen winkelpand tot 3 studio’s OLO 4730039
oprichten berging met overkapping OLO 4731603
renoveren voorgevel kantoor
OLO 4733203

Inzage
U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl
en via de link op www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is
NL.IMRO.0794.1700BP190500-2000. Er ligt ook een papieren exemplaar in de Stadswinkel,
Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de openingstijden van
de Stadswinkel. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.
Beroep
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 1 november 2019 gedurende zes
weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:
• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;
• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig
zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.
Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan
treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de inwerkingtreding van
het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een
beroepschrift heeft ingediend ook een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen
bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovenstaand
adres. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat er een beslissing
is genomen over het verzoek.

Ingediende evenementenvergunningen
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:
Bosselaan 4A

Projectomschrijving:
oprichten woning

Nr. Omgevingsloket:
2019-x1210

Locatie:
Datum indiening:
terrein de Zandbergen
17-10-2019
Brouwhuis

21-10-2019

Sportpark de Braak 7

21-10-2019

Geweigerde omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Generaal Snijdersstraat 40 24-10-2019

Projectomschrijving:
plaatsen dakkapel (voorzijde)

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4560615

Vergunningvrij verklaarde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie:
Veestraat 43

Verzenddatum besluit:
22-10-2019

Projectomschrijving:
plaatsen reclame

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4673299

• 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

Werkomschrijving:
Regionale Scouting Wedstrijden
(17 t/m 19 april 2020)
carnavalsoptocht Brouwhuis
(24 februari 2020)
Helmond Sport Galafeest
(7 december 2019)

Registratienr.:
2019-02826
2019-02832
2019-02838

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas worden
ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist.
Verleende evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte
straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt
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Verleende evenementenvergunningen
Locatie:
Kasteelplein 1

Verzenddatum besluit:
24-10-2019

Kanaaldijk N.O./
Markt en optocht

24-10-2019

Werkomschrijving:
Registratienr.:
Het Kasteel van Sinterklaas 2019
2019-02344
(4 november t/m 11 december 2019)
Intocht Sint Nicolaas Helmond 2019
2019-02495
(17-11-2019)

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken
na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de
burgemeester, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Tevens kan de voorzieningenrechter van de
rechtbank te ‘s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Vastgesteld bestemmingsplan “’t Hout - Voorstadhalte”
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van de
Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 22 oktober 2019 het bestemmingsplan
’t Hout – Voorstadhalte heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met ingang van
31 oktober 2019 gedurende zes weken ter inzage. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van 40
appartementen en 10 grondgebonden woningen mogelijk aan de Hoofdstraat op de locatie bij
de spoorwegovergang Hoofdstraat / Mierloseweg tegenover de Houtse Bazar.
Inzage
U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link op
www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is NL.IMRO.0794. 1300BP1801422000. Er ligt ook een papieren exemplaar in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het
bekijken van dit exemplaar kan tijdens de openingstijden van de Stadswinkel. De digitale versie
van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.
Beroep
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 1 november 2019 gedurende zes
weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:
• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;
• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig
zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.
Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan
treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de inwerkingtreding van
het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een
beroepschrift heeft ingediend ook een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen
bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovenstaand
adres. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat er een beslissing
is genomen over het verzoek.
Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit
betekent dat de beroepsgronden direct in het beroepschrift moeten worden opgenomen
en dat na afloop van de beroepstermijn geen nieuwe beroepsgronden meer mogen worden
aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid bestemmingsplan
“’t Hout – Voorstadhalte”
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 5 september 2019 hogere
waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, tot maximaal 68 dB ten
gevolge van de spoorweg Eindhoven-Venlo en maximaal 63 dB ten gevolge van de Hoofdstraat
hebben vastgesteld, ten behoeve van het bestemmingsplan “’t Hout – Voorstadhalte”.
Inzage
Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 30 oktober 2019
gedurende zes weken ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1 te Helmond.
Het inzien van deze stukken kan alleen op afspraak. U kunt uw afspraak telefonisch maken via
telefoonnummer 14 0492 of via www.helmond.nl/afspraak.
Beroep
Tegen het besluit kan met ingang van 1 november 2019 gedurende zes weken schriftelijk
beroep worden ingesteld door:
• belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij
burgemeester en wethouders;
• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig
zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen.
Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan
degene die een beroepschrift heeft ingediend ook een schriftelijk verzoek om voorlopige
voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, op bovenstaand adres.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
• Digitaal Loket een adreswijziging (verhuizing) doorgeven, GBA-uittreksel
aanvragen of een hond aan- of afmelden, kan 24 uur per dag en
7 dagen per week via www.helmond.nl
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Ontvangst verzoek intrekking (1)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat zij op
11 september 2019 van Elco PCB BV een verzoek hebben ontvangen om een
omgevingsvergunning in te trekken. Het betreft een vergunning voor de productie van
printplaten aan de Vossenbeemd 101 in Helmond.

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er melding in het kader van het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:
Naam inrichting
Bentoniet Import Nederland BV

Locatie
1e Tussendijk 5

Omschrijving melding
Het starten van een bedrijf voor handel in
zand, grind en Bentoniet producten.

Ontwerpbestemmingsplan Medevoort tussen 2 en 10
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond van artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het
ontwerpbestemmingsplan Medevoort tussen 2 en 10 met ingang van 31 oktober 2019
gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien. Dit bestemmingsplan maakt drie
ruimte-voor-ruimte kavels en vergroting van een bestaande woning mogelijk aan de Medevoort
tussen 2 en 10.
Inzage
U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link op
www.helmond.nl/bestemmingsplannen.
De identificatiecode is NL.IMRO.0794.2100BP170080-1000. Er ligt ook een papieren exemplaar
ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan
tijdens de openingstijden van de Stadswinkel. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl
is juridisch bindend.
Zienswijze
Binnen genoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze
naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de
gemeenteraad, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Post¬bus 950, 5700 AZ Helmond, onder
vermelding van: zienswijze bestemmingsplan Medevoort tussen 2 en 10.
Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch
naar voren worden gebracht door te bellen naar (0492) 702602.

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid
bestemmingsplan “Medevoort tussen 2 en 10”
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij voornemens zijn hogere
waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder vast te stellen ten
behoeve van het bestemmingsplan “Medevoort tussen 2 en 10”. Deze waarden bedragen
maximaal 65 dB ten gevolge van de spoorweg Eindhoven-Venlo. De hogere waarden
voor de geluidbelasting betreffen vier woningen zoals deze worden geprojecteerd in het
bestemmingsplan “Medevoort tussen 2 en 10”.
Inzage
Met ingang van 31 oktober 2019 kunnen het ontwerp van het besluit en het akoestisch
onderzoek zes weken door een ieder worden geraadpleegd op
www.helmond.nl/bestemmingsplannen. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in
de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de
openingstijden van de Stadswinkel.
Zienswijze
Binnen genoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling
hun zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders.
Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan: college van burgemeester en wethouders,
p/a Team Expertise en Ontwerpen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond onder vermelding van:
zienswijze Wet geluidhinder BP Medevoort tussen 2 en 10. Mondelinge zienswijzen kunnen op
maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch naar voren worden gebracht door te
bellen naar telefoonnummer 14 0492.

Bezwaar maken?
Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Het betreft hier een kennisgeving. Heeft u vragen
over de gepubliceerde aanvragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met het
Klant Contact Centrum via tel. 14 0492. Bezwaar maken is in dit stadium (nog) niet mogelijk.
Voor bekendmakingen met nummer 2 geldt: Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden
binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij: Burgemeester en wethouders, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook
digitaal via www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank
Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.
Heeft u vragen over een besluit of over het maken van bezwaar? Neemt u dan contact op met
het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

Burgemeester en Wethouders van Helmond

30 oktober 2019

De officiële publicatie van de informatiepagina’s van de gemeente vindt u iedere
woensdag op www.helmond.nl. In verband met eventuele bezwaartermijnen,
is de datum van publicatie op www.helmond.nl leidend.

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte
straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt
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Informatiepagina november 2019
Ontvang gratis bloembollen en help bij het bestrijden
van de eikenprocessierups
Afgelopen jaar heeft de eikenprocessierups ook in Helmond voor veel overlast gezorgd.
We willen graag het aantal rupsen op een natuurvriendelijke manier terugdringen.
Uit onderzoek blijkt dat bepaalde bloemen de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups
aantrekken. Een mix van narcissen, krokussen, blauwdruifjes en anemonen trekken insecten
aan zoals de gaas- en sluipvlieg, en ook vogeltjes zoals het koolmeesje. De kleine beestjes
vullen graag hun buik al voordat de rupsen rond juni voor ons zichtbaar zijn.
In het voorjaar zorgen de bloemen voor een vrolijke noot in uw (voor)tuin. En ze zorgen
voor meer variatie in beplanting, insecten en vogels. Deze ‘biodiversiteit’ is belangrijk voor
de natuur en het verminderen van grote insectenplagen.

De ophaaldagen/tijden zijn:
donderdag 7 en vrijdag 8 november van 13.00-17.00 uur
zaterdag 9 november van 10.00-17.00 uur
donderdag 14 november van 13.00-17.00 uur

bloembollen

Help mee bij het bestrijden van de eikenprocessierupsen én geniet
van mooie voorjaarsbloeiers met het gratis zakje bloembollen.*
Lever deze bon in bij Energiehuis Helmond, Torenstraat 3-5,
op de volgende dagen/tijden:
• do 7 en vrij 8 nov. van 13-17 uur
• za 9 nov. van 10-17 uur
• do 14 nov. van 13-17 uur
Blijf op de hoogte van groen en duurzaam nieuws uit de stad.
Schrijf je in voor de nieuwsbrief ‘Alle lichten op groen’.**
e-mail adres:

* Zolang de voorraad strekt
** Hiermee ga je akkoord met de privacyvoorwaarden
(www.allelichtenopgroen.nl/privacybeleid)

Waar zitten de warmtelekken in mijn woning?
Leer je huis kennen en zie waar de meeste warmte verloren gaat. Het Energiehuis Helmond biedt als service aan
om warmtebeelden te maken van je huis! Met een warmtebeeldcamera wordt de warmte die elk oppervlak afgeeft,
waargenomen en vastgelegd. De opnames laten zien waar in
je huis warmte verloren gaat. Zo weet je ook meteen op welke
plekken je aan de slag kunt met isolatie. Dit kan variëren van het
plaatsen van een tochtstrip tot het aanbrengen of vervangen
van isolatiemateriaal.
Wat kun je verwachten?
Als bewoner krijg je een beeld van de belangrijkste
warmtelekken in gevels en daken. Hiervoor worden een aantal
opnames van de gevels gemaakt. Tijdens het maken van de
opnames krijg je uitleg en op een later moment ontvang
je de beelden zodat je daarmee aan de slag kunt. Heb je
belangstelling voor deze warmtemeting, geef je dan op via
de website: www.energiehuishelmond.nl/aanmelden

"

Ophalen bloembollen
Wilt u in het voorjaar genieten van mooie bloeiers én helpen
bij het bestrijden van de eikenprocessierupsen? Dan ligt er
een gratis zakje bloembollenmix met 80 bollen voor u klaar!
Plant de bollen voor de Kerst in uw (voor)tuin in de buurt van
eikenbomen. U kunt het pakketje ophalen, tegen inlevering van
de bon op deze pagina, bij Energiehuis Helmond,
Torenstraat 3-5.

Bon voor gratis

Informatieavonden
Energiehuis Helmond
Er zijn veel mogelijkheden om je woning of
bedrijfspand energiezuiniger te maken. Het is
gemakkelijk verdwalen in de wereld van alle
mogelijkheden, installaties, aanbieders en kosten.
Om je te informeren en helpen, organiseert het
Energiehuis thema-avonden rondom specifieke
onderwerpen.
11 november:
14 november:
21 november:
3 december:

Warmtepomp
Workshop Rekenen op besparing
Zonnepanelen
Leer je woning kennen

Ga voor meer informatie en om je aan te melden naar:
www.energiehuishelmond.nl/agenda

Barts Blog:
Alles draait om balans
Bart van Bokhoven bouwt voor de
tweede keer zelf een duurzame woning
in Helmond. Hij houdt ons via een serie
blogs op de hoogte. Vorige maand is hij
verhuisd naar zijn nieuwe woning. Een
paar maanden geleden was er nog niks,
nu staat er een prachtig, comfortabel huis
dat energie vasthoudt.
Het geheim: een luchtdicht, grotendeels
houten huis, waarin gecontroleerd,
schoon geventileerd wordt. Verse lucht
van buiten opwarmen, daar draait het om.
Zo krijg je een gezond huis.
Lees de laatste blog van Barts op
www.allelichtenopgroen.nl/bart

Meer duurzame energie, minder CO2 uitstoot
en meer ruimte voor kwalitatief groen en water;
dat zijn de ambities in Helmond waarvoor alle
lichten op groen gaan! Blijf op de hoogte van
wat er in de stad allemaal gebeurt, wat je zelf
kunt doen én welke hulp je kunt krijgen.
www.allelichtenopgroen.nl
info@allelichtenopgroen.nl
@allelichtenopgroen
@allelichtenopgroen
Energiehuis Helmond, Torenstraat 3-5

Wil je ook onze nieuwsbrief ontvangen?
Ga naar de website en schrijf je in!
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Alsjeblieft
1 brood naar keuze

GRATIS!
op onze webshop

Welkom in onze nieuwe webshop op www.bakkerijmorssink.nl
Om de opening van de webshop te vieren trakteren we op
een gratis brood naar keuze. Wanneer je vóór 1 december de
couponcode MV5NQ tijdens het afrekenen gebruikt krijg je een
brood met een maximale waarde van € 3,50 geheel gratis. Je
kunt tot ’s avonds 21.00 uur bestellen voor de volgende dag.
Tevens is de webshop altijd up-to-date met de juiste producten
die voorzien zijn van foto’s, prijzen en informatie zoals allergene
stoffen en ingrediënten. Superhandig!

Jo
u
M wc
V5 od
NQ e:

MORSSINK
de bakker
www.bakkerijmorssink.nl

Maximale waarde: € 3,50. 1 bon te
gebruiken per klant. Geldig tot 1-12-2019

Kom je bij
ons werken?

Morssink trakteert op
gratis brood in nieuwe webshop
Bakkerij Morssink is klaar voor de toekomst!
(Bron foto’s; Mandy Meeuwsen).

Centrum
Richard en Henriëtte Morssink, van de
gelijknamige specialiteitenbakkerij in
Helmond, hebben op 30 oktober een
nieuwe webshop geopend op www.bakkerijmorssink.nl. Hierdoor kan heel Helmond genieten van het lekkerste brood
en gebak dat elke nacht vers gebakken
wordt door de bakkers van Morssink.
De bakkerij, die momenteel bestaat uit
de winkels aan de Margrietlaan en de
Ameidestraat, is hiermee klaargestoomd
voor de toekomst.
1 Gratis brood voor elke klant!
Om de opening van de webshop te vieren
trakteert Morssink op een gratis brood
naar keuze. “Wanneer je vóór 1 december
de couponcode MV5NQ tijdens het afrekenen gebruikt, krijg je een brood met een
maximale waarde van €3,50 geheel gratis.
Gewoon een leuk en lekker cadeautje”,
aldus Richard. Morssink gelooft in de
kracht van online bestellen: “We kunnen
hierdoor onze openingstijden voor het
aannemen van bestellingen verruimen.
Onze klanten kunnen tot ’s avonds 21.00

uur bestellen voor de volgende dag. Tevens is de webshop altijd up-to-date met
de juiste producten die voorzien zijn van
foto’s, prijzen en informatie zoals allergene stoffen en ingrediënten. Superhandig!”
Bakkerij Morssink
Richard: "Ik ben van kleins af aan in het
vak gegroeid. Het is altijd mijn ding geweest, ik stond al vanaf een jaar of zes in
de bakkerij", lacht Richard. "Mijn ouders
zijn de bakkerij begonnen in 1962 aan de
Margrietlaan in Helmond waar de bakkerij nog altijd gevestigd is.
Na de opening van de centrumwinkel in
2002, die in 2018 nog geheel vernieuwd is,
zijn we klaar voor de volgende uitdaging.
Een digitale winkel in de vorm van een
webshop past perfect in dat plaatje". ▲

Herfstconcert Houts Gemengd Koor

Zaterdag 9 november organiseren wij op onze nieuwe
locatie in Brandevoort een ontmoetingsmoment
‘Werken bij de Zorgboog’.
Werk je al in de zorg en ben je op zoek naar een nieuwe
uitdaging? Of ben je op zoek naar een leuke baan als
gastvrijheids- of schoonmaakmedewerker? Speelt het
wel eens door je hoofd om een zorgopleiding te
volgen of om jezelf in te zetten als vrijwilliger?

Mierlo-Hout
Op zondag 3 november aanstaande
geeft het Houts Gemengd Koor samen
met Con Amore et Anima een herfstconcert in wijkhuis De Geseldonk, Cederhoutstraat 44 te Helmond.
Het Houts Gemengd Koor bestaat 100 jaar
en telt 45 leden. Wij brengen een gevarieerd programma van licht klassiek tot moderne werken. Op deze zondag staan een
dertien werken op het programma. Het
koor brengt evergreens, gospels en enkele
geestelijke werken ten gehore in het Frans,
Duits, Engels en in het Russisch. Con Amo-

Iedereen heeft een verhaal en wij komen graag
met je in contact om naar jouw verhaal te
luisteren. Wanneer het klikt gaan we samen
met jou op zoek naar een passende plek
binnen de Zorgboog.

ontmoetingsmoment

re et Anima telt 80 actieve leden uit Eersel
en omgeving. Bij het koor staat het plezier
in het zingen voorop. Het repertoire is gevarieerd en regelmatig geeft het koor samen
met andere muziekverenigingen zowel populaire als meer klassieke concerten. Con
Amore et Anima brengt werken van o.a.
Karl Jenkins, John Rutter, Anton Dvorak
en Guiseppe Verdi ten gehore. Beide koren
staan onder leiding van Jacques Lemmens.
Voor het Houts Gemengd Koor vervangt
hij Marjan Vree. De begeleiding is bij het
HGK in handen van Ad Brouwers, pianist
en Theo Franx, fluitist. Marian Hermens is
de pianiste van Con Amore et Anima. Het
concert in de Geseldonk begint om 14:00
uur en de toegang is gratis. ▲

Teams HT’35 bij kwalificatie NK Teams

Zaterdag 9 november 10:00-12:30 uur
Kleinschalig Wonen Brandevoort
Vaartsestraat 46 in Helmond

Helmond
Maak kennis met de Zorgboog,
je bent van harte welkom!

de Werkboog
T 0492 348 402
dewerkboog@zorgboog.nl
www.werkenbijdezorgboog.nl

Komend weekend worden in Waalwijk
de eerste kwalificatiewedstrijden geturnd voor het Nederlands Kampioenschap Teams. Teams van verenigingen
uit het hele land strijden om een plekje
in de finale, 16-17 november in Sittard.
Namens HT’35 nemen drie teams deel
aan de kwalificaties. In supplement B

zijn dat Anne Dollekens, Kirsten Bevers,
Fenna Vestjens, Sara en Laura Kloor. Tezamen met twee turnsters van Turnlust
Budel (Merel van Breugel en Lieke Broers)
vormen Kim van Lierop, Tessa van de
Kerkhof en Lara Teerlink een team in het
hoogste supplement A. Daarnaast zal ook
een jeugd herenteam deelnemen. Imre
Remmerswaal, Roel Dankers, Philip van
Bommel, Wassim Toub, Semb Holtackers
en Mathijs Wijkmans (Alianza Waalwijk)
komen uit in niveau 8. www.ht35.nl ▲
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Lambertus Concerten
presenteert:

ONZE HELMONDSE POLITICI

Requiemconcert
Helmonds
Vocaal Ensemble

RIETER:

Regeert angst
in Helmond?

Iedereen kent wel een wijk waarin
achterstand zich opstapelt. Een
wijk waar ten opzichte van andere
plekken de zichtbare criminaliteit
minder is teruggedrongen en de
ondermijnende drugscriminaliteit
een stevige voedingsbodem kent.

Ondermijning is een begrip wat
helaas de laatste jaren steeds
meer in onze samenleving is ingeworteld. Uit een onderzoek
van bureau Berenschot blijkt
dat nog niet de helft van alle gemeenten in Nederland de bestrijding van ondermijning prioriteit
geeft. Slechts een klein deel van
de gemeenten die het wel doen,
laat het bij intenties zonder concrete actie. Het is daarom tijd
voor actie. Ook in Helmond!
En actie volgt snel: Helmond
gaat één specifieke wijk volledig in kaart brengen in de strijd
tegen drugscriminaliteit. Met
een speciaal project gaat de gemeente de wijk in kaart brengen
in de strijd tegen ondermijning.
Inwoners van Helmond worden
minder vatbaar gemaakt voor
criminele verleidingen. Door de

verzameling van diverse gegevens kunnen er bepaalde criminele patronen zichtbaar worden.
Welke wijk de gemeente op het
oog heeft is nog niet bekend. Al
zou Binnenstad-Oost, de wijk
rondom de Molenstraat en de
Heistraat, geen verassing zijn.
Een half jaar lang is deze wijk
aangewezen geweest als veiligheidsrisicogebied.

Dit naar aanleiding van een aantal schietpartijen en andere geweldsincidenten met wapens. In
dit veiligheidsgebied mocht de
Officier van de Justitie het bevel
tot preventief fouilleren geven.
Vorige maand is het veiligheidsrisicogebied beëindigd.
Deze wijk in kaart brengen zou
dus een logisch vervolg kunnen
zijn. Welke wijk het ook wordt,
ik vind het in ieder geval zeer positief dat Helmond deze acties
gaat ondernemen. Ik vind het
namelijk een belangrijke taak van
ons als lokale overheid om in ons
beleid prioriteit te geven aan het
zichtbaar maken van ondermijning. Want ja, ook in Helmond is

Warande

sprake van ondermijning. Onze
eigen oud-burgemeester Jacobs
erkende al eerder dat zijn bedreiging van invloed was geweest op
zijn functioneren. Ondermijning
had zelfs de besluitvorming in
Helmond beïnvloed. Het is onduidelijk waarop Jacobs precies
doelde. Al zijn er altijd geruchten
geweest dat dit ging over het coffeeshopbeleid. Ik heb me altijd
afgevraagd of het uitblijven van
een tweede coffeeshop een relatie
had met deze geruchten. Dit zou
natuurlijk zeer opmerkelijk zijn.
Want dat zou betekenen dat al
die tijd de angst heeft geregeerd
in Helmond. Mede daarom (belangrijkste argument: tegengaan
van monopolie) heb ik vorig jaar
een motie ingediend aansturend
op herziende criteria voor de vestiging van een 2e coffeeshop.
Martijn Rieter
Raadslid Helder Helmond

DE WEBLOG
VAN HELMOND

WEEKKRANT

DE LOOP
HELMOND

Warande: Op zaterdag 2 november geeft het Helmonds Vocaal Ensemble een requiemconcert in het kader van Allerzielen. Op het programma staan
de zelden uitgevoerde Musikalische Exequien van Heinrich
Schütz en het beroemde motet
Jesu meine Freude van Johann
Sebastian Bach.
Medewerking wordt verleend
door organist Jan van de Laar,
Rebecca Rosen (cello), Hendrik
Jan Wolfert (contrabas) en David
Oijen (theorbe). Het geheel staat
onder leiding van dirigent Jeroen Felix. Plaats: Kapel Elkerliek,
Wesselmanlaan 25 in Helmond.
Aanvang: 20 uur. Entree: €12,50
(zie www.lambertusconcerten.nl
voor reserveringen en kortingen).
De Musikalische Exequien, opus
7, SWV 279-281) zijn uitvaartplechtigheden. Schütz schreef
dit driedelig werk in 1635 in opdracht en voor de begrafenis
van Graf Heinrich ‘Posthumus’
Reuss, een kunstminnende
vriend van Schütz, die datzelfde
jaar overleed. De teksten voor
het hele werk selecteerde de
graaf zelf, op zich al een kunstig
werk. Ze moeten gezongen worden als een doorlopend verhaal
in steeds wisselende combinaties van stemgroepen. Het is werkelijk een prachtig, groot werk,
vergelijkbaar met Brahms’ Ein
Deutsches Requiem en Bachs
Trauerode.
Het tweede deel van het concert
vormt Bachs vijfstemmige motet
Jesu meine Freude, BWV 227. Het
is muziek voor een rouwplech-

tigheid, waarschijnlijk geschreven in opdracht. Bach componeerde het in zijn eerste tien
Leipziger jaren; het werd voor
het eerst uitgevoerd in 1723. In
zijn tijd was het gebruikelijk dat
de zangers door een orgel of continuogroep (orgel, cello, violone)
werden ondersteund. Dit zal ook
het geval zijn tijdens dit concert.
Met een terugkerende prachtige
koraalmelodie brengt Bach samenhang aan tussen alle delen.
Van alle mottetten van Bach is
dit het meest omvangrijke: het
omvat maar liefst elf delen, die
symmetrisch en gespiegeld zijn
opgebouwd, omsloten door deel
1 en 11.
Het bekende Helmonds Vocaal
Ensemble (HVE) behoeft nauwelijks nadere introductie. Na
het 25-jarig jubileum, ook van
dirigent Jeroen Felix in 2018, zet
het de komende jaren de koers
uit naar werken uit verschillende (Europese) landen. In 2019 is
de start hiervan Duitsland, met
Bach en Schütz voor dit concert.
Traditioneel zingt het HVE rond
1 november een requiemconcert. In vorige jaren zijn ook al
diverse passiewerken ten gehore
gebracht, zoals de requiems van
Fauré, Duruflé en Rutter.
Voor dit requiemconcert is de
samenwerking gezocht met organist Jan van de Laar en andere
instrumentalisten.
Dit zijn twee toppers van Schütz
en Bach; juweeltjes van composities, uitgevoerd door zangers
en instrumentalisten met liefde
en toewijding voor deze absoluut
oorstrelende muziek.
Meer info en kaartverkoop via;
www.lambertusconcerten.nl ▲

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

De notaris vertelt
Mierlo-Hout
Evenals vorig jaar verzorgt
notaris J. Meijer een informatieavond in wijkhuis De Geseldonk. De bijeenkomst wordt
gehouden op woensdag 6 november in de muziekzaal. Belangstellenden zijn vanaf 19.30
uur welkom, waarna om 20.00
uur de presentatie begint.

Deze lezing gaat over het werk
van de notaris. De avond wordt
verzorgd door notaris Jan Meijer
van OMD Notarissen. Hij geeft
tips over erven, schenken, erfbelasting, levenstestament en al
wat meer ter tafel komt bij een
notaris. Deze avond is gratis toegankelijk en iedereen is van harte
welkom. Inwoners van Helmond
die woonachtig zijn in andere wijken zijn ook van harte welkom.
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U vindt wijkhuis De Geseldonk
aan de Cederhoutstraat 44
te Mierlo-Hout. ▲

Helmonds Vocaal Ensemble. (Bron foto; Lambertus Concerten).
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Heel Nederland leest
Jan Wolkers ‘Winterbloei’
over duurzaamheid
Centrum
Bibliotheken door het hele
land staan in het teken van Jan
Wolkers en duurzaamheid in
november 2019. Tijdens Nederland Leest, de grootste bibliotheekcampagne van Nederland,
doet de Bibliotheek een bloemlezing van natuurverhalen van
Jan Wolkers cadeau met als titel
'Winterbloei'.
De bundel is samengesteld en toegelicht door Onno Blom en bevat
zowel gepubliceerd als ongepubliceerd werk van Jan Wolkers. Aaf
Brandt Corstius schrijft columns
bij de teksten van Jan Wolkers
en het voorwoord is van Ronald
Giphart. ‘Winterbloei’ is de hele
maand november verkrijgbaar in
de Bibliotheek (zo lang de voorraad
strekt) voor leden vanaf 18 jaar, op
vertoon van hun bibliotheekpas.

Bibliotheekleden kunnen de bundel ook downloaden als e-book via
de online Bibliotheek.
November is duurzaam
in de Bibliotheek
Er worden in het kader van duurzaamheid diverse activiteiten georganiseerd. In Asten en Someren
in samenwerking met het IVN op
zaterdag 16 en 23 november. In
Helmond met Groen4Life op 24
november. In Helmond is op donderdagavond 7 november een literaire pubquiz met als thema duurzame verhalen. In Helmond (zondag 10 nov.) en Deurne (woensdag
20 nov.) leer je samen met de
professor van Mad Science over
de vervuiling van onze oceanen.
Is het uitlenen van boeken en ebooks al duurzaam, in de maand
november staan wij extra stil bij
dit thema. Iedereen die (weer) lid
wordt krijgt in november 5 euro
korting op het abonnementsgeld.

De auteurs van Winterbloei (Bron foto; Bibliotheek Helmond).
En natuurlijk krijg je ook direct
het Nederland Leest boek 'Winterbloei' cadeau. Ook onze herbruikbare bibliotheektassen zijn
extra voordelig in november.
Nieuw in de Bibliotheek:
een literaire pubquiz
Op donderdagavond 7 november organiseren jongeren van @
pubquiz een literaire pubquiz in
de Bibliotheek met als thema:
Duurzame verhalen. Je kunt
meedoen met een team van
maximaal 4 personen. Aanmel-

den kan t/m 1 november via literairepubquiz@gmail.com De literaire pubquiz wordt gehouden
bij Lunch- en Leescafé De Bieb
in Bibliotheek Helmond. Er zijn
leuke prijzen te winnen.
Nederland Leest
leesclub op Hebban
Rondom de Nederland Leestcampagne organiseert Hebban
in samenwerking met de Nederlandse bibliotheken online leesclubs om 'Winterbloei' van Jan
Wolkers te bespreken. Met de bij

de bibliotheken gratis af te halen verhalenbundel kun je aansluiten bij de leesclub van onze
Bibliotheek. De eerste week van
november heb je de tijd om het
boek te lezen, in de weken daarna gaan we met elkaar in discussie. De leesclub speelt zich online
af op de website van Hebban.
Alle informatie over Nederland
Leest in Helmond-Peel is te vinden op onze website www.bibliotheekhelmondpeel.nl/nederlandleest ▲

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl
Wijkmanagement Helmond start samen met stagiaire
Rujeandy Wedervoort, leerling van ’t Gilde in Venray,
met een reeks artikelen waarin elke maand een
Helmondse wijk in de spotlights wordt gezet.
Deze maand is de wijk Brandevoort aan de beurt.
We nemen u doormiddel van foto en korte
samenvatting, mee langs de bedrijvigheid in
Brandevoort. Wist u dat er maar liefst 45 bedrijven uit
diverse sectoren gevestigd zijn?
We vragen uw aandacht voor bedrijven uit de sectoren:
Zorg, onderwijs, detailhandel,
commercie, agrariërs en cultuur.
Zo krijgt u een beter beeld van wat er allemaal in
Brandevoort bevindt.
Elke werkdag kunt u van ons een artikel verwachten,
waarin één of meerdere bedrijven worden gepubliceerd
op onze facebookpagina.
Daarnaast hebben we nog een verrassing voor u,
Maar wat dat is vertellen we nog niet.
Volg ons op

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

Wijkmanagement Helmond
is onderdeel van:

www.wijkmanagementhelmond.nl

WIJKMANAGEMENT HELMOND
is actief in de wijken:
Dierdonk
Stiphout
Mierlo-Hout
Helmond-Noord
Brouwhuis
Binnenstad Oost
Helmond-West
Helmond-Oost
Oranjebuurt/Warande
Brandevoort
Rijpelberg
Suytkade
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Finale Kletstoernooi op bijzonder hoog niveau

Joep de Wildt winnaar ‘De Goeie To(o)n’ Ons
Helmond-West

vertelt…

In een tot op de laatste plaats
gevulde, bruisende zaal Phileutonia vond vrijdag 25 oktober de finale plaats van het
Kletstoernooi “De Goeie To(o)
n”. Het toernooi blonk uit door
het hoge niveau van de kletsers.
Vanuit de twee voorronden,
waar achttien kletsers aan meededen, hadden zich zes kletsers
gekwalificeerd voor de finale.
Voor het toernooi hadden zich
maar liefst ruim dertig kletsers
aangemeld.
Het toernooi is bedoeld om onbekend talent de kans of ervaren kletsers de gelegenheid te
geven om hun nieuwe creatie te
try-outen. Deze diversiteit, maar
ook het bijzonder hoge niveau,
maakte het voor de jury niet gemakkelijk om te jureren. Er waren
diverse kletsers die hun primeur
hadden om in Helmond op te
treden. Voor het Helmondse publiek was het fijn om te ervaren
dat er op kletsgebied nog heel
veel talent rondloopt. De organisatie kan dan ook terugkijken
op een fantastisch evenement
waarbij het publiek als grootste
winnaar huiswaarts keerde.

De winnaar van het kletstoernooi.
(Bron foto; Kletstoernooi de Goeie To(o)n).
dat de jury het niet gemakkelijk
had. Het is natuurlijk ook niet
eenvoudig om de diversiteit
aan deelnemers te beoordelen.
Daarom stond het eigenlijk op
voorhand al vast dat er geen verliezers zouden zijn, maar enkel
winnaars. De grootste winnaar
van de avond werd het publiek,
want dat werd door alle zes de
finalisten op een prachtige klets
getrakteerd.

Om de kletsers niet in een koude
zaal te laten starten was de amusementsgroep TADAA uitgenodigd om de zaal op te “warmen”.
En dat is aan deze groep wel
toevertrouwd. De mannen wisten de zaal naar het juiste kookpunt te brengen. De drie heren
zorgden ervoor dat het publiek
in de juiste stemming kwam.
Ze kregen de zaal volop aan het
meezingen en een dik verdiend
applaus viel hen ten deel.

Dat alle deelnemers graag “De
Goeie To(o)n” wilden winnen
was van hun gezichten af te lezen
toen zij onder de opzwepende
klanken van de kapel gezamenlijk naar het podium kwamen.
Tot winnaar van het toernooi
werd Joep de Wildt uitgeroepen.
Hij nam de staande ovatie en de
felicitaties van de collega kletsers
en publiek vol trots in ontvangst.
Als tweede eindigde Theo Nellen
en de derde plaats viel in handen
van Iveke van Gerven.

Tijdens het juryberaad liet kapel
“De Hoizeiers” het publiek genieten van gezellige muziek en wist
zij de stemming tot ongekende
hoogte te laten stijgen. Het publiek was het er al snel over eens

De Frans Brugmanspubliekprijs
werd eveneens door Joep de
Wildt in ontvangst genomen.
Het publiek vond het erg moeilijk om een winnaar aan te wijzen, want alle kletsers vergaar-

den veel punten bij het publiek.
Je hoorde uit veel monden: “Wie
moet ik nou toch aanwijzen, het
zijn voor mij allemaal winnaars”.
De wildcards voor het toernooi
van de Keiekletsavonden om
de Zilveren Narrenkap werden
gewonnen door Joep de Wildt,
Theo Nellen en Wichard de Benis. Unaniem waren de kletsers
het er over eens dat het voor
hen prachtig was om in zo’n zaal
voor dit geweldige publiek op te
mogen treden. De organisatie
kan dan ook terugkijken op een
prachtig evenement en de data
zijn voor volgend jaar al bekend,
namelijk 16, 23 en 30 oktober. De
organisatie hoopt dan ook dat
volgend jaar weer veel kletsers
zich zullen inschrijven.
Onbekende, pas beginnende,
jonge kletsers die hun klets laten
horen, maar ook ervaren kletsers
die hun nieuwste klets gaan uitproberen. Joep zal dan zijn wisseltrofee komen inleveren en een
mooie replica ontvangen, maar
mag tot aan dat moment aan al
zijn familie, vrienden, bekenden
en collega kletsers de mooie trofee “DE GOEIE TO(O)N” vol trots
laten zien. ▲

Prinsbekendmaking CV OLUM
Helmond-Oost
Zaterdag 9 januari zal bekend
worden wie CV OLUM zal voorgaan in het seizoen 2019-2020.
De bekendmaking zal plaatsvinden in de residentie, ontmoetingscentrum TOV aan de
Azalealaan 40 te Helmond.
Samen met diverse bevriende
verenigingen die ons komen bezoeken en de leden van de Vriendenkring, zullen wij allereerst
afscheid nemen van degene
die ons meer dan voortreffelijk

voorging het afgelopen jaar namelijk Prins Jan d’n 3e. Exact om
23.11 uur zullen we weten, na een
spectaculair optreden, wie hem
gaat opvolgen.
Na de installatie van onze nieuwe prins zullen we hem trakteren
op een geweldig feest wat tot in
de kleine uurtjes zal duren waarbij u van harte uitgenodigd bent.
Tevens start die dag de officiële
kaartverkoop voor de jaarlijkse
Kletsavond op 7 februari 2020.
Een uitstekende gelegenheid dus
om aan het nieuwe Carnavalssei-

zoen te proeven. Iedereen is van
harte welkom in onze residentie
TOV aan de Azalealaan 40 in
Helmond. De zaal gaat open om
20.00 uur en de avond start om
20.30 uur. Entree is gratis. Meer
informatie op www.olum.nl ▲

www.helmondnu.nl

Collecteweek
Alzheimer
We hebben er allemaal wel eens mee te
maken om ons heen, Alzheimer. Daarom leek mij het een goed idee om dit
jaar mezelf beschikbaar te stellen om
te collecteren voor de jaarlijkse collecte
week van Alzheimer Nederland.
Mijn gedachte, wie goed doet goed
ontmoet, mijn lijfspreuk: wat je geeft
krijg je (ooit) terug. Moet ik ook eerlijk
zeggen dat de man die me hiervoor benaderde zo charmant was dat ik geen
nee kon/wou zeggen.
Aankomende week kom ik in het Betuwehof en in mijn eigen Bouvignehof, in
de Rijpelberg, bij jullie langs de deur. En
ik hoop dat jullie hem allemaal open
doen ook al ben ik de zoveelste collectante van dit jaar. Dementie dat raakt
steeds meer mensen, op dit moment
hebben 280.000 mensen Alzheimer of

een andere vorm van dementie. Elk
uur komen er in Nederland 5 mensen
bij die de diagnose dementie krijgen.
De verwachting is dat het in 2040 een
half miljoen zal zijn, das echt kei veel,
we worden nou eenmaal steeds ouder.
Met mijn columns kom ik nogal eens
bij stichtingen en projecten waar mensen met deze ziekte verblijven en dan
huilt vaak mijn hart. Verdrietig om te
zien vind ik het en nog confronterender
als het in je eigen omgeving gebeurd.
We moeten dementie in de toekomst
voorkomen of genezen en daar is
onderzoek voor nodig en tot die tijd
maakt Alzheimer Nederland zich sterk
om de levens kwaliteit van mensen met
dementie te verbeteren.
Veel kan ik niet doen, ik ben ginne wereld verbeteraar, maar door te collecteren probeer ik toch men steentje bij te
dragen. Gelukkig heb ik het nog nooit
van heel dichtbij mee moeten maken,
deze ziekte, het dichtste bij was een
tante waar ik me rot van schrok. Ze
herkende ons niet, maar ook haar zoon
niet, ik vond het zo erg. Een echte glimlach waar ze vroeger zo goed in was,
heb ik niet gezien die middag.
Gelukkig is mijn ouders dit bespaard
gebleven, want ook voor familie en de
partner is dit een grote belasting. Het
vergt heel wat mantelzorg voor een
partner of de kinderen, diep respect
heb ik voor de mensen die hier mee te
maken hebben. Ik hoop dat we door
de vrijgevigheid van al mijn buurtbewoners en alle Helmonders en de inzet
van alle collectanten een stap
dichterbij de genezing van Alzheimer
komen. En denk eraan dat ik vrijwillig
kom, niet voor mezelf maar voor mensen die het heel hard nodig hebben.
Alvast bedankt voor u donatie
Fijn weekend,

Tip 10 prinseroaje
CV De Houtse Kluppels
Mierlo-Hout
Mierlo-Hout: De Kluppels
lopen warm voor een nieuw
seizoen: de nieuwe Prins
heeft zijn smoking gepasten
zijn steek is aangemeten, zijn
cape is naar de stomerij gebracht, de prinsenketting is
gepoetst, de staatsiefoto is
gemaakt, de prinsenonderscheidingen worden ingeschilderd door de huisschilder en de nieuwe scepter
krijgt het laatste lakje vernis.
Kortom: tijd voor de opening
van een nieuw seizoen!
Heeft de tip van vorige week
u helemaal op het juiste spoor
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gezet? Doe nog snel mee met
ons prinseroajespel want als
u een gokje waagt, maakt u
kans op 4 gratis kaarten voor
de Show- & Zwetsavond op 8
februari 2020.
Wat u daarvoor moet doen?
Nog steeds niet veel, maar wel
redelijk snel. Ga naar www.
kluppels.nl en raad mee wie
de 58e Prins der Houtse Kluppels wordt.
Kijk alle tips terug op
www.kluppels.nl
Volg ons ook op Twitter en Instagram via @houtsekluppels
of word vrienden op Facebook:
CV De Houtse Kluppels. ▲
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3e editie FairTrade en
Global Goals markt groot succes
Centrum
Op zondag 27 oktober vond de
3e editie van de FairTrade en
Global Goals (FTGG) markt in
Helmond Centrum plaats. Op
de markt was het vanaf het
begin van de middag gelijk al
een gezellige drukte. Mede ook
door de samenwerking met de
BluesRoute.

Open Dag
ROC Ter AA Helmond
Kom jij ook naar de open dag? (Bron foto; ROC Ter AA).

Helmond
Op zondag 10 november aanstaande houdt ROC Ter AA
Helmond een open dag. Voor
alle belangstellenden staan op
die dag van 11.00 tot 16.00 uur
de deuren open van de gebouwen aan Keizerin Marialaan 2,
Nieuwveld 59 en 61 in Helmond
en Goorsedijk 6 in Mierlo.
Tijdens de open dag kunnen
toekomstige studenten, ouders/
verzorgers en andere belangstellenden uitgebreid bekijken
welke opleidingsmogelijkheden
de mbo-colleges van ROC Ter
AA bieden. Op alle mbo-colleges
van ROC Ter AA zijn studenten

en medewerkers van ROC Ter
AA en vertegenwoordigers van
leerbedrijven aanwezig om alle
vragen te beantwoorden. Verder
worden er demonstraties en presentaties gegeven.
Locaties
In het gebouw aan de Keizerin
Marialaan 2 vinden belangstellenden de opleidingen van Business,
Design, Dienstverlening, ICT,
Techniek & Technologie, Entree
en Volwassenenonderwijs. Op
Nieuwveld 59 en 61 presenteren
de opleidingen van Onderwijs &
Kinderopvang en Zorg & Welzijn
zich. Aan de Goorsedijk 6 in Mierlo is de Open Dag van de bouwopleidingen, in samenwerking
met Bouw Infra Mensen Mierlo.

Techniekpleinen
In de regio Helmond-de Peel is
grote behoefte aan technisch geschoolde medewerkers. Daarom
is er in het gebouw aan de Keizerin Marialaan extra aandacht
voor techniekopleidingen.
Het Techniek & Technologie College en bedrijven presenteren
zich branchegewijs op techniekpleinen. Zo is er een mechatronicaplein, een installatietechniekplein en pleinen voor elektrotechniek en procestechniek.
Aanmelden
Voor toekomstige studenten bestaat de mogelijkheid om zich
tijdens de open dag direct aan te
melden voor een opleiding. ▲

open
dag
zondag10
november
van 11.00 tot 16.00 uur

www.roc-teraa.nl

De bezoekers konden niet alleen genieten van de Blues Muziek, aan het eind van de middag speelde er ook een band
op de markt, maar ook van het
aanbod van de 32 deelnemers
aan de markt. En dat varieerde
van verkoop van nieuwe, tweedehands en handgemaakte
producten tot informatie verstrekking op diverse gebieden.
Zo kon je onder andere bij de
kraam van terug naar de Natuur insecten proeven, kreeg je
bij het WereldPaviljoen uit Steyl
(prijswinnaar van o.a. ANWB
leukste uitje) informatie over
hun initiatief waarbij kinderen
kunnen ervaren hoe het is om
in een ontwikkelingsland te leven, kon je worst proeven bij
Eigezwijns die niet alleen van
varkensvlees was gemaakt en
kon je in gesprek over de toegankelijkheid van de stad voor

minder validen bij Helmond
Toegankelijker. Rond 16.00 uur
bracht wethouder Dortmans,
die de Global Goals in haar portefeuille heeft, een bezoek aan
de markt. De organisatie van de
markt en zij hebben alle kramen
op de markt bezocht en zijn
het gesprek aangegaan met de
deelnemers, waarbij vooral de
aandacht was voor het verhaal
achter het initiatief of project
om bij te dragen aan een betere wereld hier of in een ander
land. Bezoekers van de markt
waren zeer positief door de
grote variatie in kramen en de
manier waarop deze waren opgesteld en ingericht. Maar ook
door de sfeer die er was door
de klanken van de bluesmuziek
op de markt. ▲

Wethouder Dortmans met
organisator van de markt
Jeanette Hendriks in gesprek
met vrijwilligers van het
Wereldpaviljoen in Steyl.
(Bron foto; Jeanette Hendriks).
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Helmond in 100 stukskes
wint de Grote Archeologieprijs

Koninklijke Onderscheiding
voor Dinie Jeuken

Helmond

Helmond

Zaterdagavond heeft Stadsarcheoloog Theo de Jong de Grote
Archeologieprijs in ontvangst
genomen voor het project Helmond in 100 stukskes. De prijs
werd overhandigd in het Rijksmuseum tijdens de Nacht van
de geschiedenis.

Voor haar jarenlange betrokken en zeer intensieve inzet
voor de Zonnebloem MierloHout heeft mevrouw Dinie
Jeuken – van de Kerkhof een
Koninklijke Onderscheiding
ontvangen.

Het project zet vondsten (stukskes) van een oude vuilnisbelt in
om verhalen van ‘vruuger’ op te
halen, en zo via de Helmonders
het tijdsbeeld van de jaren 30 ,
40 en 50 in verhalen vast te leggen. Van de stukskes ‘vuil’ worden stukskes tekst geschreven
en deze worden gebundeld tot
het boek ‘Helmond in 100 stukskes’. Naast het boek is er ook een
verhalenkoffer ontwikkeld, met
stukskes, opdrachten en spellen.
Vrijwilligers en activiteitenbegeleiders buurthuizen en woonzorg centra kunnen op een laagdrempelige manier met de koffer aan de slag en verhalen van
vroeger ophalen.
Theo de Jong werkt in dit project
samen met Kunstkwartier, de
Heemkundekring, Lang leve cultuur, en een flink aantal schrij-

De winnaars. (Bron foto; Kunstkwartier Helmond).
vers en fotografen uit Helmond.
“Ik voel me vereerd dat er zoveel
mensen zich inspannen voor dit
project, deze prijs is dan ook voor
alle betrokkenen” verteld Theo.
Annet Nooijen, coördinator
maatschappelijk domein bij
Kunstkwartier noemt het effect
dat het project op de mensen
heeft het ‘ware goud’, “Ik heb zelf
een paar verhalensessies mogen bijwonen en heb gezien hoe
mensen elkaar op een andere
manier leren kennen, het is heel
bijzonder om mee te maken dat
de vondsten herinneringen ophalen waarvan je weet dat mensen er al jaren niet aan gedacht
hebben. Ik ben blij dat de koffer
er is zodat het delen van verhalen

door blijft gaan ook als het boek
klaar is (in oktober 2020)”.
Het mooie van dit project is dat
het langzaam groeit en er steeds
meer mensen bij betrokken raken. “Eerst was alleen het maken van het boek het doel, nu
is er ook een koffer en wie weet
hoe het verder groeit, Ik kan me
voorstellen dat we met dit project de verbinding gaan zoeken
met bijvoorbeeld het onderwijs”
verteld Theo.
“Ik vraag me weleens af wat de
mensen, wiens afval op de oude
vuilnisbelt aan de Houtse parallelweg belandde, ervan zouden
vinden dat hun vuil zoveel teweeg brengt”. aldus Annet. ▲

De onderscheiding werd uitgereikt door burgemeester Elly Blanksma tijdens de viering
van het 40 jarig jubileum van
de Zonnebloem Mierlo-Hout
op vrijdag 25 oktober jongstleden. Dinie Jeuken begon
in 1989 bij De Zonnebloem
Mierlo-Hout. Al 30 jaar zet zij
zich met veel passie in voor
deze vereniging. Van 1993 tot
2007 was zij penningmeester
en behartigde alle financiële
zaken. Zij zorgde voor de nodige werving van sponsoren
voor De Zonnebloem. Sinds
2008 is Dinie Jeuken bestuurslid Bezoekwerk. Zij bezoekt de
zieke medemens en de eenzame ouderen die dit bezoek
enorm waarderen.

Alle jubilarissen van het FNV (Bron foto; FNV Helmond).

Helmond
Op zaterdag 26 oktober vond
de tweede Jubilarissenhuldiging
van 2019 van Lokaal FNV Peelgemeenten plaats. Deze keer
vierden eenenvijftig jubilarissen
uit Helmond, Laarbeek en Geldrop/Mierlo hun jarenlange lidmaatschap van vakbond FNV.
In de sfeervolle zaal van Zaal
Adelaars in Helmond werden de
leden en hun partners ontvangen door oud-bestuurder Jelle
Krol en leden van de werkgroep
Jubilarissen, die de bijeenkomst
jaarlijks organiseren.
Na de ontvangst met koffie en
gebak vroeg de heer Krol voor de
uitreiking van de onderscheidin-

gen nog even kort de aandacht
voor de actuele situatie van de
pensioenen. De heer Krol verzekerde dat de pensioenkorting
voor de FNV onbespreekbaar is
en mocht deze toch doorgaan,
dan zal de FNV zeker actie gaan
voeren.
Daarna was het tijd voor de jubilarissen. In totaal ontvingen
twintig jubilarissen een onderscheiding voor hun 25 jarig lidmaatschap, zestien leden ontvingen een onderscheiding voor
hun 40 jarig lidmaatschap, acht
leden kregen een onderscheiding
voor een 50 jarig lidmaatschap en
zes leden kregen een onderscheiding voor hun lidmaatschap van
de vakbond van maar liefst zestig
jaar. De FNV is alle jubilarissen
dan ook zeer erkentelijk. Maar

bijzonder blijft het wanneer een
lid een jubileum viert van 70 jaar.
Dat was het geval bij de heer
Berne uit de gemeente Laarbeek.
De aanwezigen in de zaal in Helmond gaven de heer Berne dan
ook een groot applaus toen hij
zijn onderscheiding in ontvangst
nam. Naast de onderscheiding
van een gouden speld met briljant, ontving de heer Berne ook
nog een oorkonde. Na de huldiging was er een uitstekend buffet
voor de jubilarissen en partners
en was er nog even tijd voor een
praatje en een drankje.
Deze jubilarissenhuldiging in
Helmond was de laatste huldiging van 2019. In totaal ontvingen
maar liefst tweehonderdvierennegentig leden van Lokaal FNV
Peelgemeenten een onderschei-

Bond Ouderen, de KBO, Sint
Lucia het hele jaar de sjoelclub.
Hier beleven zeer veel mensen
plezier aan op de maandag- en
dinsdagmiddagen. Ondanks
haar hoge leeftijd blijft Dinie
Jeuken nog elke dag actief in
en betrokken bij dit vrijwilligerswerk en heeft zij aangegeven voorlopig nog niet te
gaan stoppen.
Deze bijzondere maatschappelijke verdiensten waren voor
Zijne Majesteit de Koning aanleiding om mevrouw (Dinie)
E.W.C. Jeuken- van de Kerkhof
te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. ▲
Dinie Jeuken
(Bron foto; Knoops Fotografie).

Naast haar vrijwilligerswerk bij
de Zonnebloem coördineert
Dinie Jeuken bij de Katholieke
ding voor hun lidmaatschap
van vakbond FNV. Drie leden,
die door omstandigheden niet
aanwezig konden zijn, zijn thuis
gehuldigd door de leden van de
werkgroep. Ook in 2020 zal Lokaal FNV Peelgemeenten zich
weer inzetten om alle jubilerende leden de erkenning te geven die zij verdienen. De betreffende leden zullen hiervan op de
hoogte worden gebracht in de
loop van 2020.

Jubilarissenhuldiging in Helmond
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De jubilarissen die
werden gehuldigd zijn:
F. Apon, J. van de Braak, J. Hendrickx, E. van Leeuwen, R. Metternich, J. Schepens, R. van Veen,
M. Vogels, A. Driessen-Rukven,
A. Hegeman, M. van Lieshout, T.
van Noten, T. Driessen, W. van
Hal, B. van de Klundert, A. van
Lierop, G. Luijben, P. van Schijndel, W. Sikteoeboen, W. Verbruggen, M. van de Wijst, W. Huigen,
H. Cornuyt, B. Evers, W. Leenderts, A. Tempelaars, H. Witbier,
J. Gruyters en W. Relou. Allen
afkomstig uit Helmond.
H. van de Boomen, J. Sloots, H.
Warmoeskerken, P. Beekman, G.
Coolen, W. Witteman en J.Smits.
Allen uit Geldrop-Mierlo
J. Fransen, W. van de Heijden, J.
Verbakel, M. Vogels, I. Strijbosch,
W. Op den Buijsch, F. van Uden,
A. Kweens, L. van de Heuvel, H.
van de Putten, J. Rooijakkers en J.
Berne. Allen afkomstig uit Laarbeek.
L. Rooijmans, afkomstig uit
Gemert-Bakel. ▲

Koffiecantus in
de Cacaofabriek
Helmond
Het duo Pure Song , bestaande uit zangeres Hetty
Pronk-Verweij en pianist
Kees Lambregts, geeft op
zondag 10 november een
Koffiecantus in de Cacaofabriek.
Dat is een meezingconcert
met Nederlandse liedjes
zoals ‘Ben ik te min’, Mag ik
dan bij jou, laat me ( Vivre )
en Brabant, maar ook Hallelujah van Leonard Cohen
en het Ierse drinklied ‘Wild
Rover’. De teksten van de
refreinen worden geprojecteerd en het publiek wordt
aangemoedigd om flink
mee te zingen onder het
genot van een kop koffie.
Maak de stembanden maar
vast los!
De koffiecantus vindt plaats
op zondag 10 november in de
Cacaofabriek, Cacaokade 1 te
Helmond. De zaal gaat om
14.00 uur open en de aanvang
van het concert is 14:30. De
entree bedraag vijf euro. ▲
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Wat is JOuw
excuus...

Wilt u morgen ook mooier wonen?

jouw luie bank heeft
verlatingsANGST?

Met een Plameco spanplafond kan het!
Al meer dan 35 jaar realiseert Plameco blijvend
strakke plafonds waar je van opkijkt

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.
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surf naar huph mee en ontvang
breng deze bon
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*
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HUPHUP Hel

HUPHUP
ookvooR...

Enkel geldig voor de
ngen
eerste 100 inschrijvi
van een starttraject.
.
1 bon per persoon
Niet cumuleerbaar
met andere acties.

• T. 04 92 87 00

54

ooK ALS JE NIET GRAAG SPORT

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

oF WEINIG TIJD HEBT...
WAAR WACHT JE NOG OP?

HupHuP

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

Vacature voor een
gastvrouw/gastheer
Wijkhuis de Geseldonk is op zoek naar een
gastvrouw/gastheer voor 20 uur per week.
De werktijden zijn voornamelijk ‘s avonds
en in het weekend. Ervaring in de horeca en
affiniteit met het bereiden van maaltijden is
een vereiste.
Als gastvrouw/gastheer ben je het gezicht
van het Wijkhuis.
Je beschikt over goede communicatieve
vaardigheden.
Je bent flexibel en gastvrij,
ervaring is een pré.
De functie wordt ingevuld in een team
van 4 personen, ondersteund door een
20-tal vrijwilligers.
Wijkhuis de Geseldonk is een
non-profitorganisatie die ten
dienste staat van de Mierlo-Houtse
verenigingen en organisaties en werkt
voornamelijk met vrijwilligers.
Vele verenigingen hebben hun thuis
in de Geseldonk en organiseren
daar ook tal van activiteiten.
Ook op het sociaal-maatschappelijke
vlak zijn er tal van instellingen actief.
Hebt u interesse of wilt u meer
informatie, neem gerust contact
op met of stuur uw sollicitatie naar:
Stichting Wijkhuis
De Geseldonk
T.a.v. Dhr. Tim Kuijpers
info@degeseldonk.nl
06 24270632

Vakbedrijf van Osch heeft sinds 2012 een
showroom in Gemert en sinds 1 januari
2018 ook in Riel. Beide showrooms worden gerund door Mark van Osch. “Veel
mensen zoeken naar een betrouwbare
vakspecialist uit de buurt. Iemand die de
nodige ervaring op zak heeft en vanuit
expertise kan adviseren. En dan ook nog
eens goed bereikbaar is en helder communiceert. Met mijn team werk ik elke
dag keihard om dit waar te maken."
Spanplafonds
Een nieuw plafond in slechts één dag;
met een Plameco spanplafond kan het!
Onze plafonds zijn vochtbestendig,
schimmelwerend en tevens geheel naar
wens en stijl aanpasbaar. Daarom is een
Plameco plafond de ideale oplossing voor
in iedere ruimte.
Een Plameco plafond wordt onder het bestaande plafond gemonteerd. Het plafond
kan al vanaf 5 centimeter onder het bestaande plafond geplaatst worden. Maar
het is natuurlijk ook mogelijk het plafond
lager te laten plaatsen. Met een Plameco
plafond kun je eenvoudig het plafond verlagen en de ruimte intiemer maken. Voor
het spannen van een Plameco plafond,
wordt een uniek, gepatenteerd klemsysteem gebruikt dat rondom de muur of
aan het bestaande plafond wordt bevestigd. In dit klemsysteem wordt van wand
naar wand het plafond gespannen, dat
gemaakt is van sterke, elastische hoogwaardige kunststof. De plafonds worden
speciaal voor jou op maat gemaakt. Het
resultaat is een strak gespannen oppervlak onder het bestaande plafond. Het is
een ideale oplossing om vlekken of stucwerk met scheuren weg te werken.

Soorten spanplafonds
Spanplafonds zijn verkrijgbaar in veel verschillende soorten en kunnen geheel naar
wens ontworpen worden. We werken met
verschillende materialen, waardoor aan
iedere plafondwens voldaan kan worden.
Je kunt bijvoorbeeld kiezen uit matte plafonds, hoogglans plafonds en lichtdoorlatende plafonds.
Hierdoor zijn er oneindig veel keuzemogelijkheden. Wij van Plameco Vakbedrijf
van Osch helpen je graag om het plafond
dat bij jou past te realiseren. De hoge kwaliteit van een Plameco spanplafond maakt
het de ideale oplossing voor iedere ruimte. Dit komt doordat Plameco plafonds
naast warmte- en vochtbestendig, ook
alg-, bacterie- en schimmelwerend zijn.
Sierlijsten
De Plameco plafonds worden (vaak) afgewerkt met sierlijsten. Het assortiment bestaat uit verschillende soorten lijsten zoals
klassiek, modern, lijsten met verlichting óf
je kunt kiezen voor een randloos plafond.
We hebben voor iedere ruimte wel een bijpassende optie, zodat het helemaal bij je
interieur past!
Kom langs en overtuig jezelf
Je vindt PLAMECO Vakbedrijf van Osch
in Gemert aan het Kruiseind 16C en in de
regio Tilburg aan de Spoorweide 1 in Riel.
Ontvang gratis advies over je plafond en
laat je inspireren! We zijn elke donderdag, vrijdag en zaterdag open van 10.00
tot 16.00 uur. Je bent van harte welkom
in onze showrooms in Riel en in Gemert.
De koffie staat klaar! Natuurlijk kun je
ook alvast ideeën opdoen op onze website www.vakbedrijfvanosch.nl OF op facebook Vakbedrijf van Osch. ▲

Ingezonden politiek bericht

Bewonersavond
buurtenquête
De Rijpelberg
Rijpelberg
In 2019 heeft de SP een buurtenquête afgenomen op de Rijpelberg. Een flink aantal maanden zijn bewoners huis-aan-huis
bezocht en gevraagd enquêteformulieren
in te vullen. Ruim 400 woningen zijn bezocht en een groot deel deed mee.
Woensdag 23 oktober was er een openbare avond in wijkhuis De Brem. Inwoners konden daar hun verhaal toelichten
en samen bespreken wat er mogelijk was.

Enkele inwoners konden niet aanwezig
zijn maar reageerden via email. Raadsleden van de SP waren aanwezig, alsook SP
wethouder Erik de Vries en Statenlid Nico
Heijmans. Conclusie van de enquête en
de avond was dat het over het algemeen
heel goed toeven is in de Rijpelberg, men
noemt het vele groen, de rust, fijne woningen, fijne fietsverbindingen, veel activiteiten in de wijk en de bosrijke omgeving.
De bewoners zijn erg tevreden en wonen
er graag. Toch kan er altijd iets beter en
die dingen zijn ook benoemd. Waar we,
samen met bewoners, verder over gaan
praten is: het openbaar vervoer, laad- en
losoverlast bij winkels, vogelhuisjes en
groenvoorziening/-onderhoud. Mochten mensen mee willen praten, een email
naar helmond@sp.nl is voldoende. De
volgende buurt waar de SP huis-aan-huis
langs gaat is Mierlo-Hout, zie de website
www.helmond.sp.nl ▲
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Kom langs op de Jaarmarkt
van Vrije School Peelland

15

‘Doe mee met GFT!’

Blink start pilot afval scheiden
in Apostelwijk
Helmond

(Bron foto’s; Vrije School Peelland).

Helmond-Noord
Op zondag 3 november is de
Vrije School Peelland omgebouwd tot een gezellige
markt. Voor één dag staan
onze klaslokalen vol met
aantrekkelijke marktkramen,
waar kinderen, ouders en bekenden hun waren uitstallen.
Prachtige stenen en mineralen, handgemaakte poppen,
kaarten, prentenboeken, 2e
hands kleding, ambachtelijke
honing. En nog véél meer!
Onder leiding van ouders,
leraren en leerlingen van de
school, kunnen kinderen tijdens de jaarmarkt allerlei
knutselactiviteiten doen. Of
ze nemen hun knuffel of pop
mee naar het spreekuur van
de poppendokter. Voor heerlijke zelfgemaakte hapjes en
live muziek moet je in ons restaurant zijn. Kleine (en grote)
kinderen kunnen genieten van
de poppenkast. En natuurlijk
is ook het Rad van Fortuin
er weer! We bieden leuke,
sfeervolle, lekkere, kleurrijke,
zinvolle, praktische, verantwoorde, groene, hippe, mooie
en vooral ook duurzame pro-

ducten aan. Een deel van de
opbrengst geven we graag aan
een goed doel. Dit jaar steunen we een Waldorfschool uit
Iloilo op de Filipijnen. Het andere deel komt ten goede aan
een project op school, zoals
de afwerking van ons nieuwe
groene schoolplein.
Onze jaarmarkt is gratis toegankelijk voor alle belangstellenden, dus kom gewoon
langs en laat je verrassen!
Wil je meer weten over ons
fantastische onderwijs? Dan
verwijzen we je graag naar de
informatieavond van volgende
week. Donderdag 7 november
van 20.00 tot 22.00 uur vertellen we je alles over waarom
werken en leren op een vrije
school zo’n feest is. Want we
zijn natuurlijk gewoon een
school, maar dan nét even anders! Nieuwsgierig? Wees welkom! Vooraf aanmelden mag,
maar is niet noodzakelijk. Kijk
voor meer info op www.vrijeschoolpeelland.nl
De jaarmarkt van Vrije School
Peelland vindt plaats op zondag 3 november van 10.30 tot
15.00 uur. Vrije School Peelland
Helmondselaan 71, Helmond ▲

Circa 45 procent van ons GFTafval belandt bij het restafval.
Zonde! GFT (groente-, fruit-,
tuinafval én etensresten) is namelijk voor 100% te recyclen tot
nieuwe producten. Zo wordt
van GFT-afval compost gemaakt dat weer gebruikt wordt
bij de aanleg van plantsoenen of
voor tuinbouw. Hoe meer GFT
in de groene bak, hoe minder
restafval in de verbrandingsoven terecht komt. In samenwerking met buurtvereniging
Apostelwijk is een proef gestart
in de Helmondse Apostelwijk.
‘Apostelwijkers’
scheiden hun GFT-afval
Omdat afvalscheiden best wat
meer moeite kost, ging Blink
persoonlijk de deuren langs en
bood iedere ‘Apostelwijker’ een
gratis biobakje aan voor in de
keuken. ‘GFT-afval scheiden
begint namelijk in de keuken
en is eigenlijk heel gemakkelijk’, aldus een actieve bewoner!
Aardappelschillen, eierschalen,
kippenbotjes, etensrestjes en
nog veel meer worden nu verzameld in het biobakje dat op het
aanrecht of in het keukenkastje
staat. Bewoners hoeven zo niet
voor elk beetje GFT naar buiten
te lopen. Het biobakje wordt
dagelijks geleegd in de grote
groene Gft-container en klaar!
Zo eenvoudig is het.

Blink informatieavond. (Bron foto; Blink).
‘Wat we vaak zien is dat mensen
wel weten dat ze afval moeten
scheiden maar niet weten wat er
nu wel of niet in de groene bak
mag, aldus Mark Vaal, directeur
bij Blink.’ Zo weten veel mensen niet dat etensresten die je ’s
avonds overhoudt na het eten
ook gewoon bij het GFT mogen.
En koffiedrab en koffiefilters
kunnen er ook gewoon bij. Om
mensen daarbij te helpen heeft
Blink een scheidingswijzer ontwikkeld waarop precies staat
wat er wel en niet in de groene
Gft-container mag. Verder deelde Blink een flyer uit met daarop uitleg over het doel van de
pilot. Mensen reageerden heel
enthousiast.
Buurtvereniging
Apostelwijk heeft al diverse projecten succesvol geïntroduceerd
in deze wijk zoals de projecten in

het wijkpark, de Goorloopzone
en de zonnepanelen.
Informatieavond
Tijdens de informatieavond op 21
oktober in Zaal de Koning werd
de pilot officieel geïntroduceerd
en nam Mark Vaal (directeur
Blink) de ‘Apostelwijkers’ mee in
de wereld van afval. Aan de hand
van de stelling: ’Ze gooien toch
alles op één hoop’, ontstond een
zinvolle discussie. Feiten en fabels
kwamen op tafel en vragen werden beantwoord. Alle aanwezigen
mogen terugkijken op een leuke
avond! En hier stopt het niet! De
pilot wordt vervolgd waarbij Blink
hoopt op mooie GFT-resultaten
met de Apostelwijk als proeftuin.
‘Doe mee met GFT!’ Zo zorgen
we er samen voor dat afval weer
grondstof wordt. ▲
aste dirigente Nancy Meijers met
begeleiding op de piano van Robert Spronk.
Het van Binsbergen trio weliswaar met hun vieren brengen
lekkere meezingers. Het is niet
verboden om mee te zingen.
Aanvang 14.00 uur Zaal open
13.00 uur.

Het van Binsbergentrio. (Bron foto; Stichting draaiorgels Helmond).

Optreden Kobra en
het van Binsbergentrio
Binnenstad
Op zondag 3 november aanstaande wordt een dubbelconcert opgevoerd door Kobra en
het van Binsbergen Trio in de
Gaviolizaal.
KoBra zag het levenslicht in 2007
in de wijk Brandevoort en telt 20
enthousiaste leden. Ze zingen
vier- tot vijfstemmige koorarran-

gementen van heel uiteenlopende popsongs en ballads. Daarnaast is er ook een voorliefde
voor populaire Kerstsongs. Een
trouwe kern is vanaf de oprichting actief, maar regelmatig komen er ook nieuwe leden bij die
zich snel thuis voelen bij Kobra.
Naast het optreden in de Gaviolizaal en diverse Kerstoptredens
staat ook het Dickensfestival dit
jaar op het programma. Het koor
staat onder leiding van enthousi-

Vooraf, in de pauze en na afloop
kunt u genieten van onze Helmondse draaiorgels. De Gaviolizaal met monumenten en een
stukje geschiedenis en cultuur
in de cultuurstad Helmond heet
u welkom. De toegang is gratis.
Wel zien wij na afloop van het
concert een vrijwillige bijdrage in
onze donatiepijp. Door de groei
van het aantal bezoekers en activiteiten kunnen wij ook extra
vrijwilligers, vooral voor de horeca gebruiken. Heeft u interesse
om ook een stukje bij te dragen
aan de Helmondse cultuur en
monumenten neem dan contact
op met de Stichting Draaiorgels
Helmond. info@draaiorgelshelmond.nl of 06-39682404
De Gaviolizaal is te vinden aan
de Torenstraat 36a, 5701 SH Helmond. Openingstijden zaterdag
en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
Groepen van minimaal 10 personen ook mogelijk op afspraak. ▲
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Broodje frikandel of
broodje pikante
gehaktstaaf
8 stuks - Diepvriesspecialist

ZOEK JE INFORMATIE OVER
OUDERSCHAP, RELATIE OF
ECHTSCHEIDING?

Normaal vanaf 7,49

4,

Beekerheide 28 Beek en Donk

KIJK OP
WWW.SAMSARA-HELMOND.NL

99
Ontdek de mooiste

houten vloeren

Kippelingen
50 stuks - Diepvriesspecialist

XXL Schnitzel of
cordon bleu
Frites préfrites - Voorgebakken
2-3 stuksFrieten
- Fleischkrone

7,

Frites
Frieten

49

10/10 mm

Frites
Frieten

10/10 mm

Dikke frites of
Frites
dunnepréfrites
frites - Voorgebakken Frieten
Normaal 4, 10/10 mm
Allumettes
Fijne Frieten
49

2,99

Frites 7/7 mm
Frieten

Allumettes
Fijne Frieten

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

Normaal 4,79

3,79
2 kilogram - Lutosa

www.vloerenland.com

SPATADEREN EFFECTIEF
EN VEILIG BEHANDELEN

Dé specialist voor de behandeling
van huidziekten en spataderen
Zoekt u een specialist voor de
behandeling van uw spataderen?

10/10 mm

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

7/7 mm

Zalm- of
kabeljauwfilet

800 gram - Epic
Normaal 12,99

WWW.CEULENKLINIEKEN.NL

Normaal 9,99

Drs. Judith Vermazeren,
dermatoloog

Stationsstraat 1
Helmond
085 - 043 24 54

9,99

.

7/7 mm

Pom’Steak

Allumettes
10/18 mm
Fijne Frieten

7/7 mm

Bami- en/of nasischijf
Oriental
4 stuks - Diepvriesspecialist
Normaal vanaf 3,89

Er is weer gelegenheid om de griepvaccinatie te
laten zetten voor alle 60 plussers, mensen met
hart- long- nierziekten, suikerziekte, mensen
met reuma en mensen met een verminderde
afweer door ziekte of medische behandeling.

Mini
loempia’s

36 stuks - Dorada

2,

79

Normaal 2,19

Huisartsenpraktijk Mierlo-Hout

Drs. Notermans, Drs. Otte, Drs. Verouden
Drs. Mulders en Drs. van Bloem

10/18 mm

Woensdag 13 november
14.00-18.00 uur

of

Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004
www.diepvriesspecialist.nl Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist

zolang de voorraad strekt. Van woensdag 30 oktober t/m dinsdag 12 november 2019.
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Donderdag 14 november
14.00-18.00 uur
GRATIS tegen
inlevering van
100 piggypunten

Medisch Centrum Mierlo-Hout
Beukehoutstraat 44. T: 0492-523915
3
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Echtscheidings
dilemma’s
Helmond

Reactie:

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

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

Vertel jullie ouders dat jullie
graag een fijne trouwdag willen
en dat je hen daar graag bij hebt.
Maar dat je ook merkt dat het
jullie veel extra spanning geeft
als beide ouders er zijn, omdat ze
elkaar negeren. Vraag of zij daar
een oplossing voor weten. Want
dat je niet wilt dat de spanning
hier omheen de dag gaat beheersen. Misschien weten zij zelf wel
een heel goede oplossing. Of
misschien is het een reden om
eindelijk de strijdbijl te begraven
en elkaar eens op te zoeken.
Een heel fijne dag met, maar als
het niet anders kan, zonder jullie
ouders.

Reactie:

Kunnen jullie broers, zussen of
vrienden inschakelen om zich te
ontfermen over de verschillende
ouders, zodat ze meer afgeleid
zijn en niet zo op elkaar letten?
Als er veel mensen op het feest
zijn, hoeven jullie ouders niks
met elkaar en kunnen ze dit misschien loslaten.

week nummer 44 vrijdag 1 november 2019
met de mensen die elkaar wel
kunnen zien. Je ouders zijn alleen
welkom als ze vooraf met elkaar
hebben gepraat.

Dilemma 16:
Sinterklaas

Vrijwilligerspenning voor
Mimie van Mierlo
Helmond

Het is november, en straks komt
Sinterklaas er weer aan. Ik zie er
nu al tegenop. Mijn ex overlaadt
onze kinderen (5 en 7 jaar) ieder
jaar met cadeautjes, terwijl ik
maar net rond kan komen. De
kinderen komen altijd helemaal
uitgelaten terug van papa, die
natuurlijk vindt dat de cadeautjes bij hem moeten blijven. En
dan zijn ze teleurgesteld dat Sinterklaas bij mij thuis maar een
paar kleine cadeautjes brengt.
Vorig jaar was dat zo naar, maar
ik weet echt niet waar ik het geld
vandaan moet halen voor grotere cadeaus. Hoe los ik dat op?

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

ZOEK JE INFORMATIE OVER
OUDERSCHAP, RELATIE OF
ECHTSCHEIDING?
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Vrijdag 25 oktober heeft mevrouw Mimie van Mierlo uit
handen van burgemeester
Elly Blanksma de Vrijwilligerspenning van de stad
Helmond ontvangen. Ze
kreeg deze onderscheiding
voor haar jarenlange inzet
voor De Zonnebloem Mierlo-Hout.
Mimie van Mierlo zet zich
sinds 1978 in als vrijwilligster
voor mensen met een lichamelijke beperking. Van 1978
tot 1994 was zij vanuit CZ als
vrijwillig begeleidster actief bij
de reizen naar Lourdes. Van
1997 tot 2009 was zij begeleidster van de Lourdes reizen
van de Christelijke Mutualiteit
in Limburg. Van 1989 tot 1995
was zij actief als wijkhoofd en
coördinator van de Hartstichting Helmond.

bloem Mierlo-Hout. In 2007
heeft zij het voorzitterschap
op zich genomen. Op 25 oktober 2019 neemt zij afscheid
van de Zonnebloem en draagt
het voorzitterschap over. De
onvermoeibare vrijwillige inzet gedurende vele jaren is
voor burgemeester en wethouders aanleiding geweest
om aan mevrouw W.A.A. van
Mierlo de vrijwilligerspenning
van de gemeente Helmond
toe te kennen. ▲
Mimie van Mierlo
(Bron foto; Knoops Fotografie).

Sinds 2006 is zij als vrijwilligster actief binnen de Zonne-

KIJK OP
WWW.SAMSARA-HELMOND.NL

Reactie:

Wat lastig voor jullie. Laat er je
dag niet door bederven. Nodig
jullie ouders uit bij de officiele
plechtigheid en feest daarna

www.helmondnu.nl

DOUGLAS PLANKEN
FIJNBEZAAGD DE GEHELE
MAAND NOVEMBER

15% KORTING

KUNSTMATIG GEDROOGDE EIKEN PLANKEN

10% KORTING
voor binnengebruik, geschaafd met dikte van 16, 18 of 24 mm

WWW.BENIKHOUT.NL

Apart

cosmetique
service

r!

0492-551414 • INFO@BENIKHOUT.NL • VONDERWEG 3 • 5741 TE BEEK EN DONK

Nieuwe opslagNIEUWE
ruimtes
teOPSLAG
huur!
Nieuwe opslag
ruimtes te hu

HuurNieuwe
directopslag
uw
box!
RUIMTES
TE uw
HUUR!
Huur
direct
ruimtes
tebox!
huur!
Huur direct
uw box!
HUUR DIRECT
UW BOX!

Mijn afscheidsreceptie was een groot feest
voor mij! Graag wil ik iedereen hier voor
bedanken!

Dankjewel voor alle mooie wensen, bloemen
Voor meer informatie BELVoor
NU: 0800
meer2092
informatie BEL NU: 0800 2092
en cadeaus, maar vooral dat jullie er waren.
of bezoek onze website :of
www.garagebox.direct
bezoek onze website : www.garagebox.dir
Dank jullie wel voor al die mooie jaren!

NIJVERHEIDSWEG 15 IN GEMERT

Jacqueline Bach

Voor meer informatie
BEL NU: 0800 2092
VOOR MEER INFORMATIE BEL NU: 0800 2092
of bezoek onze
website
www.garagebox.direct
OF BEZOEK
ONZE :WEBSITE:
WWW.GARAGEBOX.DIRECT
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De bouw Lezing over verdriet en rouw
zoekt jou
Mierlo-Hout

Regio
De bouw staat te springen
om (jonge) vakmensen.
Vakmensen hebben de toekomst! Er is een groot tekort
aan vakmanschap op alle niveaus. In de bouw- en infrasector is er voor iedere goede
vakman op ieder niveau een
mooie toekomst weggelegd.
Open dag
Bouw Infra mensen Mierlo en
Schildersvakopleiding Horst,
Mierlo en Roermond verzorgen de praktijkopleiding.
ROC Ter AA Bouw & Design
verzorgt het theoriegedeelte
van de opleiding.
We werken samen met
betrekking tot het opleiden van jongeren voor beroepen in niveau 2 en 3.
Denk hierbij aan beroepen
als timmerman, metselaar,
straatmaker, vakman grond-,
water- en wegenbouw, schilder en tegelzetter. Deze opleidingen hebben de afgelopen
jaren het predicaat TOP opleiding gekregen.
Interesse?
Kom naar onze open dag op 10
november! Onze deuren staan
voor je open op de Goorsedijk
6 in Mierlo, van 11.00 uur tot
16.00 uur. ▲

Wat is een rouwproces, wat kan
in zo’n proces allemaal een rol
spelen en wat kan de draagwijdte van rouw zijn in het leven van
mensen? Ook jaren later? Hoe
kun je jezelf en een ander tot
troost zijn? Tijdens de lezing krijg
je diverse tips aangereikt om jezelf en een ander beter te leren
begrijpen in een rouwproces.
Marianne Jansen van KBOBrabant zal de lezing verzorgen
in wijkhuis De Geseldonk aan-

melden kan bij secretaris Joke
van de Moosdijk, Eikenwal 4a te
Helmond. Telefoon: 06 30853736
of 0492 554560; Email: secretariaat@kbo-stlucia.nl Voor leden is
de lezing gratis bij te wonen. Niet
leden betalen twee euro. Graag
het lidmaatschapspasje meenemen op 8 november.
De lezing biedt ruimte voor het
delen van ervaringen en het
stellen van vragen. We hopen u
graag te ontmoeten op vrijdag 8
november 13.30 uur in wijkhuis
De Geseldonk, Cederhoutstraat
44 te Helmond. ▲
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PATHÉ HELMOND
DO. 31 OKT. T/M WO. 6 NOV.
(Nie)znajomi (DOV) Zo 16:30 uur
Abominable (DNL) Za, Zo 10:30 uur / Ma, Di
10:45 uur / Wo 13:45 uur / Do 15:15 uur / Vr
16:00 uur Za, Zo 10:30 uur / Ma, Di 10:45 uur /
Wo 13:45 uur / Do 15:15 uur / Vr 16:00 uur
Abominable (N3D) Vr 10:45 uur / Za, Ma, Di
15:15 uur / Zo 15:45 uur / Wo 16:15 uur

KBO
ST. LUCIA

Blade Runner (The Final Cut) - The Future Is
Now (DOV) Zo 16:00 uur / Do 19:00 uur
Brief voor Sinterklaas, De (DOV)
Za 10:15, 13:15 uur / Zo 11:30 uur / Wo 13:00
uur / Di 13:30 uur
Club van Lelijke Kinderen, De (DNL)
Za 14:00 uur / Zo 15:15 uur / Wo 16:00 uur
Countdown (DOV)

Groot Dictee der Nederlandse Taal
in Bibliotheek Helmond
Centrum
Op zaterdagochtend 2 november is het weer tijd voor het
Groot Dictee der Nederlandse
Taal op NPO Radio 1. In de Bibliotheek Helmond kunnen
belangstellenden het dictee live
meeschrijven.
Gerdi Verbeet, oud-voorzitter
van de Tweede Kamer leest het
dictee voor. Schrijver en taal-

kundige Wim Daniëls schrijft
de tekst. Hij zorgt ervoor dat de
tekst, die betrekking heeft op
het nieuws van 2019, ook dit jaar
maakbaar is voor iedereen die de
spellingsregels beheerst.
Eerst wordt het dictee (8 zinnen)
in zijn geheel voorgelezen, vervolgens een voor een de zinnen.
Tegen 12.00 uur is het afnemen
van het dictee klaar en wordt de
tekst samen nagekeken.
De deelnemer met de minste

Di 12:10 uur / Vr 12:30, 22:30 uur / Ma 16:15 uur
/ Do, Di 16:45 uur / Vr, Wo 17:30 uur / Do, Zo Wo 21:45 uur / Za 22:45 uur
Dolor Y Gloria (DOV) Ma 20:00 uur

fouten ontvangt een presentje.
Wie ook een gezellige ochtend
wil beleven en tegelijk de taalvaardigheid wil verbeteren, kan
zich opgeven via de website van
de Bibliotheek Helmond-Peel.
Deelname is gratis.

Downton Abbey (DOV)

Wanneer: Zaterdag 2 november
van 10.45 tot 13.00 uur
Waar: Bibliotheek Helmond,
Watermolenwal 11
Aanmelden: www.bibliotheekhelmondpeel.nl/activiteiten ▲

Ma 13:45 uur / Vr 15:15, 22:00 uur / Za 18:30,

Muziekvoorstelling van Brabantse bodem!
Annawijk/Suytkade
BKant (spreek uit “bekant”) is
een vijfkoppige Brabantse band
die vooral eigen liedjes speelt, in
het Nederlands, met zachte g.
Melancholiek, kritisch, grappig.
Over leven in Brabant, het ou-

derschap, vakanties van vroeger, de ideale Kerst die nooit
kwam, vrijheid... en meer.
Reacties bij vorige optredens:
“Geweldige teksten”, “Het plezier
spat er van af”, “Originele liedjes
met mooie taalvondsten erin”.
Een enkeling pinkte een traantje

weg bij de ode aan een langdurende liefde. Kom kijken en vooral luisteren naar hun programma
“Zandgrond”.
Datum: zondag 10 november
Aanvang: 15.00 uur
Entree: € 10,00
kaarten: www.annatheater.nl
meer info: www.bkant-muziek.nl ▲

Ma 10:30 uur / Za, Zo 15:00 uur / Di 18:30 uur /
Wo 18:45 uur / Vr 19:15 uur
F*ck de Liefde (DNL) Vr 10:40 uur / Zo 12:00
uur / Do 12:30 uur / Ma, Di 13:00 uur / Za 16:15
uur / Do, Zo - Wo 19:30 uur / Vr, Za 20:15 uur
Gemini Man (DOV)
21:45 uur / Do, Zo 21:15 uur
Gemini Man (O3H) Do 12:45 uur
Haunt (DOV) Do, Di 16:15 uur / Vr 17:10 uur / Za
17:30 uur / Zo, Ma 17:45 uur
Joker (2019) (DOV)
Za 10:15, 21:30 uur / Wo 10:30, 20:45 uur / Ma
12:45, 18:30 uur / Do, Vr 13:30 uur / Do, Di 17:15
uur / Vr - Zo 18:00 uur / Do, Ma, Di 20:30 uur /
Zo 21:00 uur / Vr 21:15 uur
Last Christmas (DOV) Wo 20:00 uur
Maleficent 2 (DOV)
Zo 13:00 uur / Wo 15:15 uur / Do, Ma, Di 15:30
uur / Vr 16:15 uur / Za 16:30 uur
Maleficent 2 (O3D) Zo 10:30, 18:20 uur / Vr, Di
10:45 uur / Za, Ma 11:00 uur / Do 11:15 uur / Wo
12:00 uur / Do, Wo 18:30 uur / Ma 18:50 uur /
Di 19:00 uur / Vr, Za 19:45 uur
Misfit 2 (DNL)
Do 11:00 uur / Za 12:10 uur / Wo 16:45 uur /
Do, Zo - Di 17:30 uur / Vr, Za 18:15 uur
Nick Jr. Herfstbios 2019 (DNL)
Za, Zo 10:00 uur / Do, Vr, Ma - Wo 10:30 uur
Nightmare on Elm Street, A (2019) (DOV)
Do 21:30 uur
Opera: Manon (Massenet) (DOV)
Zo 11:00 uur / Ma 14:00 uur Week 1 / NG
Professor and the Madman, The (DOV)
Do, Di 14:00 uur
Ready Or Not (DOV)
Di 12:30 uur / Za 12:45, 19:15 uur / Vr 13:00 uur
/ Wo 17:45 uur / Do, Ma, Di 18:15 uur / Vr, Zo
19:00 uur / Zo - Wo 21:30 uur / Vr, Za 22:30 uur
Shaun Het Schaap: Het Ruimteschaap (DNL)
Do 10:30 uur / Wo 10:45 uur / Zo 13:30 uur /
Za 13:45 uur / Vr 14:00 uur
Slayer The Repentless Killogy (DOV)
Wo 21:00 uur
Sneak Preview (DOV) Di 21:00 uur
Terminator: Dark Fate (DOV)
Zo 10:15, 15:30, 20:45 uur / Vr 10:30, 12:50,
15:45, 21:45 uur / Do, Ma 10:45, 21:00 uur / Di,
Wo 11:00 uur / Za 11:30, 16:00, 19:00, 22:00
uur / Do, Ma, Di 12:15 uur / Wo 12:45, 20:30 uur
/ Do, Ma - Wo 15:00, 18:00 uur / Vr, Zo 18:45
uur / Di 21:15 uur
Onze openingstijden
maandag t/m vrijdag 10.15 uur
zaterdag en zondag 9.45 uur
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Binnenstad

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

8 prijskaarten. Je kunt er terecht
voor jokeren en rikken. De organisatie ligt in handen van seniorenvereniging St. Anna.

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

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

Annawijk/Suytkade
In buurthuis St. Anna aan de
Hoogeindsestraat 24 kun je iedere maandagavond vanaf half

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

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

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

Mierlo-Hout
Bridgeclub 't Houtse Slem zoekt
nog 1 á 2 personen voor een beginnerscursus bridgen. Het is de
bedoeling dat na de cursus deze
mensen komen bridgen bij de
club. Er wordt les gegeven in een
klein groepje bij de leraar thuis. Inlichtingen krijgt U bij Theo Leijten
op telefoonnummer 0942534793
of t.leijten2@hotmail.com

Mierlo-Hout
Op maandagavond 4 november
speelt het VIOS van Esch Biljarts

kaderteam weer een thuiswedstrijd tegen op de klos 2. Aanvang
wedstrijden is om 19.30 uur in het
wijkhuis de Geseldonk in MierloHout. Dit is voor de biljartliefhebber een mooie kans om het
kaderbiljartspel te bewonderen.

Oranjebuurt/Warande
Op 5 november om 20.00 uur
houdt Vereniging ReumaActief
de Peel weer een Reuma Inn; met
Annelies Boorsma als gastspreker! Zij is diëtiste in het Elkerliek
ziekenhuis. Het thema van deze
avond is: Reuma en voeding. Het
is erg belangrijk om gezond te
eten, vooral voor mensen met
reuma. Tijdens deze bijeenkomst
zal diëtiste, Annelies Boorsma u
hier alles over vertellen. In het
bijgebouw ('de vergaderflat') van
het Elkerliek ziekenhuis. Wesselmanlaan 25 te Helmond. De
entree is gratis en de koffie en
thee staat voor u klaar. Vooraf
aanmelden is niet nodig. Reuma
Inn is niet alleen voor leden van
de vereniging, maar voor iedereen die geïnteresseerd is.

Rijpelberg
Gratis reparaties bij Repaircafé
Rijpelberg op dinsdag 5 november van 13.00 tot 17.00 uur. Locatie: oude basisschool De Torelaar
op de Groningenhof 4, Helmond.
Meer info: www.facebook.com/
RepaircafeRijpelberg. Toegankelijk voor alle inwoners van
Helmond. Nieuwe vrijwilligers
ook welkom.
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Helmond-West

Zaterdag 2 november is het weer
Caribbean Night in Wijkhuis
Westwijzer. De muziek wordt
verzorgd door DJ Son en er is een
Salsa workshop gegeven door
Wesley Haard van dansschool
Un Pasito Alante Er kans gedanst worden op Salsa, Merengue, Bachata, Kizomba en nog
veel meer De avond is van 19:30
uur t/m 00:30 uur en de entree is
€5,00(incl. 1 consumptiemunt)

Stiphout
Op uitnodiging van KBO Stiphout/Warande verzorgt de GGD
Brabant-Zuidoost in samenwerking met Alzheimer Nederland
op dinsdag 12 november een
lezing met als titel: “Doe GOED
met dementie”. Wat is dementie?
Waaraan is het te herkennen?
Wat zijn de gevolgen? Hoe kan
iemand met dementie zo lang
mogelijk mee blijven doen? Waar
is hulp te vinden? De lezing vindt
plaats in De Ark (tegenover de
Trudokerk) en begint om 19.30
uur. Er is plek voor 45 personen.
Voor KBO-leden is de toegang
gratis. Niet-leden betalen vijf
euro. (dit is inclusief koffie/thee).
Aanmelden bij secretariaat KBO:
Nel Dammer, kbostiphout@
gmail.com of 537078

www.helmond
nu.nl

De nieuwe Kia XCeed.

kia.com

Nu in de showroom.

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

1.000,- extra inruilvoordeel

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

VDNS Helmond

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

Weten wat jouw auto waard is?

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

Gem. brandstofverbruik: 5,6 - 6,4 l/100km, 19,2 - 15,6 km/l. CO2-uitstoot: 129 - 146 g/km. De vermelde NEDC-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn terugbepaald naar de waarden
overeenkomstig met de oude NEDC-testmethodiek. Genoemde actie en bijbehorende consumentenprijs is geldig bij aankoop van een nieuwe Kia XCeed met uiterste kentekenaanvraag van 23-12-2019 en uiterste
registratiedatum van 31-01-2020. Genoemde prijs is incl. kosten rijklaarmaken bestaande uit: het transporteren van de auto, het reinigen en poetsen van de auto, de nulbeurt, de kentekenplaten, handling- en
administratiekosten, recyclingbijdrage, leges, kosten tenaamstelling, een modelspecifieke mattenset en een veiligheidshamer. Prijs is excl. metallic lak. Private lease-aanbieding via Kia Autolease. Het betreft een product
gecertificeerd door Stichting Keurmerk Private Lease. De getoonde prijs betreft een vanaftarief gebaseerd op een looptijd van 60 maanden in combinatie met 10.000 km per jaar. Deze actie is geldig t/m
23-12-2019. Informeer naar de complete actievoorwaarden bij uw Kia-dealer of kijk op kia.com. Getoond model kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

20

week nummer 44 vrijdag 1 november 2019

de loop weekkrant HELMOND

Winnaar Sudoku Weekkrant De Loop Helmond

Veilig op elke hoogte. DIRKS

(Bron foto; Mandy Meeuwsen).

Helmond
Wies van Nunen uit Helmond stuurde
zoals velen de oplossing in van de Sudoku
en was blij verrast dat hij gewonnen had.
Daniëlle Huissoon (Adcommunicatie)

overhandigde de Holland Casino dinercheque t.w.v. € 100,00 en een leuke
Goodiebag aan Wies. Iedere 14 dagen
plaatst Weekkrant De Loop Helmond
een Sudoku. Lost u deze op? Dan
maakt u ook kans op een dinercheque
en een exclusieve Goodiebag van
Holland Casino Eindhoven.. ▲

Ladders & trappen

Kooiladders

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

weekkrant de loop

HELMOND
2

1
7

MIERLO-HOUT
5706

2 1
5
4
2 6

Oplossing van week 42:
A2 - B9 - C9 - D1

Moduletrappen

3 1 5
8
3
7 9
d

5
2

a

4

ANNAWIJK/SUYTKADE
5705
BROUWHUIS
5704

8

b

RIJPELBERG
5709
OOST
5703

INDUSTRIEGEBIED
ZUID 5704/5705

9
c

DIERDONK
5709

CENTRUM
5701
WEST
5707

BRANDEVOORT
5706/5707/5708

3

8

1

NOORD
5702
ORANJE BUURT/
WARANDE 5707
STIPHOUT
5708

5

4
7

1

Prijswinnaar week 42:
Wies van Nunen

Mail de gele oplossing voor 8 november naar: actie@deloop.eu
o.v.v. je naam, geboortedatum en telefoonnummer.
minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar.
Prijswinnaar krijgt een persoonlijk bericht.

Steigers

Valbeveiliging

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

DIRKS KLIMMATERIALEN
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Uitvaartzorg van de Kerkhof

Dé uitvaartondernemer voor Helmond.

Uitvaart
vanaf
€ 1695-,
DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout

informeer gerust naar
de mogelijkheden

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

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

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

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;

Dokters advies:

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 3 november 10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout Hoogmis m.m.v. het
kerkkoor; Sjef Remmen en Annie Noordman; overleden fam. Dirks-Kanters;
Mathieu de Bie
Donderdag 7 november 19.00 uur ‘t Damiaanhuis

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

Zaterdag 9 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, VOORBEREIDINGSVIERING VORMSEL
m.m.v. Common Voice;
Nelly van Bussel-van Os.

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

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

Zaterdag 2 november Allerzielen
16.30 uur viering op kerkhof Hortsedijk met Maria koor
19.00 uur Trudo koor
Henk en Nelleke Bloks-Pepers, Grootouders Bloks-Verkuilen, Grootouders
Pepers van Uden, Henk Houthooft, Frans en Anneke Verstappen, Ans van
Zanten-Groenland, Frank Vlug, Jan Stam, overleden ouders van de LaarRelou. Wies Crooijmans, Zus Kemper.

Gewoon doen,
bewegen is goed
voor iedereen!

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

Bezorgen iets voor u?
Mail snel naar
bezorging@deloop.eu

Zondag 10 november 10.30 uur Maria koor
Jack Slegers, Wilhelmina Gulink-Weekenborg, Ed van den Heuvel, Hasina
Mulder, Irene Martens-Becker, Toon de Greef, Helmi de Swart-Kornuijt,
Jan Martens, Joop Smits, Henk Helsper en Hanny Helsper-Bloemen, André
Krösing, Stephanie Wever-Fentener van Vlissingen

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

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS
Weekeinden: H. Jozef (Tolpost) za. 17.00 uur; zo 9.30 uur. H.Lambertus
(Kerkstraat/Centrum) zo. 11.00 uur; H. Paulus (Paulus Potterlaan/Noord)
zo. 9.30 uur; Edith Stein (Weg door de Rijpel/Rijpelberg) zo. 11.00 uur.
Weekdagen: Jozefkerk. ma., di., wo. en do 9.00 uur. Vr. 19.00 uur.
Pastoraal team: Pastoor drs. E.C. Seidel, tel. 477255. pastoorseidel@live.nl
Pastor W. Koopmans, tel. 06-19223250. pastorkoopmans@live.nl.

Shadow

Shadow is 2 jaar en is een van onze vele moederpoezen.
Ze is in een nieuwe omgeving in eerste instantie onzeker/
angstig. Ze zoekt dan een holletje vanwaaruit ze alles in zich
opneemt. Als ze zich veilig voelt komt ze tevoorschijn. Het is
heel goed mogelijk om haar vertrouwen te winnen, het kost
alleen iets meer tijd. Ze verstopt zich bij ons inmiddels allang
niet meer, zit lekker voorin in haar verblijf zodat ze alles goed
kan zien. Er is van onzekerheid weinig meer te bespeuren en
ze is ontspannen genoeg om ook gerust wat te spelen en
te jagen. Een lekkernijtje komt ze tussen je vingers vandaan
happen; mooi contactmomentje! Deze poes heeft wat meer
wentijd nodig, maar ze heeft zich prima ontwikkeld. Poes
voor ervaren kattenliefhebbers met een rustig huishouden,
die niet te veel eisen stellen. Ze kan nog voor verrassingen
zorgen; een gewone huiselijke omgeving is toch anders en
prettiger dan het asiel met z’n onrust en al die geluiden.
INFO-/ ALARMNR.: 0492 - 51 39 71

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

www.dierenambulancehelmond.nl
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BIER
FESTIVAL
MARKT
HOPPER

the

NOV.
Evenementen

1

NOV.

Biologische markt
Brandevoort

Elke vrijdag is er van 14.00-18.00
uur een biologische markt onder
de Markthal van Winkelcentrum
Brandevoort in Helmond.

1

NOV.

Feuerengel A Tribute To
Rammstein

Hoppa daar zijn ze weer. Niet meer
weg te denken in Helmond een
Rammstein tribute in de Cacaofabriek
En niet zo maar eentje.
De Cacaofabriek, Cacaokade
21:00 - 23:00 uur.

1

Op vrijdag 2 november
Speciaalbier evenement
met 6 microbrouwerijen.

2

NOV.

De Vijfhoeck Live:
Oorka (India)

Oorka is een 4 mans band uit Chennai
India. Deze 4 mannen maken al jaren
India en directe omgeving onveilig met
hun high energy in Tamil gezongen
rocksongs. Deze dag bij De Vijfhoeck
Grand Cafe De Vijfhoeck, Kamstraat 26
21:00 - 01:00 uur.

2

NOV.

Martijn Fischer

Vier met Martijn Fischer en zijn band
wat Andreacute Hazes ons heeft
nagelaten
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
20:15 uur.

2

NOV.

Lambertusconcerten:
Requiemconcert
door Helmonds
Vocaal Ensemble

In 2018 vierde dit Helmondse
ensemble onder leiding van Jeroen
Felix zijn 25-jarig jubileum. Traditioneel
zingt het Helmonds Vocaal Ensemble
rond 1 november een requiemconcert.
Kapel Elkerliek Ziekenhuis,
Wesselmanlaan 25
20:00 - 21:00 uur.

2

NOV

Markthal Brandevoort,
de Plaetse 1
14:00 - 21:00 uur.

NOV.

3

NOV.

Het Storioni Trio –
Dit zijn de namen

7

NOV

FILMPJE
PAKKEN?

Theatraal concert in het donker
gebaseerd op het boek van Tommy
Wieringa
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
15:00 - 23:59 uur.

3

NOV.

Crazy Little
Things - The Music
Of Queen

De muziek van Queen is door het
enorme succes van de film Bohemian
Rhapsody populairder dan ooit. Een
band die het oeuvre van Queen onder
handen neemt. Je moet het maar
durven.
De Cacaofabriek, Cacaokade
6:00 - 18:00 uur.

Eet mee in de Stadstuin
Helmond

Joker

Zij koken een themagerecht tegen
een gepaste prijs. Het thema van
deze avond is:herfst. Aanmelden en
betalen kan voor dinsdag 5 november
bij St. Vrienden Stadstuin aan de
Katoenstraat 12 te Helmond.

Gemini Man

LIVE: Lou Reed,
tribute by The
Blue Mask

You cannot beat two guitars a bass
and drums-Lou Reed Iedereen kent
Lou Reed van hits als Walk On The
Wild Side Perfect Day Vicious Waiting
For My Man Sweet Jane en Satellite
of Love. Muziekcafé Helmond, Zuid
Koninginnewal 39
22:00 - 00:15 uur.

Maleficent 2

F oto; Sam Warnaar

Trouble

Jim van der Zee
Voice 2018-winnaar brengt eigen werk
en nummers van zijn helden
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
20:15 uur.

1

NOV.

LIVE: Holocaust
(SCO) + Burning +
Remain Untaimed

Werk Ohne Autor

Deze avond staan 3 bijzonder
interessante bands op het podium
waarvan 1 de grondlegger is van
de hedendaagse metal namelijk
Holocaust (SCO)
Muziekcafé Helmond, Zuid
Koninginnewal 39
22:00 - 01:00 uur.

Haunt
Kijk op www.pathe.nl
voor het hele aanbod
en tijden
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De specialist voor uw prothese
Kunstgebit Klikgebit
Reparaties Opvullen

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

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond
0492-542912

Ruim 600 verschillende

kennismaking
3 november cursussen
te huur Wand en Vloertegels
vakantie te
personeel
VLOOIENMARKThuisdierenzien in onze Showroom.
auto’s en motoren
onroerend goed
Sporthal De Tempel
Ook voor het laten
leggen
woningruil
radio en
tv
Henegouwelaan 2,
van uw nieuwe vloere 6,50
Eindhoven
bent u bij ons op hete 6,50
9.00-16.00u
e 6,50
juiste adres. Geen koude
T: 06-20299824
e 8,00
voetjes meer? Denk aan
te koop
te koop gevraagd
diversen
evenementen

vloerverwarming ene 9,50
e 11,00
kies voor een compleet
e 12,50
CURSUSSEN
pakket tegen een scherpe
e 14,00
prijs! Engelseweg 200a
e 15,50
Karate leren? Kom ook
in
Helmond
info@
trainen
bij
karateschool
Inleveradres:
htnvloeren.nl
Mierlo. Beginners zes lessen,
Weekkrant
De Loop HELMOND
T.
0492
5
Euro.
www.dojomierlo.nl
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492
84 53792499
50

www.kunstgebitbijsterveld.nl
Op zoek naar
tapijt of vinyl?

Beekerheide 28
Beek en Donk
www.vloerenland.com

0492-660853

DIVERSE

FEESTJE? Tent v.a. € 20,-; |
Staantafel € 4,-; | Karaoke
€ 25,-; Tel. 0492-510855
www.ikgeefeenfeestje.nl

HTN Vloer en Tuin
Voor complete
aanleg van Tuinen
en Terrassen,
Rolluiken,
sierbestratingen,
luifels,vloerbedekking, lamelopritten. Bezoek onze
len, (rol)gordijnen, jaloeziën,
showtuin/ showroom. etc. Zeer concurrerende prijEngelseweg 200a in
zen. Gratis meten en prijsHelmond
opgaaf. Willie’s stoffering,
info@htnvloeren.nl
Braaksestraat 10, Helmond,
T: (0492) 535901
T.0492 792499
HTN Bad en Sanitair

Wij verzorgen de complete aanleg of renovatie van
uw nieuwe badkamer. In onze showroom is een
ruime keus aan Sanitair en Vloer en Wandtegels
te zien. Alles tegen betaalbare prijzen! Engelseweg
200a in Helmond www.sanitairhelmond.nl

BUSINESS

OWNER

Lenie Klaasen
06-52716622
Wilt u kennis maken met
de producten van Forever,
bel dan vrijblijvend voor
een afspraak. Geen party
of andere verplichtingen.
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Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend succesvol!
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon.
Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe. Geen afkortingen.
1 letter of cijfer per hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten.
Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.
te koop
te koop gevraagd
diversen
evenementen

cursussen
te huur
huisdieren
auto’s en motoren
woningruil

kennismaking
vakantie
personeel
onroerend goed
radio en tv
e 6,50
e 6,50
e 6,50

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

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

65 plusser KLUSSER / STYLIST voor
o.a. timmer-, schilder- en behangwerk in
WOON en BERDIJFSRUIMTES
met 40 jaar ervaring. Ook tuin en straatwerk
0611441257 wwwkeesvankerkoerle.com

Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND

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

GOED DRUKWERK
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

is ook verkrijgbaar op
de volgende adressen

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

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

BELLEN!

0492-845350
info@adcommunicatie.nl
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Elke zondag
open
van 12-17 uur

Helmond Akkerweg 70
Medinilla
Deze kamerplant heeft minimaal 4 bloemknoppen, in 17cm-pot. 18.99

AVOND

Phalaenopsis
Witte Orchidee met
2 bloemtakken
8.99

f 19.00 uur
a
n
a
v
r
e
b
m
e
v
o
n
6
g
a
Woensd
Neem deze pagina mee

5.99

als toegangsbewijs

Mezenbollen

20%
KORTING
Geldig op 6 november 2019
vanaf 19.00 uur

✂

Tegen inlevering van
deze bon krijgt u op
1 artikel naar keuze

Van Vitakraft. 30
stuks in emmer.
5.99

4.99
Violen
Volle doos, 12 stuks.
In diverse kleuren.

Tegen inlevering van
deze bon krijgt u op
1 artikel naar keuze

20%
KORTING
Geldig op 6 november 2019
vanaf 19.00 uur

Tegen inlevering van
deze bon krijgt u op
1 artikel naar keuze

20%

3.79

KORTING
Geldig op 6 november 2019
vanaf 19.00 uur

Helmond Akkerweg 70

Aanbiedingen zijn geldig van 30 oktober t/m 5 november 2019 en zolang de voorraad strekt.

9.95

