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Gemeenteberichte
De beoogde locatie voor het Huis van de Stad, waar zich nu het Stadskantoor bevindt (bron foto; Chris Thielen).

Helmond
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Uitnodiging
Feel Good Avond

Gratis
toegan
g!

Woensdag
ber
13 novem
tot
van 18.00
21.00 uur
Kerstshoppen onder het genot van een hapje
en een drankje in een sfeervolle FEEL GOOD
ambiance!
Op woensdagavond 13 november organiseert
Tuincentrum de Biezen “FEEL GOOD”. Dit in
samenwerking met een groot aantal bedrijven
uit de regio, met als specialisme Food en
welness.

van 18.00 tot 21.00 uur
optreden van MRS. IPPI

van 18.00 tot 21.00 uur
optreden van Milko
bekend van Circus Renz

De avond duurt van 18.00 tot 21.00 uur.
Gratis Entree!

25% Korting
tijdens deze avond op alle kerstartikelen,
uitgezonderd lopende aanbiedingen.

Deze avond wordt u aangeboden door Tuincentrum de Biezen in samenwerking met:

INDEPENDENT CONSULTANT

John van Kaathoven

ETTJE DIJKSTRA
Ambachtelijke slagerij

Luud Habraken

Biezenweg 2A • Beek en Donk • 0492 - 46 13 10 • www.tuincentrumdebiezen.nl
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(Vervolg pag 1).
In hoeverre vindt u de
locatie van het huidige
Stadskantoor voldoende
markant en zichtbaar?
Op deze vraag antwoordt een meerderheid van 71 procent met (ruim)
voldoende. Velen van hen vinden
het een goed bereikbare plek en
het heeft voldoende zichtbaarheid:
“Het stadskantoor ligt centraal.
Laat het zoals het nu is”, luidt een
van de aanvullingen. 16 Procent
van de respondenten vindt de huidige locatie (zeer) onvoldoende.
Zij vinden dat het geen uitstraling
heeft doordat het vast zit aan een
wooncomplex en een ander zegt:
“Het is verstopt en moeilijk vindbaar.” 2 procent geeft aan het niet
te weten.
U bent in de gelegenheid om
een locatie te noemen waar het
nieuwe stadhuis gevestigd kan
worden, welke locatie zou u
als tip geven?
43 procent vindt de beoogde locatie een prima plek. 29 procent
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vindt een andere locatie beter en
geeft alternatieven: huidige locatie Boscotondo wordt een tiental keren genoemd, aan de rand
van de stad bij de bibliotheek,
het oude belastingkantoor of de
nieuwe sport- en beleefcampus.
23 procent heeft geen voorkeur
voor een locatie, maar er wordt
wel aangegeven dat de locatie
moet beschikken over voldoende en gratis parkeergelegenheid.
5 procent weet het niet.
Het huidige stadhuis mag,
ondanks dat het niet geheel
is afgelost, verkocht worden
36 procent is het (zeer) eens met
deze stelling: “Zolang het kostenneutraal blijft is het best” of “Het
huidige kantoor is te klein, verouderd en zit logistiek niet goed
in elkaar” zijn enkele toelichtingen. 22 procent blijft neutraal. 39
procent is het (zeer) oneens.
Zij vragen zich af waarom er
nieuwe schulden worden aangegaan als de oude nog niet zijn
afgelost. 3 procent geeft aan het

niet te weten. “Hangt van de situatie af. Als het verkocht kan worden zonder restschuld (of winst)
is het geen punt. Als er een restschuld achterblijft vind ik dat het
niet verkocht mag worden.”
Conclusie
Uit deze vragenronde blijkt dat
een meerderheid van de respondenten de bereikbaarheid
belangrijker vindt dan de zichtbaarheid. Ook wil een meerderheid voldoende maar vooral
gratis parkeerplekken die ook
voldoende bereikbaar zijn voor
mindervalide personen. Uit de
toelichtingen blijkt dat vele respondenten de huidige locaties
prima vindt.
U kunt zich ook aanmelden
voor het burgerpanel
Zes tot tien keer per jaar stellen we aan ons Burgerpanel
Tip Helmond via e-mail enkele
vragen over Helmond. Weekkrant De Loop Helmond wil,
in samenwerking met onderzoeksbureau Toponderzoek, er

op deze manier aan bijdragen
dat inwoners van Helmond hun
betrokkenheid bij onze stad
kenbaar kunnen maken. De
resultaten van deze raadplegingen leest u doorgaans heel snel,
vaak nog in dezelfde maand, in
ons Weekblad De Loop en op
onze website. Ook u kunt meedoen! Deelname is gratis, kost
weinig tijd en is volledig anoniem. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn sterk
afhankelijk van de actualiteit. U
bent en blijft anoniem en kunt
per raadpleging zelf beslissen
of u meedoet. U bent niets verplicht. U kunt ook zelf onderwerpen voorstellen voor de raadplegingen. Aanmelding is mogelijk
via onze website of rechtstreeks
via www.tipdeloophelmond.nl.
Wij nodigen vooral ook jongeren
uit om deel te nemen. s

www.tipdeloop
helmond.nl
dingcontainer niet terug vanwege
de hoogte van de container. Hier
wordt nu naar gekeken. De vijfde
locatie was de Vondellaan. We
zijn daar naar binnen gegaan bij
de Zoete inval en Johanna’s interieur- en design. Er staan 2 winkels
leeg in de Vondellaan. Een hiervan
wordt een zonnestudio. De ander
is nog niet ingevuld. Ook heeft de
friettent veel last van inbraken.
De scooterwinkel op de hoek wil
ook uitbreiden.

Wijkenbezoek van
Wijkmanagement Helmond
Helmond
“Op donderdag 31 oktober vond
het tweede wijkenbezoek van
dit jaar van Wijkmanagement
Helmond plaats. In het voorjaar
gaan we meestal op bezoek bij
de bedrijven en in het najaar
zijn de winkelcentra van de wijken aan de beurt. Dit jaar waren
we met twaalf personen waaronder: wethouder Jos van Bree,
WMH voorzitter Ad Klaasen,
bestuurslid van Stiphout Toine
de Greef, raadslin Tini Kuipers, OVMH bestuurslid Wim
Brouns, WMH penningmeester
Paul Lambrechts en wijkmanager Hennie de Gooijer.
Daarnaast liepen stagiaires Lindsey Otto, Cynthia Van der Vleuten, Rujeandy Wedervoort en
Kaylee van der Hoeff ook mee. De
dag begon bij de Brandevoortse
hoeve, waar we allen verzamelden
en met de bus vertrokken naar de
eerste locatie: Aldi Brouwhuis. Tijdens de tocht door de winkel, ontdekten we schimmel in de randen
bij de ‘verse broodjes’ ontdekt.
Brouwhorst heeft weinig last van
deze winkel als concurrent.
Onze tweede locatie was Centrum Brouwhorst, daar zijn we bij

Gerrit en Klazien geweest. Gerrit heeft een aantal problemen
met ons doorgenomen. In het
winkelcentrum is er sprake van
een ontzettende last van de fietser- en scooters in het voetgangersgebied. Dit probleem wordt
regelmatig kenbaar gemaakt bij
de stadswacht of de wijkagent.
Nu het weer eerder donker wordt,
valt het ook op dat de openbare
verlichting niet voldoet. Hier moeten metingen verricht worden om
het op te lossen.
De derde locatie was de Deltaweg.
We hebben als eerste de boerenbond bezocht, daarna de KFC en
als laatste de Mac Donalds. Alles
ziet er binnen en buiten geweldig
uit. We kwamen met een groot
gezelschap en zowel bij KFC als
de Mac Donalds werd ons koffie
aangeboden, maar daar hadden
we, gezien ons strakke schema,
geen tijd voor.
De laatste locatie voor de lunch
was de Rijpelberg. Als eerst gingen we naar Jumbo Wederhof.
Daarna zijn we naar het friethuys
gelopen en hebben we met Eric
Smits gepraat. Er zijn te weinig
prullenbakken op dit stukje. In het
voorjaar is er afgesproken dat er
Hanging Baskets komen hangen.

De lege panden in het straatje bij
het Utrechtplein worden ingericht als studio’s en dat is ook de
bedoeling van het oude pand van
het Chinese restaurant.
Toen we daar klaar waren zijn
we terug gegaan naar de Brandevoortse Hoeve om lekker met
z’n allen te lunchen. Tijdens de
lunch is er afscheid genomen van
wethouder van Bree. Het was zijn
laatste keer met ons want 28 november wordt hij Burgemeester
van Geldrop- Mierlo. Uit handen
van onze voorzitter kreeg hij een
vers streekcadeau overhandigt
als dank.

Als laatste zijn we naar Stiphout
gegaan. Daar hebben we lekker
in de zon koffie gedronken en gesproken over een parkeerbordje
voor kerkgangers. Op de Kloosterstraat moet er een bordje bij
geplaatst worden omdat de kerkgangers verwezen worden naar de
Gasthuisstraat. s
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Aan de inhoud van Weekkrant De Loop Helmond is
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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!

Na de lunch begon het tweede
deel van de dag en zijn we naar
Straakven gegaan met de bus.
Daar is pasgeleden Bloementijd,
voorheen Giels Bloemboetiek, gestart. Zij zijn zeer tevreden.
De Lux to go zit er nu bijna een
jaa en in januari gaat de verbouwing van de Lidl beginnen.
Waarschijnlijk komt daarnaast de
Trekpleister. De kleding container
is verplaatst waardoor de winkeliersvereniging geen inkomsten
meer heeft. Dit zal gecompenseerd moeten worden, dit was de
afspraak. Kennelijk kan de kle-

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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Infopagina
Woninginbraak voorkomen
Het is ’s avonds weer vroeger donker. Daarmee is de periode aangebroken dat de
meeste inbraken plaatsvinden. Met een paar simpele maatregelen verkleint u de
kans op inbraak in uw woning.
1. Doe deuren en ramen op slot. Ook als u maar even weg bent.
2. Laat verlichting aan als u er niet bent. Dat geeft de woning een bewoonde
indruk.
3. Doe nooit zomaar open voor onbekenden.
4. Let goed op uw buurt en bel bij verdachte situaties direct de politie via 112.
Heeft u vragen over het voorkomen van inbraak of wilt u meer weten over
buurtpreventie of WhatsApp buurtpreventie in uw wijk, kijk dan op
www.buurtpreventiehelmond.nl.

Podiumbijeenkomst Wijkontwikkelingsplan
Helmond Noord

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

Dinsdag 12 november houdt de gemeenteraad een podiumbijeenkomst over het
wijkontwikkelingsplan Helmond Noord. Deze avond staat in het teken van het
ophalen van input voor het wijkontwikkelingsplan Helmond Noord. Begin 2020
start de gemeente namelijk met de ontwikkeling van dit plan. De bijeenkomst
start om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in het ROC ter Aa, Keizerin Marialaan
2. Inwoners en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.
Wat kunt u van de avond verwachten?
De avond start met een korte toelichting op het hier en nu; wat gaat er goed en
wat gaat er minder goed in de wijk. Zowel op gebied van de inrichting van de
wijk als op sociaal-maatschappelijk vlak. Daarna kunnen inwoners, organisaties
en raads- en commissieleden hun kansen, wensen en zorgen inbrengen voor het
wijkontwikkelingsplan.
U bent van harte welkom
Inwoners, organisaties en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.
Aanmelden is niet nodig. Wilt u weten welke sprekers komen? Bekijk het
complete programma op helmond.raadsinformatie.nl.

Evenementensubsidie?
Dien uw aanvraag vóór 1 december 2019 in
Organiseert u in 2020 een evenement en wilt u daarvoor een
evenementensubsidie bij de gemeente aanvragen? Zorg er dan voor dat deze
uiterlijk vóór 1 december 2019 bij de gemeente ligt.
U kunt de aanvraag ook later indienen (uiterlijk 12 weken voorafgaand aan het
evenement). Echter, de kans bestaat dan dat het beschikbare budget verdeeld is
en er voor uw evenement geen geld meer beschikbaar is.

Bijeenkomst over speelruimte in Brandevoort,
Stiphout en Warande
Inwoners van Brandevoort, Stiphout en Warande die graag meedenken over
speelplekken en spelen in de wijk, zijn van harte welkom op een speciale
bijeenkomst over dit thema.
Veel speelplekken in Helmond zijn verouderd. Daarom gaat de gemeente ze
de komende jaren vernieuwen en de speelruimte gevarieerder, eigentijdser en
avontuurlijker maken. Zo krijgen jong en oud meer mogelijkheden om in de
buitenlucht te bewegen, ontmoeten en ontdekken.
Wat is nodig?
Wat is nodig om meer buiten te bewegen, ontmoeten en ontdekken? Kunt u iets
bijdragen om de speelwaarde in de wijk te vergroten? Heeft u ideeën, wensen of
zorgen? Kom dan naar de bijeenkomst.
Bijeenkomsten op 12 en 14 november
• De bewonersavond voor Stiphout en Warande is op dinsdag 12 november in
Zalencentrum De Smed (Dorpsstraat 40 in Stiphout).
• Voor Brandevoort is de avond op donderdag 14 november in blokhut
Scouting Brandevoort (Brandevoort 13a).
Beide bijeenkomsten duren van 19.30 tot 21.00 uur. De zaal is open om 19.15 uur.
De avonden starten met een korte presentatie over het nieuwe speelruimtebeleid
van de gemeente. Daarna gaan medewerkers van de gemeente, JIBB+ en
LEV-groep graag met u in gesprek.

Aanvraag en projectplan
Wilt u een subsidieaanvraag indienen? Vul dan het aanvraagformulier in.
Dat vindt u op www.helmond.nl/evenementorganiseren. Daarnaast vraagt de
gemeente u om een projectplan en een begroting.
Beoordeling aanvraag
Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt uw subsidieaanvraag aan de
hand van een beoordelingskader. Het beoordelingskader werkt op basis van
een puntensysteem. Hoe meer punten een evenement scoort, hoe hoger de
subsidiebijdrage kan zijn.
Besluit subsidieverlening
De adviescommissie adviseert het college van burgemeester en wethouders over
het verlenen van evenementensubsidies. Het college beslist uiteindelijk of uw
evenement voor subsidie in aanmerking komt en zo ja, voor welk bedrag.
Basisevenementen en wijkevenementen
Voor basisevenementen (Buitencarnaval, Koningsnacht/dag, Sinterklaasintocht)
en evenementen die zich vooral richten op de inwoners van de wijken waarin ze
plaatsvinden, geldt dat de subsidieaanvraag uiterlijk 12 weken voorafgaand aan
het evenement ingediend moet zijn. Deze evenementen worden op een andere
manier beoordeeld.
Meer informatie
Meer informatie over het aanvragen, de voorwaarden en de beoordeling van de
aanvraag vindt u op www.helmond.nl/evenementorganiseren.

Meer achtergrondinformatie vindt u op www.helmond.nl/speelruimte.

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

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

de loop weekkrant HELMOND
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Verlenging beslistermijn (1)

Vergaderingen
welstandscommissie

Projectlocatie:
Ansemhoek 7

De agenda van de vergadering is de dag voorafgaand aan de welstandsvergadering
te vinden op internet. Kijkt u hiervoor op: www.helmond.nl/welstandscommissie.
Bovendien liggen de agenda’s ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35
te Helmond, geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.
Wilt u een vergadering bijwonen dan kunt dit doorgeven via 0492 – 587575
of via gemeente@helmond.nl.

Bekendmakingen
Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
oprichten woning met garage
OLO 4693851
plaatsen carport
OLO 4725265
plaatsen dakkapel (achterzijde)
OLO 4740211
oprichten woning
OLO 4480843
maken uitweg (zijde Ansemhoek)
OLO 4736033
verduurzaming woningen Straakven OLO 4727633
kappen 1 boom (aan N607)

2019-X1296

verplaatsen uitweg

2019-X1299

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
President Rooseveltlaan,
24-10-2019 kappen 4 bomen
OLO 4709919
Aarle-Rixtelseweg, Zwanenbeemd (wijk Warande)
Houtse Parallelweg
24-10-2019 kappen 2 bomen
OLO 4709939
(wijk West)
Ansemhoek 14
24-10-2019 oprichten woning
OLO 4565575
Kloosterweide 35
24-10-2019 plaatsen tuinhuis
OLO 4611605
Martinalidonk 7 en 9
25-10-2019 oprichten 2 CPO-woningen
OLO 4637107
Molenven 5A
25-10-2019 (vervanging) huisvesting
OLO 4564563
hondenbrigade
Kanaaldijk N.O. 82
29-10-2019 sloop EDAH gebouw (monument)
OLO 4602221
Ansemhoek 14 - HZ 34
29-10-2019 maken uitweg (zijde Ansemhoek)
OLO 4736033
Hazenwinkel kavel HZ30
31-10-2019 oprichten woning, maken uitweg
OLO 4397225

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:
Projectomschrijving:
Grasbeemd 19
bouw vloer inpandig
Barbara van Ravenschotstraat 1 oprichten woonhuis

Datum indiening: Projectomschrijving:
03-09-2019 oprichten woonhuis

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4441989

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

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

Projectlocatie:
Datum indiening:
Ruwe Putten
25-10-2019
Kloosterstraat 38
26-10-2019
Dennerode 22
28-10-2019
Adriana van den Dyckestraat 28-10-2019
kadastraal U 6895
Ansemhoek 14 - HZ 34
25-10-2019
Hopmanstraat,
25-10-2019
Luchtvaartplein en Zeppelinstraat
Prov. weg N607
29-10-2019
(nabij hectometerpaal 1,21)
Kromme Haagdijk 8
30-10-2019
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Nr. Omgevingsloket:
OLO 4585051
OLO 4488865

Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage Datum ter inzage Projectomschrijving:Nr. Omgevingsloket:
legging vanaf:
legging tot en met:
Postelstraat 07-11-2019
19-12-2019
herontwikkeling Annawijk OLO 4534341
15 t/m 29 oneven
(hofje)
Inzage
Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken
liggen met ingang van bovengenoemde datum gedurende zes weken voor iedereen ter inzage
in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een
afspraak maken. Dit kan via www.helmond.nl/afspraak of via telefoonnummer 14 0492.
Zienswijzen
Gedurende deze termijn wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent het
ontwerp-besluit schriftelijk of mondeling kenbaar te maken. Schriftelijke zienswijzen dienen
te worden gericht aan burgemeester en wethouders, p/a TD, Team Vergunningen, Postbus 950,
5700 AZ Helmond. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden
gemaakt bij TD, Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken onder telefoonnummer
14 0492).

Wet bodembescherming (Wbb)
besluit ingevolge artikel 39c Wbb
Afdeling IBOR van de gemeente Helmond heeft het evaluatieverslag ingediend van de
bodemsanering op de locatie Haaglaan – De Renne te Helmond (locatiecode: AA079408933).
Het College van B&W heeft besloten om in te stemmen met het evaluatieverslag.
De bodemsanering is hiermee afgerond.
Inzage
Het besluit is voorbereid via de procedure van titel 4.1 Awb. Het besluit en de daarop
betrekking hebbende stukken zijn vanaf 6 november tot 18 december 2019 in te zien bij cluster
Milieu op het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Inzage is alleen mogelijk op
afspraak; u kunt hiervoor bellen naar (0492) 58 76 30.
Bezwaar maken
U kunt bezwaar maken tegen dit besluit tot zes weken na bekendmaking ervan (dus tot
18 december 2019). Dit doet u door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij:
Burgemeester en Wethouders van Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. U kunt een
bezwaarschrift digitaal indienen via www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan een verzoek tot
het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA Den Haag.

Aanwijzingsbesluit plaatsen (ondergrondse) inzamelvoorzieningen afval (2)
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 29 oktober 2019 hebben
besloten:
• De hoek Dortmunderkade-Kanaalboulevard aan te wijzen als locatie voor 2 ondergrondse
inzamelvoorzieningen voor huishoudelijk restafval.
• Twee locaties bij winkelcentrum de Bus (Nieuwveld Noord: 2 bovengrondse textielcontainers,
2 ondergrondse glascontainer en Nieuwveld Zuid: 4 ondergrondse glascontainers,
2 bovengrondse textielcontainer en 1 ondergrondse restafvalcontainer) aan te wijzen als
locatie voor inzamelvoorzieningen voor afval.

Kennisgeving Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij hebben besloten om op
basis van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften vast te stellen voor:
Domino’s Pizza Helmond, De Plaetse 91 te Helmond.
Het betreft maatwerkvoorschriften voor het lozen van afvalwater.
Bezwaar maken
Binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (29-10-2019) kan door
belanghebbenden bezwaar worden ingediend. Een bezwaarschrift moet worden gezonden aan
burgemeester en wethouders van Helmond, t.a.v. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, postbus
950, 5700 AZ Helmond. U kunt digitaal bezwaar maken via www.helmond.nl/bezwaar of neem
contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.
Voorlopige voorziening
Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na verzending van het besluit, tenzij
gedurende genoemde termijn bezwaar is ingediend én een verzoek om voorlopige voorziening
is gedaan. Het besluit treedt dan niet in werking voordat er een beslissing is genomen
over het verzoek. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de
Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.

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

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

6 november 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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Helmond Sport speelt
tegen De Graafschap

(Bron foto; Wim van den Broek).

Helmond
Vrijdag 8 november komt De
Graafschap op bezoek in het SolarUnie Stadion. De ‘Superboeren’ eindigden afgelopen seizoen op de zeventiende plaats
in de Eredivisie. In de derde ronde van de Play-Offs was Sparta
Rotterdam te sterk waardoor
De Graafschap degradeerde
naar de Keuken Kampioen Divisie. In de afgelopen tien ontmoetingen houden Helmond
Sport en De Graafschap elkaar
prima in evenwicht, beide ploegen wonnen vier keer, twee
maal werd het gelijk.
De laatste ontmoeting in het

SolarUnie Stadion dateert al van
6 oktober 2017 (0-2). Een van de
doelpuntenmakers van toen
komt nog steeds uit voor de
blauw-witten, maar Daryl van
Mieghem heeft de eerste periode
van dit seizoen volledig moeten
missen vanwege een zware blessure. De 29-jarige spits heeft ook
nog te maken met zware concurrentie in de voorhoede. Nog drie
andere aanvallers maken aanspraak op een basisplaats, te weten Mohamed Hamdaoui, Ralf
Seuntjens en Jordy Thomassen.
Laatstgenoemde droeg tijdens
de laatste onderlinge confrontatie nog het shirt van Helmond
Sport, maar verhuisde na het seizoen 2017-2018 naar de Achterhoek. In de eerste helft van het

de loop weekkrant HELMOND

vorige seizoen kwam hij echter
maar sporadisch in actie, hetgeen de reden was voor zijn verhuur na de winterstop naar het
Australische Adelaide United.
Ralf Seuntjens is zonder twijfel
de meest ervaren voorhoedespeler, de 30-jarige Bredanaar is momenteel bezig aan zijn twaalfde
seizoen in het betaald voetbal.
Deze loopbaan begon bij het inmiddels (uit het betaald voetbal)
verdwenen RBC Roosendaal, en
ging verder bij FC Den Bosch
(2011-2014), Telstar (2014-2015)
en VVV Venlo (2015-2019). Met
laatstgenoemde club werd hij
in 2017 kampioen van de eerste
divisie. Zijn trainer Mike Snoei
was ook werkzaam voor Telstar
(2017-2019), tot hij voor aanvang
van dit seizoen overstapte naar
De Graafschap. Daarvoor was
hij trainer van Vitesse, Sparta, Go
Ahead Eagles, het Griekse Panathinaikos, en clubs uit Qatar,
India, China en Oekraïne. Toegangskaarten voor deze wedstrijd (aanvang 20.00h) zijn online te bestellen via www.voetbal.
iticketsro.com/helmondsport s

Win een meet & greet met Snelle!
Mierlo-Hout
Op 15 november aanstaande
vindt de volgende editie van
Minor plaats; het feest voor
middelbare scholieren van 12
tot en met 17 jaar! Natuurlijk
is er naast een mooi podium
ook aandacht besteed aan
een leuke line-up. Zo komen
onder andere Jordy Wijn en
Tom Bounze draaien. Maar
ook Jongens van de Buurt zal
het podium betreden.
Daarnaast is de line-up deze
keer extra gaaf, want niemand
minder dan Snelle zal komen
optreden! Je kent hem o.a. van
de hits ‘Reünie’ en ‘Lippenstift
(ft. Marco Borsato)’ waarmee
hij op dit moment in de Top
40 staat. Wil je Snelle in het
echt ontmoeten? Dan is dit je
kans! We verloten namelijk 3
keer een meet & greet met de-

ze fantastische artiest. Check
onze Instagramaccount @
minorhelmond om te zien hoe
je mee kunt doen! Op woensdag 13 november aanstaande
worden de winnaars bekend
gemaakt.
Minor vindt plaats van 19.30
uur tot 00.00 uur in Wijkhuis
De Geseldonk. Om 20.30 uur
sluiten de deuren, zorg dus
dat je op tijd binnen bent! Een
consumptie kost 1 euro, en de
garderobe is gratis. Tickets zijn
voor 3 euro verkrijgbaar bij
Jumbo Mierlo-Hout, Primera
Brandevoort, Primera Winkelcentrum De Bus, of online via
onze website. Koop op tijd je
ticket, want op is op!
Voor meer informatie en het
reglement, kijk op Facebook of
Instagram (@minorhelmond),
of check de website:
www.minorhelmond.nl. s

(Bron foto; Rémon Smits).

Hee

Wat is JOuw
excuus...
jouw luie bank heeft
verlatingsANGST?
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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ATIS PROEjeFW
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n
START JE GR
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up.nl en
surf naar huph mee en ontvang
breng deze bon

euro KORTING

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

ond • T. 04 92 87

*

- 5705 KZ Helm
epsboulevard 2
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HUPHUP Helmon

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

00 54

open
dag
zondag10
november
van 11.00 tot 16.00 uur

ooK ALS JE NIET GRAAG SPORT
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

www.roc-teraa.nl
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vertelt…

Stadstuin Helmond
Afgelopen week ben ik bij een bijzonder project wezen kijken: bij stichting
vrienden Stadstuin Helmond. Het is
unne grote tuin die achter de Lidl op
Suytkade ligt aan de Katoenstraat 12.
Jack en Nicole zwaaien hier de scepter met ongeveer 10 vrijwilligers. Ze
hebben 1800 vierkante meter tuin
waar ze 6 tot 7 dagen per week aan
het werk zijn. Van ‘s morgens 9 uur
tot zonsondergang. Ze zaaien en ze
oogsten vaak groenten waar ik nog
nooit van heb gehoord. Nicole is dit
begonnen uit idealisme omdat ze
vind dat iedereen gezond moet kunnen eten, ook met een klein budget.
Bij deze tuin kan de minima, met een
inkomstenverklaring, elke week voor
een klein bedrag een groentepakket
komen kopen. In het filmpje op de
Facebook van Weekkrant De Loop
vertel ik over eten voor een postze-

gel, ook voor minima opgezet. Nicole vertelt met veel passie en wordt
zo mee en dan door jack bijgesprongen. We krijgen een heerlijke muntthee, waar de munt vers van geplukt
wordt. Hij is heerlijk.
Jack laat ons van alles pruuven. Ze
hebben wel 28 verschillende tomaten. En wat zijn ze lekker ,echt hullemaal anders als de supermarkt
tomaten. We hebben ook vijgen
op. Kei lekker, recht van dun boom.
Elke donderdag wordt er gekookt en
kunde in de stadstuin komen eten
tegen betaling van een klein bedrag.
Het concept heet ‘van moestuin naar
tafel’ en is een 3 gangen menu met
groenten uit eigen tuin. Ook worden er workshops gegeven waar ze
je de smaak van vruuger terug willen geven. Ik raad alle koks aan om
hier eens een keerke te gaan kijken.
Ik heb bonen en andere gruunten

Jubileumeditie:
5 Jaar New Years Eve
in de Cacaofabriek

Het wordt weer feest met oud- en nieuw! (Bron foto; De Cacaofabriek).

Helmond
In navolging van vier succesvolle edities organiseert de Cacaofabriek voor de vijfde keer
een spetterende, grootse en
geweldige afsluiter van het jaar!
Voor deze jubileumeditie pakt
de organisatie ﬂink uit. New
Years Eve: The Party vindt in
meerdere ruimten in De Cacaofabriek plaats.
Met onder andere een silent disco, twee verlichte dansvloeren,

een live disco band, diversen DJ’s
en natuurlijk geweldige dansmuziek beleeft u op voorhand een
onvergetelijk oud en nieuw feest!
Tickets en arrangementen
De online tickets zijn nu verkrijgbaar en zijn erg populair. Ben er
dus snel bij om zeker te zijn van
je ticket. Het arrangement ziet
er als volgt uit: een hele avond
onbeperkt bier, fris, wijn en mixdranken inclusief bubbels, vuurwerk, oliebollen en spetterende
12 uur show voor 60 euro. Er
staan gedurende de hele avond

gezien waar ik het bestaan niet van
wist. Hoe mooi om lokale bijzondere
producten te gebruiken in de keuken
van je restaurant. Wat ze ook hebben, zijn erfgoed zaden. Deze zaden
worden gemonitord tijdens de groei.
Het zijn zaden van groenten uit de
jaren 1700 tot 1950. Dit wordt gedaan
in samenwerking met de universiteit
van Wageningen, hoe bijzonder.
Ook scholen zijn welkom om een
kijkje te nemen. Als je een moestuin
op wil zetten, kun je ook hun hulp
inroepen. We zien paarse aardappels vurbij komen en palmkool. We
vallen van de ene in de andere verbazing. Ook hebben ze een zwerfkat, bobby, die heerlijk binnen ligt
te snoezen. Die heeft zijn plekje wel
gevonden en wordt goed verwend
door Jack en Nicole.
Ze hebben er zoveel mogelijk oude
gewassen, maar ook de gewone gewassen, die wij gewend zijn, hebben
ze. Ik krijg een heerlijke zelfgemaakte
confiture voorgeschoteld en ik neem
ook zelfgemaakte bouillon mee naar
huis uit hun winkeltje wat hier aanwezig is. Ik kan het zeker aanraden
om eens langs te gaan om bijzondere
of gewone groenten te kopen, zeker
de mix van tomaten is een aanrader.
Ik kan hier nog veel over schrijven,
maar je kunt beter op Facebook het
filmpje bekijken waar ik je meeneem
in de tuin, zodat je het allemaal kan
zien en waar ik nog veel meer vertel. Ben je in de buurt? Ga dan eens
langs bij Jack en Nicole bij stadstuin
Helmond, zeker de moeite waard.
Een bijzondere plek in ons skone Helmond.
fijn weekend,
tot volgende week,

diverse foodstands voor u klaar,
waar onbeperkt gebruik van kan
worden gemaakt.
New Years Eve:
The Party Dit jaar zullen diverse
dj’s zorgen voor heerlijke herkenbare en knallende disco hits.
De avond is compleet met een
spetterende live disco band. De
popzaal en de foyer krijgen ieder
een complete metamorfose met
verlichte dansvloer. Er vindt een
silent disco plaats in de foyer
en ook aan een foodcorner en
fotobooth is gedacht! We toosten samen om 00.00 uur op een
spetterende uiteinde met heerlijke bubbels en vuurwerk. Zorg
dat je bij deze jubileum editie
aanwezig bent en tel samen met
jouw vriendengroep, familie of
collega’s af tot 2020. Bestel uw
tickets online via de website van
De Cacaofabriek: www.cacaofabriek.nl of aan de receptie van
De Cacaofabriek. Volg De Cacaofabriek ook op facebook en zet
jezelf op aanwezig bij het evenement. De party start om 21.00
uur en zal tot 04.00 uur duren. De
Cacaofabriek bevindt zich op de
Cacaokade 1 te Helmond. Heb je
behoefte aan meer informatie?
Dan kun je contact opnemen
met sales@cacaofabriek.nl s
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Burgercoöperatie De Rijpel
zoekt ideeduwers en kartrekkers
Rijpelberg
Met buurtgenoten een moestuin onderhouden en groenten en fruit oogsten. Samen
met andere Rijpelbergers
geld besparen door gezamenlijke inkoop van bijvoorbeeld
warmtepompen, zonnepanelen of computers. Delen en
uitleen van vervoermiddelen
en gereedschap, voorkomen
dat iedereen dezelfde spullen aanschaft voor eenmalig gebruik. Mekaar helpen
door boodschappen of een
klus voor een ander te doen,
(mantel)zorg te verlenen of
gewoon ’s een praatje maken
of spelletje doen met vereenzaamde wijkbewoners.
Onderzoek haalbaarheid
Het is slechts een kleine greep
uit de vele mogelijkheden die
een coöperatieve vereniging
biedt. Wie wil er nou niet deel
uitmaken van zo’n club voor
en door burgers? Het concept
kent eigenlijk alleen voordelen
en winnaars. “Waar een wil is,
is een weg!” Het kan écht! En
samen sta je gewoon sterker,
van inkoop tot stem. Met een
passieve en visieloze overheid
is het blijkbaar nodig dat het
heft in eigen handen wordt
genomen. Er is een idee om
te promoten en een kar om
te trekken. Er worden mensen
gezocht die het concept “BC
de Rijpel” mee willen helpen
realiseren. Het is wellicht mogelijk het werkgebied uit te
breiden naar alle drie de Helmondse wijken aan de oost-

kant van de Zuid Willemsvaart. We zullen zien.
De 4 thema’s
Voor deelname in het haalbaarheidsonderzoek is enig
inzicht in maatschappelijke
ontwikkelingen wel zo handig.
We willen graag op 4 thema’s
(Groen, Vervoer, Zorg en Centrale) informatie verzamelen
en bundelen en vervolgens
vertalen naar enkele presentaties die we volgend jaar in
Wijkcentrum De Brem willen organiseren. Ook het samenstellen van een beknopt
boekwerkje en een adequate
enquête behoort tot de doelstellingen van de Werkgroep
BC De Rijpel.
Doe mee!
Heb je ideeën, een ontwikkeldrive en/of zie je jezelf ergens praktische hulp bieden?
Bel of Whatsapp naar Hans
Geurts (0622545594) of mail
naar hans@bcderijpel.nl. Een
kort berichtje met je naam is
genoeg. Daarna gaan we tijdens een vrijblijvende kennismaking zien wat we voor elkaar kunnen betekenen. Meer
informatie is o.a. te vinden op
www.bcderijpel.nl of de Facebook pagina (@bcderijpel).
In de Facebook groep kun je
online een steentje bijdragen.
Kortom, er zijn vele wegen die
naar de Rijpel leiden. s

Toneelvereniging Gaudeamus
speelt liefde, moord en miljoenen
Brouwhuis
Wederom brengt toneelvereniging Gaudeamus uit Brouwhuis
een nieuw toneelstuk op de
planken, dit jaar speelt Gaudeamus liefde, moord en miljoenen,
een avondvullende Komische
thriller met veel spanning, bedrog, verwarring en humor.
De hoteleigenaar heeft het maar
druk, met een minnares, een
echtgenote, een invalide broer,
een bemoeizieke huishoudster,
een kamermeisje, en een rare
buurman. En wat komt die excentrieke politie-inspecteur toch
vaak over de vloer. Wat zal de
komst van de rijke tante uit Amerika hier nog aan toevoegen. In
dit spel vol bedrog, valse en echte

liefde, moord en miljoenen, blijft
heel lang onduidelijk welke rol
diverse personen spelen en dat
zorgt voor een verrassend slot.
Zaterdag 16 november aanstaande is de première van: “liefde, moord en miljoenen” van de
schrijver Jo Snoeren, in wijkgebouw De Zonnesteen, Rijnlaan
91 te Helmond.
Er is een tweede uitvoering op
zondag 17 november, beiden
uitvoeringen om 20.00 uur. Toegangskaarten reserveren via
e-mail
tvgaudeamus@gmail.
com of bij Willy van Duren tel.
06-52407050 of Marc Geurts tel.
06-46005296.
De entreeprijs is €7,50. Reserveer
tijdig opdat we u niet teleur moeten stellen. s

GOED DRUKWERK BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!

0492-845350 info@adcommunicatie.nl
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Beëdiging
luchtverdedigers
in Helmond
Ons land is vol. Bij sommige politici in Den Haag een populaire
stelling die vaak felle discussies
oproept. Als je deze stelling zou
toepassen op de wegen rondom
Eindhoven en Helmond, klopt
die als een bus. De wegen in de
Brainport regio staan ramvol.
Per dag rijden er zo’n 30.000
voertuigen over onze Traverse
en de huidige verwachting is
dat dit al in 2025 richting 40.000
voertuigen groeit als we niet
snel maatregelen treffen (zoals de door de gemeente voorgenomen afschaling van de
Traverse). Ter vergelijking; het
beroemde stukje A2 in Maastricht had er dagelijks ongeveer
55.000.
Afgelopen maand werd bekend dat de Provincie plannen
heeft voor een reconstructie
van de N270 tussen Helmond
en Deurne. Deze weg is één van
de gevaarlijkste in heel NoordBrabant en ook deze weg staat
ramvol. In de spits rijden er 30%
meer auto’s over dan tijdens de
bouw als maximum berekend
werd. Hoog tijd voor reconstructie, zou je zeggen. In de plannen
van de Provincie heeft verdubbeling (van 2x1 naar 2x2) de voor-

keur. Klinkt mooi, zo’n rode loper tussen Deurne en Helmond.
Maar het is alles behalve mooi.
Het verdubbelen van de N270
zorgt volgens de provincie voor
slechts 1% meer auto’s. Hoewel
je hier sterke twijfels bij kunt zetten, gaan we er nu even van uit
dat het klopt. De 30.000 voertuigen die dagelijks over de Traverse rijden, stoten alleen al op
het stukje tussen UPC en de McDonald’s (7km) zo’n 3 tot 5 kilo
fijnstof per 24 uur uit. Dat is ruim
1200 kilo per jaar, of 5 volle eetlepels fijnstof voor iedere inwoner
van Helmond. Op die 7 kilometer! De luchtkwaliteit in de omgeving van dit stukje weg is één
van de slechtste van Nederland
en voldoet op geen enkele dag
van het jaar aan de WHO norm
voor gezonde lucht. We zien het
niet, maar ademen het wel in.

De militairen werden beëdigt bij de Cacaofabriek.
(Bron foto’s; Mandy Meeuwsen).

Helmond

meter tussen UPC en de McDonald’s zullen dan, vanwege het
nóg vaker remmende en optrekkende verkeer tot 10 keer zoveel
fijnstof onze stad in pompen als
nu gebeurt. Wat bedacht werd
als rode loper door Helmond,
blijkt eigenlijk een enorme openlucht sigaret.
Thomas Tuerlings
Fractievoorzitter GroenLinks

Als de N270 aangepakt wordt,
zal de doorstroming op deze
weg flink verbeteren. Het is helaas niet zo dat het fileprobleem
daarmee opgelost wordt. De Traverse zal de snellere doorstroom
op de N270 niet aan kunnen en
de files zullen zich verplaatsen
naar hartje Helmond. Die 7 kilo-

Afgelopen dinsdag werden op
het terrein van De Cacaofabriek
45 luchtverdedigers van de Luitenant-Generaal Bestkazerne
beëdigt. Door het aﬂeggen van
de belofte zijn zij nu volwaardig
lid van de Krijgsmacht. Het is
voor het eerst binnen de historie
van het DGLC dat er militairen
buiten de kazerne werden beedigd. Bij de ceremonie waren
ook burgemeesters van omliggende gemeente aanwezig als
ook enkele honderden collegaluchtverdedigers en familie.
De Koninklijke Landmacht wil
haar organisatie zichtbaar laten
zijn voor de Nederlandse samenleving. Door de beëdiging te laten plaatsvinden op een locatie
die voor iedereen toegankelijk is,
voldoen de militairen aan deze
wens. Het DGLC heeft veel mi-

DE WEBLOG
VAN HELMOND

litairen in dienst die wonen en
werken in de omgeving van Helmond. De plechtigheid had veel
momenten die gebaseerd zijn op
militaire tradities, zowel nieuwe
als oude. Voor muzikale ondersteuning was de Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’
aanwezig.
Defensie Grondgebonden
Luchtverdedigingscommando
Het DGLC levert 24/7 in alle
weersomstandigheden met haar
wapensystemen hoogwaardige
lucht -en raketverdediging vanaf
de grond tegen een dreiging van
kruisraketten, bemande en onbemande vliegtuigen, helikopters
en tactische ballistische raketten
(zoals SCUDS). Deze bescherming wordt veelal uitgevoerd in
een omgeving waar ook (inter)
nationale eenheden ingezet zijn
en gebeurd met deskundig personeel en unieke grondgebonden wapensystemen. s

WEEKKRANT

DE LOOP
HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Winnende nummers Kluppel kledinginzamelactie
Trekking zaterdag 2 november
1e prijs lotnummer 812
2e prijs lotnummer 926
3e prijs lotnummer 265
4e prijs lotnummer 857
5e prijs lotnummer 170
6e prijs lotnummer 990

Inventum Grillplaat
Tristar mixer met 4 snelheden
Nivea luxe set voor mannen
Kabelbox voor 4 stekkers
Wandklok in oude stijl
Snijplank voorzien van messenslijper

Roofvogelshow

Sanex Dermo douchegel
Jubileumboek 55 jaar De Kluppels
Jubileumboek 55 jaar De Kluppels

IEDERE ZONDAG OPEN
Handgebonden
boeket

VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

€24,99

Erica “Darleyensis”
Winterheide
Div. kleuren
Ø 25-cm in 12-cm pot

Vrijdagkoopavond
tot 20.00 uur geopend

Water & Oeverplanten
Nu alle soorten
& maten

€1,99

€14,99

1+1

50%

Helleborus “Winterbells”

Stompkaarsen

Fatsia Japonica

Alle maten & soorten
Keuze uit: Riverdale, Bolsius & PTMD

“Vingerplant”
Sterke kamerplant
60-cm hoog
in 17-cm pot

nu

Tip!

7e prijs lotnummer 250
8e prijs lotnummer 266
9e prijs lotnummer 106

Prijzen kunnen worden afgehaald bij de Kluppelhal op de zaterdagen tussen 9.00 uur
en 13.00 uur. Wij danken u allen voor de spontane medewerking en zien u graag terug
in de maanden: april en mei 2020 want ook dan krijgt u dubbele houtsnippers en een
gratis loterij met zeer mooie prijzen. Met vriendelijke groeten namens de Commissie
Oud Papier en Kleding van C.V. de Kluppels. s

60-cm hoog
Compleet met vaas

Zaterdag 9 Nov 12.30 tot 16.00 uur
Zondag 10 Nov 12.00 tot 16.00 uur

De beëdigde militairen

Vasteplant bloeit
de hele winter
20-cm hoog
In 13-cm pot

GRATIS

Korting

€4,99

Breng ook een bezoek
aan ons tuincafe.

nu

€2,99
Deze aanbiedingen zijn geldig
van 6 t/m 12 Nov 2019

20%

Korting

www.tuincentrumdebiezen.nl

nu

€2,99
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SHOPPEN MET HOGE KORTING!
Helmond

mensen naar de winkels te krijgen en
aankopen te laten doen.

De leukste dag in het jaar als het om
shoppen met korting gaat. Black Friday
is elk jaar de vrijdag na Thanksgiving
Day. Een dag die naar Nederland is
komen overwaaien uit Amerika en
de aftrap als het gaat om inkopen
doen voor de feestmaand december.
Winkeliers stunten met de prijzen om

Ook in Helmond doen steeds meer
winkeliers mee met Black Friday. Dus
zeker de moeite om ook bij de plaatselijke
winkels eens te kijken of je je slag kan
slaan. Om mensen naar de winkels te
lokken geeft men vaak hoge kortingen.
Maar de acties duren maar 24 uur, 1
dag dus met soms een uitloop naar

2 broek
50% KORTING
e

het weekend. In Amerika zorgt dit soms
voor bizarre beelden die u misschien
ook wel kent. Amerikanen gaan met
elkaar op de vuist voor de nieuwste TV,
schoenen, computergames en ga zo nog
maar even door. Zo wild gaat het er in
Nederland gelukkig niet aan toe. Het
schijnt zelfs zo te zijn dat Sinterklaas en
de Kerstman ook steeds vaker op pad
gaan voor cadeaus tijdens Black Friday.
Wij zijn benieuwd of ze ook in 2019 hun

slag slaan. Houdt weekkrant de Loop
Helmond goed in de gaten in week 47
en 48 adverteren diverse winkeliers hier
met hun aanbiedingen!

Wil jij nu als ondernemer ook
adverteren? Neem dan contact
op over de mogelijkheden via
advertentie@deloop.eu of
0492-845350.)

4o

‘t winkeltje

1979 2019

feestmaand
november

NIEUWen*

en
DIGEL scinhGoeldrop
* alleen

leuke acties
cadeautjes
wij trakteren

mode en lifestyle

Hoofdstraat 42, Best, tel.: 0499-329997
Mierloseweg 329, Helmond, tel.: 0492-536450
Korte Kerkstraat 38, Geldrop, tel.: 040-2985253

alle maatjes onder één dak van maat 34
nieuwstraat 34 gemert | www.hetwinkeltjegemert.nl |

54

f hetwinkeltjegemert f hetwinkeltjeplus
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't Winkeltje Mode en Lifestyle
viert veertigjarig jubileum

11

‘Iedere vrouw moet bij ons kunnen slagen’

Door Siel Peijs

Regio
’t Winkeltje in Gemert bestaat
exact veertig jaar. Die verjaardag wordt in november gevierd
met verschillende acties. De
damesmodezaak biedt iedere
vrouw een rijk kledingaanbod:
‘Wij hebben alle maatjes onder
één dak’.
“Winkelen moet voor elke vrouw
een beleving zijn”, zegt Susan van
Vlijmen, eigenaresse van ’t Winkeltje, resoluut. Haar damesmodezaak is volledig ingericht op
het bieden van die fijne winkelervaring. Klanten vinden aan de
Nieuwstraat 34 in Hartje Gemert
de nieuwste mode in een breed
bereik, van maat 34 tot en met 54.
Accessoires en schoenen verrijken het assortiment. En de
ruime zaak straalt met kleurrijke
lifestyle-elementen een mediterrane sfeer uit. “We willen iedere
vrouw bedienen, ongeacht maat
of leeftijd”, zegt Susan. “Vriendinnen kunnen hier samen winkelen, maar ook moeders met hun
dochter. Letterlijk én figuurlijk
alle maatjes onder één dak, dus.”

Het team van ervaren verkoopsters speelt hierbij een belangrijke rol, vervolgt de eigenaresse
van ’t Winkeltje: “Klanten willen
weten wat hen staat. Wij kunnen
een eerlijk, persoonlijk advies geven. Het gaat om pasvorm, maar
bijvoorbeeld ook om kleur. En
vrouwen met moeilijke maten
helpen we met een vermaakservice. Onze motivatie is dat iedereen hier blij de winkel uitloopt.”
Die filosofie werkt. ’t Winkeltje is
al veertig jaar een vaste waarde
in het Gemertse winkelaanbod.
De moeder van Susan van Vlijmen startte de modezaak in 1979
aan de Diederikstraat, met aanvankelijk ook mannen- en kinderkleding. Susan was al vroeg
gegrepen door de mode, zegt
ze: “Ik ging op mijn tiende mee
naar de beurzen. Na de middelbare school heb ik mijn middenstandsdiploma gehaald.” Toch
duurde het even voor ze het vak
inrolde: “Ik wist niet of het een
goed idee zou zijn om de zaak
met z’n tweeën te leiden.” Toen
haar moeder door ziekte overleed besloot ze diens levenswerk
over te nemen. Dat is nu 25 jaar
geleden. Susan ging zich uitsluitend toeleggen op damesmode.
En ze verhuisde ’t Winkeltje

naar het centrum van Gemert.
Een gouden zet, zegt Susan: “Dit
pand biedt de ruimte om alle
vrouwen te bedienen.”
Het veertigjarige jubileum wordt
de hele maand november gevierd met speciale acties. Zo
wordt elke klant verrast met een
cadeautje en worden waardecheques verloot. Want de veertigste verjaardag van ’t Winkeltje mag gevierd worden, besluit
Susan van Vlijmen: “Het is een
mijlpaal waar ik trots op ben, net
zoals mijn moeder dat zou zijn.
Ik heb klanten die zij al hielp.”
www.hetwinkeltjegemert.nl s

In het Annatheater in Helmond
is op zaterdag 9 november een
bijzondere voorstelling te zien:
Mantelhelden. De korte voorstelling door vijf jonge acteurs
heeft als onderwerp ‘jonge
mantelzorgers’. De voorstelling
begint om 15.00 uur en de toegang is voor iedereen gratis.

Susan van Vlijmen.
(Bron foto; Susan van Vlijmen).

100 kinderen mochten samen met burgemeester Blanksma en wethouder Dortmans ontbijten in het
Kasteel van Helmond. (Bron foto; Jan Dijstelbloem, www.Jadijfoto.nl).

Woensdagochtend
hebben
burgemeester Elly Blanksma
en wethouder Cathalijne Dortmans met 100 kinderen van 19
Gezonde Scholen in Helmond
gezamenlijk ontbeten in Kasteel
Helmond. Dit was het eerste
lustrum van het burgemeestersontbijt dat jaarlijks plaatsvindt
tijdens de week van het Nationaal Schoolontbijt en is bedoeld
om de Gezonde Scholen in het
zonnetje te zetten.

De 19 aanwezige Gezonde Scholen waren Goede Herder, Dierdonk, Vuurvogel, Silvester Bernadette, Westwijzer, Trudo, de Lindt,
’t Hout, Mozaïek, Montessori,
Mondomijn, Toermalijn, Hart van
het hout, Vendelier, Helicon, VSO
de Korenaer, Jan van Brabant College Molenstraat en Deltaweg en
Praktijkschool Helmond.
Eerste Lustrum
Omdat het burgemeestersontbijt
dit jaar voor het vijfde keer werd
georganiseerd door Jibb+, was
er gekozen voor deze bijzondere

Sparkel speelt Mantelhelden
Annawijk/Suytkade

Eerste lustrum burgemeestersontbijt
vorstelijk gevierd in Kasteel Helmond
Helmond

(Bron foto; John van der Sanden).

locatie. De kinderen werden vorstelijk ontvangen door kasteelheer Carel Frederik Wesselman
en 2 kasteeldames die hun begeleidden naar de mooi gedekte
tafels. Na een warm welkom van
de burgemeester en de uitreiking
van het vignet Gezonde School
door de wethouder aan basisschool de Vendelier, was het ontbijt officieel geopend.
Nationaal Schoolontbijt
Op 2750 basisscholen en 275 stadhuizen in Nederland wordt deze
week aandacht besteed aan een

De voorstelling is het resultaat
van een 10 theaterdagen die de
acteurs hebben gevolgd in Nijmegen o.l.v. John van der Sanden. Het project maakt onderdeel uit van Sparkel, een initiatief
van ReumaZorg Nederland. In
dit project krijgen jongeren de
kans om zich, erg laagdrempelig,
creatief te ontwikkelen. Naast
theater kan men zich bijvoorbeeld ook verdiepen in film en
technologie.

dere manier inzicht in de situatie
van de mantelzorger.
Vera (14): we vragen ons af: Hoe
is het om mantelzorger te zijn?
Wat doe je allemaal? Wat kun je
niet meer doen? Hoe grijpt het
in in je leven? Hoe ga je om met
je emoties? Je bent moe, boos,
verdrietig. Je hebt er niet om gevraagd.
Er wordt wel op je gerekend.
Maar ook: hoe beïnvloedt het
jouw sociale leven, jouw relatie
met de mantelzorgvrager. En:
wat is de invloed ervan op je
werk, je schoolprestaties? Hoe
leg je het uit wat je doet aan je
vrienden en vriendinnen?

Charlie: (19): ‘niet alleen spelen
we de voorstelling, maar we hebben zelf onderzoek gedaan naar
het onderwerp. De verhalen zijn
uit het leven gegrepen en dus
heel erg herkenbaar.’

Nathalie (19): uit onderzoek blijkt
dat veel jonge mensen mantelzorg verlenen. Het is vaak
moeilijk om dat bespreekbaar
te maken. Met deze voorstelling
willen we inzicht geven in het
leven van de (jonge) mantelzorger. De voorstelling is bedoeld
voor jongeren, patiëntenverenigingen, alle mantelzorgers en
zorgprofessionals. En natuurlijk
iedereen die met het fenomeen
‘mantelzorg’ te maken heeft.

Kaniwarl (29): ‘daarnaast spelen we ook de emoties die er bij
mantelzorgers leven: boosheid,
ontkenning, depressie bijvoorbeeld. Daar krijgen (jonge) mantelzorgers vaak mee te maken.
Amal (19): deze voorstelling sluit
heel goed aan bij mijn studie
HBOV in Nijmegen. Daar leer ik
veel, hier krijg ik op een hele an-

De voorstelling is ook nog te
zien in Arnhem en Nijmegen.
Kijk voor meer info op www.
projectsparkel.nl. In maart 2020
start weer een nieuw project.
‘Wat het onderwerp dan wordt,
wordt dan ook weer bepaald
door de spelers die mee gaan
doen,’ aldus regisseur John van
der Sanden. s

gezond ontbijt. Door het Nationaal Schoolontbijt moeten leerlingen en ouders zich bewust worden van het belang van een gezond ontbijt. Uit onderzoek blijkt
dat dat werkt: ging in 2008 nog 20
procent van de scholieren met een
lege maag naar school, vorig jaar
had al 95 procent van de leerlingen ontbijt op voor de bel ging.

jaar is dat Stichting Het Vergeten
Kind. Burgemeester Blanksma
betaalde symbolisch voor dit ontbijtje met een donatie van € 250,aan Stichting Het Vergeten Kind.

Het vergeten kind
Elk jaar kiest het Nationaal
Schoolontbijt een goed doel dat
bijdraagt aan de gezondheid en
het welzijn van kinderen. Dit

Brede steun voor
educatief evenement
Dit ontbijt is mogelijk gemaakt
met de steun van stichting
Subsidiefonds
Kruisvereniging Helmond, Ondernemersfonds Helmond, Albert Heijn
XL Helmond, Aldi Helmond,
Museum Helmond en de
gemeente Helmond. s
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Wie wordt de nieuwe prins van de Kwietkedieten?
Kwietkedieten, restaurant "de
Gasterij" van woon-zorgcentrum
Alphonsus. Het belooft weer een
ouderwetse
carnavalsmiddag
te worden met gezellige muziek
waar gerust een dansje gemaakt
mag worden. Vindt u het ook
leuk om deze middag met ons te
komen vieren? Dan bent u van
harte welkom. Kaartjes zijn in ons
restaurant te verkrijgen vanaf 11
november aanstaande voor €3.00
per persoon. U krijgt daarvoor
een gezellige middag waar u een
kop koffie met iets lekkers aangeboden zal worden en tijdens
de middag zal er rond worden gegaan met een snack. Zorg dat u
erbij bent want vol is vol! s

Mierlo-Hout
Het carnavalsbloed begint weer
harder te stromen, de kriebels
komen als vanzelf want ook in
woon-zorgcentrum Savant Alphonsus gaat er hopelijk weer
een prins uitkomen voor seizoen
2019/2020! Kosten noch moeiten
zijn gespaard om ook dit jaar
weer een feestelijke carnavalsmiddag te organiseren om het
nieuwe carnavals seizoen weer
goed te kunnen starten!
We vieren deze middag op zaterdag 23 november vanaf 14.30
uur in de vaste residentie van de

Annawijk/Suytkade
Het nieuwe carnavalsseizoen
staat weer voor de deur. Geheel
volgens traditie begint het nieuwe seizoen op d’n Elfde van d’n
Elfde. Ook bij karnavalsvereniging Olietrappers is dit het geval.

Binnenstad
Op vrijdag 1 november 2019 is
Prins Ton d’n Urste in Residentie de Fonkel als prins van de
Rampetampers voorgesteld. Dit
in het bijzijn van zijn vriendin
Ilse en zijn kinderen, vrienden,
bekenden en een aantal bevriende carnavalsverenigingen.
Ton heeft vorig jaar al van het
carnaval in de Fonkel mogen genieten toe als Burgemeester aan
de zijde van Prins Werner d’n Urste. Prins Ton (Coolen) d’n Urste
is 58 jaar, woont in Dierdonk en
is werkzaam bij de NS als perso-

aankomend seizoen met de scepter zwaaien over het Olietrappersrijk. De muziek is in handen van
DF Sound. Deze avond begint om
20.00 uur en de entree is gratis. s

In residentie buurthuis St. Anna
trappen we af op zaterdag 9 november met de bekendmaking
van de nieuwe prins of prinses.
Wie o wie gaat ons voor en zal
Wie o wie?
(Bron foto; CV de Kwietkedieten).

Nieuwe Prins bij de Rampetampers
neelsplanner op het Regionaal
Besturings Centrum. Prins Ton
heet u graag welkom tijdens de
zittingsavonden op 30 januari en
15 februari en de feestelijke middagen voor kinderen op 24 en
25 februari. Prins Ton d’n Urste
wordt in zijn zware taak bijgestaan door Burgemeester Werner, Ceremoniemeester Gerard,
Vorst Koen en de wijze Raad met
een geweldige Minigarde, Dansgarde, en Showgroep. Heeft u ook
zin de raad te komen versterken?
Neem geheel vrijblijvend contact
met ons op. Voor informatie zie
www.rampetampers.nl of mail
naar secretaris@rampetampers.
nl tel 0492-517210. s

Elf Elf bal bij De Olietrappers

Prins Johannes d’n urste
Helmond-Oost
Tijdens een feestelijke avond
afgelopen zaterdag is in residentie TOV de nieuwe prins van
EKV De Narren verkozen: Prins
Johannes d’n urste.
De Narren hebben dit jaar 8
hoogheden: Adjudant Bernardus, Hofdames Inge en Sus,
jonkheer Corlano, jonkvrouw
Chanella,
Ceremoniemeester
Jean Pierre en grootvorst Peter. s

Prins Johannes d’n urste.
(Bron foto; EKV de Narren).

GOED DRUKWERK BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!

Ton d’n Urste. (Bron foto;
CV de Rampetampers).

0492-845350 info@adcommunicatie.nl
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Keiebijters Kokerborrel en verkiezing
Helmondse Carnavalskraker 2020
Helmond
Zaterdag 23 november vindt de
Kokerborrel en de verkiezing
van de Helmondse Carnavalskraker van de Keiebijters plaats
in De Traverse in Helmond. Het
evenement start om 14.30 uur,
om 14.00 uur gaat de zaal open.
Entree is gratis.
Hints- en Prinseroaje
Ook wordt tijdens deze middag een begin gemaakt met het
Hints- en Prinseroaje. De naam
van Prins Briek XLVII wordt door
de voorzitter van de Keiebijters,
ten overstaan van de notaris, in
een verzegelde loden koker gedaan. Deze koker gaat dicht tot
aan de Prinsbekendmaking op 18
januari 2020.
Tijdens de Kokerborrel worden
de eerste twee hints bekendgemaakt en kan het ‘roaje’ beginnen. Vanaf dat moment wordt

wekelijks een tipje van de sluier
opgelicht over wie Prins Briek
XLVII gaat worden via www.keiebijters.nl. Iedereen kan hieraan
meedoen en wekelijks een leuke
prijs winnen. De eindwinnaar,
die uit alle mensen die de goede
naam heeft geraden wordt getrokken, gaat in 2020 een prinsheerlijk jaar tegemoet met de
diverse prijzen die door de Roajschenkers worden aangeboden.
Verkiezing van de Helmondse
Carnavalskraker in De Traverse
Nadat de naam van de nieuwe
prins in de loden koker is gedaan,
start de strijd om de titel ‘Helmondse Carnavalskraker 2020’.
Uiteraard mogen daarbij de titelverdediger niet ontbreken evenals oude bekenden. Aan het eind
van de middag maken de vak- en
publieksjury bekend wiens kraker ‘Oit de Kunst’ is.
Kijk voor meer informatie op
www.keiebijters.nl. s

Ben jij er ook bij op 23 november? (Bron foto; Keiebijters).

Laatste tip prinseroaje
CV De Houtse Kluppels
Mierlo-Hout
Tien weken terug startte carnavalsvereniging De Houtse Kluppels het prinseroaje. Ondertussen hebben de afgelopen weken meerdere namen de revue
gepasseerd. Maar wie wordt
écht de 58e prins van het Kluppelrijk? Het blijft spannend tot
de laatste seconde van de Prinsbekendmaking.
Heldert de foto van deze week
veel op? Doe nog snel mee met
ons Prinseroajespel want als je
een gokje waagt, maak je kans op
4 gratis kaarten voor de Show- &
Zwetsavond op 8 februari 2020.

Schrijf de naam van de persoon op
waarvan u denkt dat hij de nieuwe
prins is. Ga dan naar www.kluppels.nl en raad mee wie de 58e
Prins der Houtse Kluppels wordt.
Agendapuntje voor
aanstaande zaterdag:
Wat: Bekendmaking 58ste Prins
der Houtse Kluppels
Wanneer: 9 november om precies 23.11 uur
Bijzonderheden: Feest begint al
om 20.30 uur en is keigezellig!
Kijk alle tips terug op www.kluppels.nl Volg ons ook op Twitter
en Instagram via @houtsekluppels of word vrienden op Facebook: CV De Houtse Kluppels. s

De tip van deze week: (Bron foto; CV de Kluppels).
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15 Deelnemers ontvangen
certificaat Stadsleerbedrijf
Daarnaast kunnen deelnemers
meedoen aan taallessen of kan
de coach helpen bij het oefenen
van de taal. Op deze manier krijgen zij de Nederlandse taal nog
beter onder de knie. De deelnemers ontvangen na een succesvol leertraject een certificaat tijdens de certificaatuitreiking van
het Stadsleerbedrijf.

Feestelijke bijeenkomst voor de deelnemers van het Stadsleerbedrijf die
hun certificaat behaalden. (Bron foto; Gerard Brands).

Helmond
Opnieuw heeft een grote groep
deelnemers aan het Stadsleerbedrijf het leertraject met succes afgerond. 15 mensen behaalden hun certificaat. Tijdens
een feestelijk moment gisterenavond ontving een groot deel
van hen het certificaat uit handen van wethouder De Vries.
“Iedereen die in Helmond woont,
moet mee kunnen doen in onze
samenleving”, zegt wethouder
De Vries. “Maar dat is niet voor
iedereen vanzelfsprekend. Al die
mensen die ik vandaag een certificaat heb overhandigd, hebben
een eerste stap gezet en zijn aan
de slag gegaan bij het Stadsleerbedrijf. Ze zijn daar stuk voor
stuk heel trots op. En ik ook! Ze
doen mee, ontmoeten anderen
en worden gewaardeerd. Dat is
zó belangrijk! En het mooiste is:
na de eerste stap volgen er meer.
Een deel van de mensen gaat een
opleiding volgen, een ander deel

gaat opnieuw vrijwilligerswerk
doen. En er is zelfs iemand die
betaald werk heeft gevonden.
Zo draagt het Stadsleerbedrijf bij
aan de sociale stad die Helmond
wil zijn.”
Leren, ontwikkelen en
ontmoeten
Stadsleerbedrijf biedt kansen en
leerplekken voor inwoners van
Helmond die niet zelfstandig
betaald werk of vrijwilligerswerk
kunnen doen. Wekelijks zijn er
gemiddeld 124 deelnemers actief
in de wijk, het Klussenteam Buiten of bij Zorg- en Gemaksdiensten. Voor deelnemers die zich
aanmelden bij het Stadsleerbedrijf wordt gezocht naar een passende leerplek.
Op de leerplek ontwikkelen
deelnemers zich doormiddel van
meedoen, leren en ontmoeten.
Dit doen zij niet alleen: coaches
van het Stadsleerbedrijf kijken
samen met de deelnemers welke
stappen zij willen zetten op het
gebied van persoonlijke ontwikkeling en coachen hen daarin.

Welke activiteiten biedt
het Stadsleerbedrijf?
Bij de leerplekken van het Stadsleerbedrijf worden verschillende
werkzaamheden uitgevoerd, zoals:
• Helpen bij een
woonzorgcentrum
• Meehelpen bij diverse
activiteiten in Wijkhuizen
• Onderhoud van tuinen bij
hulpbehoevende inwoners
van Helmond
• Maatje zijn voor iemand
die eenzaam is of zelf geen
boodschappen kan doen
• Strijken van wasgoed voor
mensen die dit zelf niet
meer kunnen
• Meehelpen op een school als
overblijfkracht, klassen
assistent of conciërge
Het Stadsleerbedrijf is een samenwerking van onder andere
de gemeente Helmond, LEVgroep, Senzer, UWV, GGZ, SMO
en vele andere organisaties in
Helmond.
Meer informatie
Iedereen die benieuwd is of het
Stadsleerbedrijf iets voor hem of
haar of voor een maatschappelijke instelling of vereniging kan
betekenen, kan iedere dinsdag
tussen 15.00 en 17.00 uur terecht
bij het inloopcafé van het Stadsleerbedrijf bij de LEVgroep. Meer
informatie: www.stadsleerbedrijfhelmond.nl s

PSV-directeur naar Helmond

Zondagse Soep in Cacaofabriek
Helmond
Op zondag 10 november mei
vindt de derde editie plaats van
de Helmondse talkshow Zondagse Soep. De show begint om
10.30 uur. Naast gesprekken aan
tafel wordt er gediscussieerd
over Zwarte Piet en treden Ruud
Gruijters en Rob Deelen op. Zondagse Soep wordt gepresenteerd
door Arnold Otten en vindt
plaats in de popzaal van de Cacaofabriek. De toegang is gratis.
Door de komst van Toon Gerbrands is het aanvangstijdstip
een half uur vervroegd. S’Middags
speelt PSV om half drie de uitwedstrijd tegen Willem II en de
directeur wil daar uiteraard bij zijn.
Toon Gerbrands verlengde onlangs zijn contract bij de Eindho-

vense voetbalclub tot 2025. Tijdens
Zondagse Soep zal nader worden
ingegaan op het leidinggeven aan
een Europese topclub. Met de elfde van de elfde voor de deur is ook
Peter Adriaans, voorzitter van de
Keiebijters uitgenodigd. Een dag
na de talkshow begint traditioneel
het carnavalsseizoen. Met Adriaans wordt onder meer egsproken
over de rol van de Keiebijters in
het Helmondse carnaval en over
de toekomst van deze traditie in
onze stad. Hajar Yagkoubi maakte
in het afgelopen jaar furore als
jongerenvertegenwoordiger bij de
Verenigde Naties. Ze reisde de hele
wereld rond en sprak met wereldleiders. Over haar ervaringen komt
ze vertellen.
Naast de tafelgasten is er dit keer
ook een debat tussen twee leden
van de debatclub van het dr. Knip-

penbergcollege. Zij discussiëren
over de kleur van Zwarte Piet en
over de keuze die het Helmondse
Kasteel van Sinterklaas heeft genomen voor de traditionele zwarte
pieten. Vaste onderwerpen zijn
ook tijdens deze Zondagse Soep
de gesproken column van Wouter
de Vree en de muziek van huisband Le Jazz. Voor een extra muzikaal tintje zorgen de Helmondse
muzikanten Ruud Gruijters en Rob
Deelen. De toegang is gratis en na
afloop is er, uiteraard, Zondagse
Soep. Ook gratis! s
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Jarana

We beginnen wanhopig te worden. Jarana is 18 juni 2018 bij ons
binnengekomen. Nog even en ze zit al anderhalf jaar in een kooi.
U kunt zich wel voorstellen dat Jarana het voor gezien houdt. Ze is
nog geen 3 jaar oud. Uiteraard “is er iets mee”, want anders zit je
niet zo lang. En wat is dat “iets” dan helemaal? Ze maakt likplekken
in haar vacht. Dat kan van stress zijn, maar ook een voedselallergie. De stress kunnen we niet wegnemen; voor ‘t geval dat het met
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De Fonkel
presenteert:
Nao draait door

voeding te maken heeft, staat ze op hypoallergeen dieet. Ondanks
dat dieet hervat ze toch af en toe het likken. Daarom krijgt ze een
minimale dosering van een medicijn. Er is een kans dat u na haar
adoptie, als ze het weer lekker naar haar zin heeft, kunt stoppen
met de medicatie en misschien ook met het dieet. Het valt te proberen! Als ze in de stemming is kun je leuk met haar spelen. Ze is goed
oppakbaar en aaibaar, maar het is geen schoot- of knuffelpoes. Ze
heeft een hekel aan andere katten. Ze moet beslist naar buiten kunnen. Wie bevrijdt Jarana van haar uitzichtloze opsluiting?

Binnenstad
Op zaterdag 16 november zal in
Wijkhuis de Fonkel een spetterend concert plaatsvinden met
muziek en een heuse lichtshow
genaamd: ‘Nao draait door’, een
uitvoering van het Nijmeegs
Amusements Orkest. De avond
start om 20.00 uur

INFO-/ ALARMNR.: 0492 - 51 39 71
www.dierenambulancehelmond.nl

Laat u op deze doorgedraaide
avond verrassen door de combinatie van het uit 27 koppig
bestaande ervaren orkest en de
vocale hoogstandjes van de zangeressen Katja Lentjes,
Susan Remers en zanger Han
Zendman. Gepresenteerd met
een professionele lichtshow en
beeldmateriaal dat de zaal op
zijn kop zet, aan het muzikale
roer staat de bekende oud Helmonder Louis van den Waarsenburg. U komt toch ook?
Kaarten à tien euro zijn verkrijgbaar aan de receptie van de Fonkel, Pr. Karelstraat 123 tijdens de
openingsuren van 9.00 tot 17.00
uur van maandag t/m vrijdag. s

Nijmeegs Amusements Orkest.
(Bron foto; Wijkhuis de Fonkel).

DE JUISTE VAKMAN VOOR ELKE KLUS
VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

Horstlandenpark 4

uw installateur voor:

UW INSTALLATEUR VOOR:

CV ketels en onderhoud
• CV KETELS EN ONDERHOUD
Stadsverwarming
Vloerverwarming

• STADSVERWARMING

• VLOERVERWARMING

Horstlandenpark
4 5709
MB Helmond
Complete Badkamers
5709 MB
Helmond
• COMPLETE BADKAMERS
Radiatoren
0492386100
0492-386100
Sanitair en Tegels

• RADIATOREN

• SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

VOOR NIEUWBOUW, UITBREIDING EN
RENOVATIE VAN UW WOONHUIS
Ambachtweg 9, 5731 AE Mierlo. Tel.: (0492) 66 33 98 www.houtsmabv.nl - contact@houtsmabv.nl

06-55895546
0655895546
info@josvanheugten.nl
info@josvanheugten.nl

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

wesa tuinhout
Natuurlijk , altijd een passende oplossing

wesa tuinhout www.wesatuinhout.nl
Natuurlijk , altijd een passende oplossing

• afrasteringen
• draaipoorten
• automatiseringen

• schuttingen
• schuifpoorten
• sierhekwerk

Rivierensingel 745
Hortsedijk
25
5741
KV Helmond
5708 HA Helmond
0492-842954
0492-842954

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

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

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

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

Mierlo-Hout
Kansrijk Mierlo-Hout organiseert
elke maandagochtend van 9.30

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

Centrum
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.

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

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

Centrum
Jon Roniger & The Good For Nothin’ Band komen uit New Orleans en spelen trots alle originele
dikke, jazz-gladde, blues-rock,
singer / songwriter-muziek die
eigenzinnige zwervers uit de
straten trekt en ze naar de dansvloer trekt. Ze hebben zojuist
een videoclip uitgebracht voor
hun nummer "My World" over
leven, verslaving en herstel. Ro-

Stichting Lief
Tekst: Jessica Bell,
Marbel Tekstverwerking

Helmond
In Helmond leven meer mensen
in armoede dan het landelijk
gemiddelde. Kinderen kunnen
hier niets aan doen, maar lijden
er wel onder. Hun ouders hebben geen geld voor leuke kleding, speelgoed, uitjes, cadeautjes, soms zelfs niet eens voor
eten. Stichting Lief probeert
deze kinderen en hun ouders te
helpen. Help ook mee!
Hoe doet Stichting Lief dat?
Zij helpen op verschillende manieren: wekelijks zamelen zij
brood en fruit in, dat ze verdelen onder degenen die bij hen
staan ingeschreven. Met hulp
van plaatselijke supermarkten
en detailhandelaren delen ze in
december kerstpakketten uit.
Bij de winkel in Mierlo-Hout
worden daarnaast dagelijks gebruikte kleding en speelgoed afgegeven. De vrijwilligers sorteren
deze spullen en stallen alles mooi
uit in de winkel. Mensen die bij
Stichting Lief ingeschreven staan
mogen hier twee keer per jaar,
in het zomer- en winterseizoen,
kleding en voor speciale gelegenheden als Sinterklaas, Kerstmis en verjaardagen cadeautjes
voor de kinderen uitzoeken. Met
stichting De Toverwens laten ze
wensen van kinderen uitkomen.
Ieder kind verdient namelijk af
en toe een extraatje. Via de web-

Helmond-Noord
17 november op Lokaal42!
Seniorenvereniging De Schaapskooi organiseert woensdag 13
november een kienmiddag bij
Wijkcentrum De Boerderij, Harmoniestraat 105, aanvang 14.00
uur. Het Wijkcentrum is open
vanaf 13.00 uur. U hoeft geen lid
te zijn om aan deze middag deel
te nemen.

Brouwhuis
Op zondag 10 november wordt
een Rommelmarkt georganiseerd in gemeenschapshuis de
Loop, Peeleik 7 Brouwhuis-Helmond van 10.00 uur tot 14.30 uur.
De toegangsprijs is slechts één
euro p.p. De opbrengst van de
tafelhuur en entree komt geheel
ten goede aan KBO-Brouwhuis.
U komt toch ook ?

Kerstmarkt in
woonzorgcentrum
Savant Alphonsus
Op 8 december wordt er in
woonzorgcentrum woonzorgcentrum Savant Alphonsus aan de hoofdstraat
176 een sfeervolle kerstmarkt georganiseerd.
U bent van harte welkom
tussen 12.00 en 16.00 uur om
lekker in de kerstsfeer te komen. Er is weer een loterij,
live muziek en kramen met
sfeervolle artikelen. Noteer
deze dag dus in uw agenda!

Doe iets voor minima
én voor het milieu!
Máár, en dat kunnen ze niet genoeg benadrukken, iederéén kan
in de winkel terecht voor mooie
kleding, speelgoed, (kinder)boeken en cadeautjes! Hergebruik
van kleding en speelgoed past
natuurlijk uitstekend in een milieubewuste levensstijl. Zij hanteren kleine prijsjes, voor elke portemonnee is er iets leuks. Met het
geld dat ze hiermee verdienen
betalen ze de vaste lasten van de
winkel en organiseren ze leuke
activiteiten voor de minima.

Minima in Helmond kunnen zich
bij Stichting Lief aanmelden door

niger maakt een punt om altijd
te schrijven op manieren die geluk, gelach, romantiek en dans
oproepen. Kom naar buiten en
ervaar de luchtige groove en herkenbare teksten van de band op

Mierlo-Hout

site kunnen kinderen iets wensen dat ze heel graag willen, een
leuke activiteit of een speciaal
cadeautje. Particulieren of bedrijven kunnen deze wens vervolgens laten uitkomen.

Hoe kunt u helpen?
Wilt u ook een steentje bijdragen,
graag! Heeft u kleding of speelgoed dat u zelf niet meer nodig
heeft, maar dat er nog prima
uitziet? Lever het in bij Stichting
Lief tijdens de openingstijden
van de winkel. Let op, ook mensen met een kleine beurs willen
graag spullen die heel, compleet
en schoon zijn. Donaties zijn
zeer welkom. Misschien kunt u
met uw bedrijf of als particulier
de wens van een kind wel laten
uitkomen! Of kom shoppen in
onze winkel, ook daarmee helpt
u ons enorm!

15

Hebt u iets aan te bieden wat
op onze markt past? Dan zijn
er nog enkele kramen vrij.
Neem contact op met Jolande vd Wiel via j.vandewiel@
savant-zorg.nl of bel via het
centrale nummer. s

De winkel van Stichting Lief (bron foto; Stichting Lief ).
in de winkel langs te komen met
de inkomensverklaring van de
gemeente of een budgetplan, of
door via instanties zoals bewindvoering, Lev-groep of schuldhulpverlening een aanvraag te
doen. Op hun eerste aankoop in
de winkel ontvangen ze hiermee
eenmalig 50% korting (tot een
maximaal aankoopbedrag van

15 euro). Kinderwensen kunnen
worden ingediend of vervuld via
de website.
Onze winkel is te vinden aan de
Calsstraat 2 in Helmond, we zijn
open van dinsdag t/m vrijdag,
11.00-17.00 uur. Meer informatie? Kijk op www.stichtinglief.
nl, www.detoverwens.nl of kom
naar de winkel. s
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Spreekuurlocaties:
Centrum: Wethouder Ebbenaan 168 ma t/m vr
Mierlo-Hout: Cortenbachstraat 70

do

Rijpelberg: Twijnsterhof 161

vr

Stiphout: Dorpsstraat 51

ma

Helmond-Noord: Jan van Goyenlaan 1

ma

verloskundigenhelmond.nl

0492 - 53 28 00
NU OOK
AVONDSPREEKUUR
Lenneke van Oorschot - Daamen
Fleur de Wolf

Werkzaam in ALLE wijken van Helmond

Linda Verbakel - Backx
Inge van Melis - van Hout

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

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

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

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

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl
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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
Eucharistievieringen 9 november – 16 november 2019 / week 45 en 46
Misintenties
Misintenties dienen twee weken van tevoren opgegeven te worden om
geplaatst te kunnen worden.
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;
Zondag 10 november
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout Hoogmis m.m.v. het kerkkoor;
Uit dankbaarheid voor vijftien jaar samen kunnen bidden als “Biddende
Moeders” verdere intenties voor Tonnie Sanders; Ceciel Broens-Veel; Bert
Allard; Harrie Vos; Henk Kat; Noud en Bennie Meulendijks en hun ouders;
Sjef Schepers; Giel Verspaget en Martina Verspaget-van Dijk; Theo Kweens;
Tiny Giebels-van den Heuvel; Harrie van de Laar; Harry van Bree; Martin van
den Berkmortel; Anny Kweens-van Venrooij; Broer Boxstart en Fridie Boxtartvan Bokhoven; Piet Raijmakers; Rosa Nguyen Thi Nghi;
Donderdag 14 november
19.00 uur ‘t Damiaanhuis;
Voor het welzijn van onze parochie;
Zaterdag 16 november
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna, volkszang;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout, VORMSELVIERING M.M.V. HET KOOR
LIGHTHOUSE; Johannes Swinkels en Godefrida Swinkels-van den Heuvel;
Annie van den Heuvel.

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE TRUDOKERK STIPHOUT
www.damiaanhelmond.nl
Missen en misintenties St.-Trudokerk, Dorpsstraat, Stiphout
Eucharistievieringen en misintenties 10 november t/m 17 november 2019 / week
45 en 46
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.
Zondag 17 november
10.30 uur Gregoriaans koor
Femke van Stiphout, Steef Kraaijkamp, Noud van Bragt, Nel CorstensSwinkels, Jan Colen, Nelly Rooijackers-Konings, Jan Dillen, Jos Dijckmans,
Cornelis Sanders, Atty van der Meulen-Meijer, Julie Loop-Lemans, Bénédicte
Raymakers en Doede Doedes Breuning ten Cate

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS
Weekeinden: H. Jozef (Tolpost) za. 17.00 uur; zo 9.30 uur. H.Lambertus
(Kerkstraat/Centrum) zo. 11.00 uur; H. Paulus (Paulus Potterlaan/Noord)
zo. 9.30 uur; Edith Stein (Weg door de Rijpel/Rijpelberg) zo. 11.00 uur.
Weekdagen: Jozefkerk. ma., di., wo. en do 9.00 uur. Vr. 19.00 uur.
Pastoraal team: Pastoor drs. E.C. Seidel, tel. 477255. pastoorseidel@live.nl
Pastor W. Koopmans, tel. 06-19223250. pastorkoopmans@live.nl.
Diaken H.W. Dings, tel. 522109 Bereikbaarheid: Centraal parochiekantoor:
Tolpost 1, 5701 HE Helmond. (ingang onder de kerktoren Jozefkerk)
Tel. 522109 (maandag tot en met donderdag 9.30-12.30u.)
Pastorie: Bakelsedijk 1, 5701 HA Helmond.
parochie@heiligelambertus.nl

www.heiligelambertus.nl

informeer gerust naar
de mogelijkheden

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

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

AANBIEDING
VAN DE MAAND
3 lekkerbekken +
200 gram garnalensalade +
4 haringen (vers van het mes)

VMierloseweg
I S S P E C I A L I T41,
EITEN
Helmond
(0492) 55 34 23

samen voor

€15,00

Elke woensdag
gebakken vis dag.

Aanbieding geldig gehele maand november.

Dokters advies:

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

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

Gewoon doen,
bewegen is goed
voor iedereen!
Bezorgen iets voor u?
Mail snel naar
bezorging@deloop.eu
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THE AMPA
CONTEMPORARY
ENSEMBLE LIVE
BIJ OMROEP
HELMOND

the

NOV.
Evenementen

8

NOV.

Biologische markt
Brandevoort

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

8

NOV.

Ibérica de Danza

LIVE: Jamsessie

Backline staat klaar basisband is
immer gereed jamleider Martin is
altijd strak gemotiveerd dus laat de
muzikanten en publiek maar komen.
Altijd verrassend altijd gezellig.
Muziekcafé Helmond, Zuid
Koninginnewal 39
Vr 21:00 - 01:00 uur.

NOV.

De Vijfhoeck Live:
FenderLee

Zaterdag 9 november is het de beurt
aan FenderLee. Houdt u van soul blues
en rock Dan is deze avond helemaal
iets voor u. Toegang is gratis
Grand Cafe De Vijfhoeck, Kamstraat 26
Za 21:00 - 01:00 uur.

9

NOV.

9

Dutch Eagles

LIVE: SQY /
Sequoyah

SQY voorheen bekend als Sequoyah is
een vierkoppige rockband uit NoordBrabant. SQY speelt op jaren 70 en 80
georienteerde metal rock roll.
Muziekcafé Helmond,
Zuid Koninginnewal 39
Za 22:00 - 00:05 uur.

NOV.

9

NOV.

Prinsbekendmaking

Zaterdagr 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.
TOV Gebouw Helmond, Azalealaan 40
Za 20:00 - 23:59 uur.

Weekmarkt
Helmond Centrum

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

10

Hits van de Eagles en andere
juweeltjes uit de gouden periode van
de popmuziek
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
Za 20:15 - 23:59 uur.

9

8

8

NOV.

NOV.

In het 25e jubileumjaar brengt
het Spaanse dansgezelschap een
herbewerking van het origineel van
Beaumarchais’ ‘Figaro’.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
Vr 20:15 uur.

NOV.

9

Dinsdag 12 november treedt
The AMPA Contemporary
Ensemble op in grote zaal van
de Cacaofabriek, waar een live
opname gemaakt wordt voor
Tegen de Stroom In, het wekelijkse
cultuurprogramma van Omroep
Helmond. Aanvang van het
concert: 21.30 uur; toegang gratis.
Cacaofabriek, Cacaokade 1
te Helmond.

NOV.

BKant
muziekvoorstelling

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 ouderschap
Annatheater, Floreffestraat 21A
Zo 15:00 - 16:30 uur.

10
NOV.

10
NOV.

Een middag vol florale en fashion
verrassingen.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
Zo 12:00 - 17:00 uur.

10
NOV.

Copperhead County een
nieuwe Southern Rock
band van
Nederlandse
bodem.
Lokaal 42,
Markt 42
Zo 17:00 21:00 uur.

FILMPJE
PAKKEN?

Koopzondag
Helmond Centrum

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

10
NOV.

Copperhead
County

Floral & Fashion
X-mas Event VBW

Terminator:
Dark Fate

Open Dag

ROC Ter AA houdt op zondag
10 november zijn Open Dag. Op
die dag presenteren wij voor alle
belangstellenden onze mboopleidingen. ROC Ter AA,
Keizerin Marialaan 2.
Zo 11:00 - 16:00 uur.

Joker

Frozen 2

Masterclass
Indianen van
Amerika

Cameahwait (ShoshoneLakota) woont
in Nederland waar hij met zijn lezingen
de onwetendheid over de Amerikaanse
holocaust wil doorbreken.
Annatheater, Floreffestraat 21A
Vr 20:30 - 22:00 uur.

9

NOV.

Star Wars:
The Rise of
Skywalker

40Up - Lets Dance
Again

40UP is een dansfeest met
opzwepende muziek en unieke
videobeelden. Een feest waar je in
een ongedwongen sfeer samen met
leeftijdsgenoten heerlijk
uit je dak kan gaan
De Cacaofabriek, Cacaokade 1
Za 21:00 - 23:00 uur.

Trouble

Maleficent 2
Kijk op www.pathe.nl
voor het hele aanbod
en tijden

de loop weekkrant HELMOND

week nummer 45 vrijdag 8 november 2019

de loop weekkrant

DIVERSEN

HELMONDloopjes
EVENEMENTEN

19

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

DIVERSEN

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

Rolluiken,
luifels,vloerbedekking, lamelde gehele vachtverzorging. len, (rol)gordijnen, jaloeziën,
cursussen
kennismaking
6
jaar knip ervaring.
Full time etc. Zeer concurrerende prijte huur
vakantie
En het
zen. Gratis meten en prijshuisdierenhonden trimster!
personeel
auto’s en
motoren
onroerend
goed opgaaf. Willie’s stoffering,
allerbelanrijkste,
grote dieren
woningruil
radio en tv
liefhebber. Telefoonnummer: Braaksestraat 10, Helmond,
0612476466 e 6,50
T: (0492) 535901

ZWARTE
MARKT

te koop
te koop gevraagd
diversen
evenementen

Venray

Zon.26 Jan.
Evenementenhal.
600 kr.
www.vanaerlebv.nl
0492-525483

VLOOIEN
MARKT

e
e
e
e

6,50
6,50
8,00
9,50

Lenie Klaasen 06-52716622

Wilt u kennis maken met de producten van Forever, bel
e 11,00
dan vrijblijvend voor een afspraak. Geen party of andere
e 12,50
verplichtingen. De producten
zijn uit voorraad leverbaar en te
e 14,00
bestellen bij Lenie Klaasen,
tel.: 06-527 16 622 (Business Owner
e 15,50 op: www.foreverhelmond.nl
Forever). Kijk voor meer informatie

Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND

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

Sporthal
Tivoli

10 november
Geert grootestraat 72
Eindhoven
09.00 - 16.00 uur
06-20299824

BUSINESS

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

De specialist voor uw prothese
Kunstgebit Klikgebit
Reparaties Opvullen

Op zoek naar
tapijt of vinyl?

Beekerheide 28
Beek en Donk
www.vloerenland.com

OWNER

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond
0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

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

World Press Photo
komt naar Helmond

‘Crying girl on the border’ (bron foto: John Moore, United States, Getty Images).

Helmond
Na wereldsteden als Tokyo,
Montreal, Rome, Teheran,
Sydney en Mexico City zal de
World Press Photo Expositie
2019 dit seizoen ook te zien
zijn in Helmond. Van 6 tot en
met 29 maart 2020 kunt u de
winnaars van de 2019 World
Press Photo Contest bewonderen in De Cacaofabriek.
World Press Photo of the Year
De World Press Photo of the
Year is Crying girl on the Border
van John Moore. De foto toont
de huilende Hondurese peuter
Yanela Sanchez als zij en haar
moeder in bewaring worden
genomen door Amerikaanse
grensfunctionarissen in McAllen, Texas op 12 juni 2018.
World Press Photo
Story of the Year
Dit jaar is ook voor het eerst
een World Press Photo Story of
the Year gekozen. De prijswinnaar is The Migrant Caravan
van de Nederlands/Zweedse
fotograaf Pieter ten Hoopen.
De serie documenteert de
grootste migrantenkaravaan in
de recente geschiedenis: 7.000
migranten, onder wie minstens
2300 kinderen. Flamingo Socks
van de Nederlandse fotograaf

Jasper Doest won de tweede
prijs in de categorie Nature –
Singles.
Deze en ruim 150 andere bekroonde beelden van 43 fotografen uit 25 landen zijn vanaf
vrijdag 6 maart 2020 te zien
in de World Press Photo 2019
Helmond tentoonstelling in De
Cacaofabriek.
Exhibition 2019 in Helmond
World Press Photo verbindt de
wereld met verhalen die ertoe
doen. De tentoonstelling laat
confronterende en ontroerende foto’s van de belangrijkste en meest nieuwswaardige
verhalen van het jaar zien. De
winnende foto’s zijn samengevoegd tot een reizende tentoonstelling die jaarlijks door
meer dan 4 miljoen mensen
wordt gezien. De 62e editie van
de beroemde reizende tentoonstelling staat in grote wereldsteden als Tokyo, Montreal, Rome, Teheran, Sydney en Mexico
City. In maart 2020 wordt ook
Helmond aan dit lijstje toegevoegd.
Blik op de wereld
De groepen 7 en 8 van OBS
Brandevoort, OBS De Straap,
OKC De Bundertjes, OKC De
Lindt, OKC De Rakt, OKC De
Stroom en OBS ‘t Hout zullen
met de komst van deze expo-

sitie extra aandacht besteden
aan visuele journalistiek en verhalen die ertoe doen middels
educatieproject ‘Blik op de wereld’, wat door de partners van
WPP Helmond wordt geïnitieerd. “Behalve het bezoek aan
de expositie zetten we ook in
op een uitdagend en interactief
onderwijsproject, dat al begint
in de klas. Door zelf actief bezig
te zijn met fotografie hoop ik
dat leerlingen ervaren dat het
een taal is, een manier om zich
uit te drukken.
En dat kunst op die manier kan
communiceren over betekenisvolle thema’s. Zo wordt kunst
persoonlijk én komt het enorm
dicht bij maatschappelijk burgerschap, een mooie combinatie,” zo motiveert Hans Fuchs
(directeur OBSH) zijn enthousiasme over het project.
Andere scholen uit zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs die geïnteresseerd zijn in
dit educatief programma kunnen zich nog aanmelden via
Marvin Corneille, coördinator
educatie voor WPP Helmond
MarvinCorneille@obsh.nl .
De expositie wordt officieel geopend op vrijdag 6 maart 2020
om 17.00 uur. Daarna is de expositie gedurende 3 weken dagelijks te zien. s
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NU IN DE
SHOWROOM

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

VANAF
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overtuigd?
www.henkvanrooijfietsen.nl

NU MET BON

nu

€ 49.-

FIETSEN

(geldig van 29 oktober tot 20 december 2019)
(derailleur en elektrische fietsen € 10.00 extra, excl. onderdelen)

#

Maak alvast een afspraak!

Mierloseweg 23 Helmond
T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl
OFF ICIËLE

DEALER

VA N

KLAASEN | VANDEURSEN.COM DL WK43

Onderhoudsbeurt voor
uw fiets inclusief poetsen
van € 79.95

