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300
OCCASIONS

AUTODROOM
HELMOND

bezorging@deloop.eu
06-18938912 

BEZORGERS 
GEZOCHT 

Helmond-West
Eikendreef, Trambrugweg, 

Haaglaan, De Vloet.

Brouwhuis
Dommelstraat, Maaslaan, 
Molenbeek, Tongelreep.

 
Dierdonk

Zwanebloemsingel, 
Duindoornbeek,
Mosbloemsingel,
Valeriaanbeek.

ACCU GEREEDSCHAP

Nu met 

10% 
Korting   

Webshop - Reparatie - Onderhoud

Sinds 1980
40 jaar Vakmanschap!

Beekerheide 32 - Beek en Donk - www.vdwielgremac.nl

prijzen vanaf €199,- Kijk voor alle modellen op onze website

Veilig & gebruiksvriendelijk
ZOMERACTIE
Accu Bladblazer

Webshop - Reparatie - Onderhoud

Sinds 1980
40 jaar Vakmanschap!

Beekerheide 32 - Beek en Donk - www.vdwielgremac.nl

€ 269,=

Actieprijs

Perfect in balans  
en stormachtig goed!

Inclusief lader & accu
120iB  299,= 

Nu

zaterdag 30 en zondag 31 oktober

O P E N  D A G E N
welkom van 11.00 tot 16.00 uur

meer informatie: www.hoeveruth.nl 

VLIERDEN [GEMEENTE DEURNE] 

Door: Wendy Lodewijk

Omslag
Wie Willem al wat langer kent, zag de 
stap om schaapsherder te worden niet 
aankomen. “Ik heb jarenlang in dienst 

gezeten. Daarmee was ik veel van huis. 
Toen bij mijn vrouw en mij een kinder-
wens kwam, zag ik alle uitzendingen 
niet echt meer zitten. Ik wilde tijd door-
brengen met mijn gezin. Ik heb me toen 
laten omscholen tot stucadoor en ben 

een eigen bedrijf begonnen. Daar heb 
ik een heel groot netwerk mee opge-
bouwd, waar ik ook diverse vrienden 
aan overgehouden heb. Ik heb dat werk 
altijd met heel veel plezier gedaan, maar 
toch begon het me tegen te staan dat ik 
hele dagen binnen aan het werk was. In 
mijn diensttijd was ik de hele dag buiten 
en daar verlangde ik stiekem terug naar 
toe. Daarnaast heb ik in de loop van de 
tijd ook behoorlijk wat blessures gehad 
die te herleiden waren naar mijn werk, 
waardoor een wens van vroeger weer 
op kwam borrelen: ik riep jaren geleden 

al dat ik schaapsherder wilde worden. Ik 
kwam erachter dat er een opleiding voor 
was en als stage kwam ik hier in Heeze 
en dus onder andere bij de Strabrechtse 
Heide uit. Het is niet een voor de hand 
liggende keuze, maar ik vind dat je dro-
men niet alleen moet najagen, maar ook 
moet verwezenlijken. Mensen zijn vaak 
voorzichtig, maar je moet voor je eigen 
geluk stappen durven zetten. Ik heb dat 
gedaan en als ik dan wel eens hoor dat 
mensen geïnspireerd zijn geraakt door 
mijn verhaal, doet me dat wel goed. 

Een stucadoor die schapen hoedt voor natuurbehoud
Willem de Kort maakte opvallende carrièreswitch

BROUWHUIS/REGIO Op de Strabrechtse Heide is het goed 
toeven en dat vindt ook Willem de Kort uit Brouwhuis. Hij is 

daar momenteel regelmatig te vinden met ‘zijn’ kudde schapen 
en hond Finn. “De mooie natuur, de rust, het fantastische werk 

en het heerlijke buitenzijn maken dit voor mij nu echt wat je 
noemt een droombaan. Ik kan hier zo van genieten, dit voelt 

niet als werk”, aldus een gepassioneerde Willem. 

Lees verder op pagina 3.

Willem de Kort met de schapenkudde en hond Finn. F | Wendy Lodewijk.
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Renault Kadjar 1.2 TCe Bose Automaat 2017
41Dkm, ECC, Cruise control, Panorama-
dak, Leder + Stuurverw., LED, € 279 p/m 19.940

Mitsubishi ASX 1.6 Cleartec Invite 2014
112Dkm, Cruise control, Airco, LM velgen, 
€ 179 p/m 13.945

Kia Pro Ceed 1.4i Turbo Automaat 2019
PlusLine, 18 Inch, Navigatie, Camera 28.945

Kia Rio 1.2i Executive 2015
Navigatie, PDC ,17Inch 11.445

Ford Ka 1.2i Trend 2009
Airco, Lichtmetalen velgen, Metallic. 4.945

Kia Carens 1.6i Executive 2014
7 Persoons , Navigatie + Camera, 
136Pk, Cruise 14.945

Toyota Yaris 1.5 Full Hybrid Automaat
Camera, Climate control,
5-Deurs 9.945

Mazda 3 1.6i Navigator 2013
62Dkm, Navigatie, Stoelverwarming, 
5-Deurs 12.445

Ford Fiesta 1.0i Style 2016
Airco, Bleutooth, Electrisch pakket 8.945

Dacia Logan 1.2i 2017
Navigatie, Trekhaak, LM Velgen 11.945

Dacia Sandero 0.9 TCe Stepway Lauréate 2015
73Dkm, Navigatie, PDC, Airco, Cruise 
control, BlueTooth, € 149 p/m 9.945

Nissan Juke 1.6 N-Connecta Automaat 2018
45Dkm, Navigatie, Cruise control, ECC, 
BlueTooth, € 249 p/m 17.945

Suzuki Celerio 1.0 Comfort Automaat 2017
28Dkm, Airco, 12 Maanden garantie, 
Hoge zit, Zeer zuinig, € 159 p/m 10.950

Suzuki Ignis 1.2 Comfort 2017
51Dkm, Airco, Trekhaak, Hoge instap, 
Zeer zuinig, € 189 p/m 12.950

Suzuki S-Cross 1.0 Boosterjet Exclusive 2017
82Dkm, Navigatie, Camera, Climate 
control, Full LED, € 249 p/m 16.950

Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Smart Hybrid 2020
Select, 11Dkm, Fabrieksgarantie, Facelift, 
Navigatie, Camera, Lane Assist, € 299 p/m23.950

(0492) 588 972 www.brabantautolease.nl

Onafhankelijke lokale autoleasemaatschappij voor alle merken.
Gespecialiseerd in maatwerk, ook hét adres voor leasing van gebruikte auto’s en shortlease. 
Voor direct contact Pedro Saasen 06 - 51 12 46 41 en Ton van Abeelen 06 - 23 22 56 95

(0492) 588 976 www.suzuki.nl/vdns

Al jarenlang dé Suzukidealer voor Helmond en omgeving. Alle modellen op voorraad 
inclusief demonstratieauto’s. Gespecialiseerd in privatelease en fi nancieringen. 
Laat u verrassen door ons uitgebreide assortiment, met een groot aanbod aan occasions. 

(0492) 588 988 www.vdnieuwenhuijzen.nl

Al meer dan 25 jaar dé occasiondealer van Helmond en omgeving.
Goed uitgeruste werkplaats voor reparatie/onderhoud van alle merken. Meer dan 200 occasions op 
voorraad. We helpen u graag, van aankoop tot verzekering en fi nanciering!  

(0492) 588 970 www.vdns-kia.nl

Al meer dan 10 jaar toonaangevend op dealergebied.
10 x Kia Topdealer en 4 x Platinumdealer, gekozen tot beste Kia Dealer van Nederland.
Bekijk ons assortiment online en stel uw Kia samen!

Autoschade Helmond werkt samen met alle verzekeringsmaatschappijen en beschikt over een goed uitgeruste 
schadewerkplaats met ervaren medewerkers waar kwaliteit op 1 staat. Voor informatie: (0492) 588 960.

K i l o m e t e r t e l l e rc e r t i f i c a a t

Vraag naar de voorwaarden, prijs-, tekst- en afbeeldingsfouten voorbehouden.

Varenschut 21 A: Openingstijden  ma. t/m do. 9.00 - 18.00 uur, vrij. 9.00 - 19.00 uur, za. 10.00 - 17.00 uur. 

AUTODROOM HELMOND
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HELMOND In 2022 bestaat IVN 
Helmond 40 jaar. In het kader van 
dit jubileumjaar willen wij jou graag 
uitnodigen mee te doen aan een fo-
towedstrijd. Elk kwartaal kun je jouw 
mooiste natuurfoto insturen en maak 
je kans op een ingelijste uitvergroting 
van jouw foto. 

Aan het einde van elk kwartaal wordt er 
een winnaar gekozen. De winnende foto 

zal in het jubileumjaar van IVN Helmond 
opgenomen worden in de expositie van 
onze fotowerkgroep ‘Kiek Nauw’ in de 
Cacaofabriek (juni 2022). Na de exposi-
tie krijgen de winnaars de geëxposeer-
de foto ingelijst cadeau. Deelnemende 
foto’s moeten in Helmond gemaakt zijn 
en betrekking hebben op natuur in onze 
stad.
Sluitingsdatum voor het derde kwartaal 
is 31 december 2021.

Expositie zal zijn juni 2022 in de Cacao-
fabriek. De jury bepaalt aan het einde 
van elk kwartaal de winnaar van dat 
kwartaal. De maker van de winnende 
foto ontvangt hiervan een bericht.

Ook meedoen?
Ga voor meer informatie en deelname 
naar: 
www.kieknauw.nl/fotowedstrijd.

Kleverige koraalzwam. F | IVN Helmond.

Doe mee met de fotowedstrijd van IVN Helmond: 
De foto van het kwartaal! 

HELMOND Zeker! Het is alweer twee 
jaar gelden dat de Fair Trade & Global 
Markt kon worden georganiseerd en 
Terre des Hommes is nu, op 31 okto-
ber, ook weer present. 
Ook wij houden ons bezig met eer-
lijke handel en doelen waar ‘het 
kind’ centraal staat; dat doen we 
met hulpprojecten, lokaal, maar ook  
internationaal.

Het middelpunt van onze activiteiten 
speelt zich uiteraard af in onze winkel, 
waar we uitsluitend met vrijwilligers 
allerlei mooie en interessante spullen 
verkopen, zoals boeken, kleding, spelle-
tjes enzovoort, die wij van particulieren 
en soms ook van bedrijven ontvangen 
en zo een tweede leven geven; ook dit is 
Fair Trade, hergebruik, geen verkwisting.
Op de The Fair Trade Markt willen wij 

ons graag presenteren en u vertellen 
over onze winkel, werkwijze en doel-
stellingen. Graag tot ziens op zondag 31 
oktober!

Terre des Hommes, 
Markstraat 9,5701 RM, Helmond
Ga voor info naar 
www.terredeshommes.nl

F | Terre des Hommes Helmond.

Faire Trade Markt en Terre des Hommes, 
een logische combinatie? 

Ik vind dat meer mensen dat zouden 
moeten doen.” De manier waarop 
Willem zijn verhaal doet, is gedreven 
en hij straalt daarbij geluk uit. Het is 
duidelijk dat hij de juiste keuze heeft 
gemaakt. 

Natuurbehoud
Willem is een buitenmens en een na-
tuurliefhebber. Die twee eigenschap-
pen alleen al maken hem geknipt voor 
dit werk. De schapen worden alle 
vrijheid gegeven om natuurlijk gedrag 
te vertonen. En de heide wordt op 
deze manier in stand gehouden. “Als 
we hier de schapen niet zouden laten 
begrazen, was het binnen een aantal 
jaren gewoon een bos geworden. Zij 
eten al het gras zoals het pijpestrootje 
(die de heide als het ware in de weg 
zit) op en ondertussen snoei ik een 
teveel aan jonge boompjes weg. Op 
deze manier wordt de heide gehand-
haafd. En enkel boompje of een klein 
bosje laten we overigens wel staan, 
die dienen als ‘stepping stone’, een 
soort rustpuntje, voor vogels en vlin-
ders die een oversteek willen maken 
over het uitgestrekte heidegebied. We 
doen er alles aan om de flora en fau-
na op een natuurlijke manier te laten 
gedijen.”

Divers werk
Het werk van Willem bestaat uit di-
verse facetten. Het laten begrazen 
van natuurgebieden is slechts een 
onderdeel. Zo draagt hij bijvoorbeeld 
ook zorg voor kuddeverplaatsingen. 
“Een kudde schapen 25 km ver-
voeren met een vrachtwagen is niet 
bepaald milieuvriendelijk en daarbij 
kunnen die schapen makkelijk zelf lo-
pen. Als we dan door een dorpskern 
lopen, trekken we wel de aandacht”, 
lacht hij. Het de goede kant op laten 
lopen van de schapen regelt Willem 
natuurlijk niet alleen. Daarvoor heeft 
hij een uitstekende hulp: Border Col-
lie Finn. “Hij is een jonge hond, die 
uit een herplaatsingsgroep komt. Het 
beestje was in no-time getraind om 

te kunnen drijven en is ontzettend 
fanatiek. Het zit echt in de genen.” 
En dat is inderdaad te zien. De hond 
weet precies wat hij moet doen en 
werkt keihard. “Daarnaast is hij ook 
ontzettend lief.” Dat laatste wordt nog 
eens benadrukt wordt als hij half op 
schoot bij zijn herder in slaap valt als 
we met de pick-up-truck terug naar 
de schaapskooi rijden.  

Niet alleen natuurgebieden
De Wassum Landschapsbeheer, het 
bedrijf waar Willem voor werkt, werkt 
nauw samen met natuurorganisaties 
zoals Staatsbosbeheer, Brabants 
Landschap en Natuuurmonumen-
ten. Maar ze doen meer dan alleen 
de natuur in toom en in ere houden. 
Zo worden ze, met name in de winter, 
ook ingezet door boeren. “Die hebben 
dan hun eigen vee op stal staan en la-
ten onze schapen grazen. Zo wordt 
het gras kortgemaakt en groeit er 
vers en nieuw gras in het voorjaar, 
wanneer hun eigen vee weer naar 
buiten gaat. Zo besparen zij de kos-
ten van het machinaal laten maaien. 
Anderzijds hoeven wij onze schapen 
niet bij te voeren met brokken in de 
winter. Gezonder voor het schaap en 
de boer is er blij mee. Een win-win-si-
tuatie dus.” 

De kudde waar we mee ‘rondlopen’ 
tijdens dit interview, bestaat uit zo’n 
350 Kempische Heideschapen. Wat 
opvalt, is dat deze schapen een rela-
tief lange staart hebben. “In Limburg 
worden ze dan ook ‘langstaarten’ ge-
noemd.” De Wassum heeft in Heeze 
en Roermond in totaal zo’n 13 kud-
des rondlopen. Als voorbijgangers 
interesse tonen, legt Willem graag in 
geuren en kleuren uit wat hij aan het 
doen is en hoe dat schapenhoeden in 
zijn werk gaat. “Ik vind dat ontzettend 
mooi. Vaak haal ik de kudde dan ook 
wat dichterbij als mensen een foto 
willen maken. Het is een relatief on-
bekend beroep en als ik de mensen 
dan iets mee kan geven, doe ik dat 
graag. Schapen zijn echt prachtige 
dieren.” 

Vervolg van pagina 1.

De schapen volgen hun herder. F | Wendy Lodewijk.
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Logo in ZW/DIA
Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100
Grijs/Wapen: K=50
Grijs/Helm: K=25
Grijs/Kroon: K=15

Infopagina

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

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

Gratis omruilactie afvalcontainers
Veel Helmonders zijn sinds de invoering van Diftar begin dit jaar beter hun afval 
gaan scheiden. Onder andere groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en papier wordt 
meer aangeboden. Hierdoor past het formaat van uw container misschien niet 
meer bij uw nieuwe manier van afval scheiden. Daarom bieden wij u de kans om 
uw container(s) gratis te ruilen.

De actie loopt tot en met 22 oktober
Van maandag 4 tot en met vrijdag 22 oktober kunt u gratis een containerruil 
aanvragen. Let op: niet alle ruilingen zijn gratis. De gratis omruilactie geldt alleen 
voor het ruilen van:
• een 240 liter restafvalcontainer voor een 140 liter restafvalcontainer;
• een 140 liter GFT-container voor een 240 liter of één extra GFT-container;
• een 140 liter papiercontainer omruilen voor een 240 liter of één extra 
 papiercontainer.

Alle andere containerruilingen kosten 30 euro. U kunt uw container(s) tijdens de 
actie maar één keer gratis ruilen.

Zo vraagt u een containerruil aan
Wilt u gebruik maken van de gratis omruilactie? Ga dan naar het e-loket via 
www.helmond.nl/belastingen. Log in met uw DigiD, kies voor ‘containers’ 
en doorloop de stappen. Woont u samen? Dan kan alleen degene die de 
afvalstoffenheffing betaalt de containerruil aanvragen in het e-loket. Wilt u liever 
via de telefoon uw containers ruilen? Dat kan ook. Bel dan maandag 4 oktober tot 
en met vrijdag 22 oktober op werkdagen naar 14-0492.

Waarom zijn niet alle ruilingen gratis
De omruilactie is bedoeld om betere afvalscheiding van GFT en papier te 
stimuleren en minder restafval over te houden. Daarom kost het ruilen van een 
kleine restafvalcontainer naar een grotere en het ruilen van een grote GFT- of 
papiercontainer naar een kleinere tijdens de omruilactie nog steeds 30 euro.

Volgende stap omgevingsvisie 
Inwoners van Helmond willen dat de stad in balans groeit. Zowel groen, sociaal 
als economie moeten hierbij aandacht krijgen. Dit blijkt uit de enquête over de 
toekomst van Helmond. Ruim 1300 inwoners hebben deze enquête afgelopen 
juni ingevuld. Bedankt voor het invullen!

Bekijk de factsheet met de resultaten van de enquête op 
www.helmond.nl/nieuws.  

Hoe nu verder? 
Deze resultaten en de eerdere inbreng die we al ophaalden, geven inzicht in 
vraagstukken en dilemma’s voor de toekomstige ontwikkeling van Helmond. 
Deze werken we nu verder uit. Vervolgens leggen we dit weer voor aan de 
klankbordgroep, ketenpartners en aan u. Dat gebeurt dit najaar. Meer info volgt 
later. Zo komen we steeds een stap verder met de omgevingsvisie voor Helmond. 
Uiteindelijk stelt de gemeenteraad de omgevingsvisie vast.

Hooravond over begroting 2022
Op dinsdag 2 november organiseert de Helmondse gemeenteraad een 
hooravond. Tijdens die avond mogen inwoners van Helmond op persoonlijke 
titel of namens een organisatie hun mening geven over de Programmabegroting 
voor 2022 van de gemeente. De hooravond vindt plaats in de raadzaal in 
bestuurscentrum Boscotondo en begint om 19.30 uur.

In de Programmabegroting staan de inkomsten en uitgaven van de gemeente. 
De begroting bestaat uit een aantal programma’s, bijvoorbeeld werk en inkomen, 
cultuur en verkeer en mobiliteit. Per programma ligt vast wat de belangrijkste 
resultaten zijn die in het begrotingsjaar gerealiseerd moeten worden. Daarnaast 
is bepaald hoeveel geld het mag kosten. 
Informatie over de Programmabegroting vindt u op de website van de gemeente: 
https://www.helmond.nl/bestuur/programmabegroting-2022

Uw mening telt
De behandeling van de Voorjaarsnota (in juni) en de Programmabegroting (in 
november) zijn twee van de belangrijkste vergaderingen voor de gemeenteraad 
in een jaar. Tijdens die vergaderingen wordt namelijk bepaald waaraan het 
gemeenschapsgeld wel en niet wordt uitgegeven. Een belangrijk moment 
voor iedereen. Ook voor de inwoners, organisaties en instellingen van onze 
stad. Iedereen moet zijn mening kunnen geven over de voorgestelde keuzes. 
Daarom kunnen inwoners van Helmond hun mening over de voorstellen in de 
Programmabegroting delen met de gemeenteraad. 

Meepraten
Wilt u de gemeenteraad laten weten hoe u denkt over de plannen, zoals die in de 
begroting staan, dan kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar de 
griffie van de gemeente Helmond via raadsgriffie@helmond.nl.

Spelregels
Er zijn een aantal spelregels: 
• Aanmelden kan tot vrijdag 29 oktober, 16.00 uur.
• U dient in uw mailtje aan te geven: uw naam en telefoonnummer, het 
 onderwerp waarover u wilt spreken en eventueel namens welke organisatie.
• Het onderwerp dat u wilt bespreken, dient betrekking te hebben op de 
 gemeentebegroting voor 2022.
• De maximale spreektijd bedraagt 5 minuten.

Papieren coronabewijs aanvragen via de 
gemeente
Vanaf 25 september 2021 heeft iedereen van 13 jaar en ouder op sommige 
plekken een coronatoegangsbewijs nodig. Bijvoorbeeld in de horeca, bij een 
evenement, sportwedstrijd of culturele voorstelling. Heeft u geen smartphone 
en/of DigiD en wilt u daarom uw coronabewijs op papier ontvangen? Dan kan de 
gemeente u daarbij helpen. Neem dan telefonisch contact op via 14-0492. 

Er zijn dan twee mogelijkheden: 
• u geeft telefonisch uw burgerservicenummer en de cijfers van uw 
 postcode door. De medewerker van de gemeente verstuurt het ingevulde 
 aanvraagformulier voor u door naar het Ministerie van Volksgezondheid, 
 Welzijn en Sport. U krijgt uw coronabewijs per post opgestuurd of 
• de gemeente stuurt u het aanvraagformulier per mail of per post toe. 
 U verstuurt het ingevulde aanvraagformulier per post op naar het adres zoals 
 aangegeven op het formulier. U krijgt uw coronabewijs per post opgestuurd. 

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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Heeft u een geschikte plek voor een 
treurwilg?  
Het gaat nu echt gebeuren; de treurwilg bij het voormalig stadskantoor gaat 
om. Omdat wij, en velen met ons, het mooi zouden vinden als de treurwilg toch 
kan voortleven op verschillende manieren, stellen wij scheuten van de wilg 
beschikbaar aan inwoners van onze stad. 

Wilt u een ook een scheut opkweken? Meld u dan aan 
Aanmelden kan via het formulier op www.helmond.nl/huisvoordestad. 
U kunt de scheut ophalen op dinsdagochtend 26 oktober. Hier geldt ‘zolang de 
voorraad strekt’. De ophaallocatie is bij Parkeerterrein Groenewoud (ingang van 
het bouwterrein). Zonder aanmelding vooraf kunnen we helaas geen scheuten 
meegeven.

Goed om te weten! 
Een wilg is een harde groeier en houdt van een vochtige, voedselrijke ondergrond. 
U krijgt van ons tips om uw scheut succesvol op te kweken.

Bekendmakingen

Registratie vertrek met onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling Transactionele Dienstverlening is gebleken dat onderstaande 

personen geen bekend adres meer hebben in de Basis Registratie Personen (BRP). 

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen voor deze personen de aantekening 

te plaatsen in de BRP “vertrek met onbekende bestemming”. Dit betekent dat zij daardoor 

formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. Zij zijn niet bereikbaar 

voor overheidsinstellingen waardoor dit gevolgen kan hebben voor uitkeringen, aanvragen 

paspoort, subsidies enzovoort. 

Naam en voorletter(s) Geboortedatum 

Saczko, M.B. 12-04-1994

Özdemir, M. 20-01-1966

Zienswijzen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen een voornemen 

zijn zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van 

Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. De termijn van het naar voren brengen van de 

zienswijze is twee weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie. Dit kan 

schriftelijk of mondeling gebeuren. Indien u gebruik wil maken van de mogelijkheid om uw 

zienswijze mondeling toe te lichten, verzoeken wij u van tevoren telefonisch een afspraak te 

maken. Neemt u contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 14-0492. Bezwaar maken 

is in dit stadium (nog) niet mogelijk. Na afloop van de termijn van zienswijze wordt er een 

definitief besluit genomen. 

Besluit registratie vertrek naar land Onbekend (2)
Uit onderzoek van afdeling Transactionele Dienstverlening is gebleken dat onderstaande 

personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) 

staan ingeschreven. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook hebben wij niet vast 

kunnen stellen wat het huidige woonadres is. Burgemeester en wethouders hebben daarom 

besloten het vertrek te registreren van deze personen met de aantekening “land Onbekend”. 

Dit betekent dat zij formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. 

Zij zijn niet bereikbaar voor overheidsinstellingen. Dit kan gevolgen hebben voor uitkeringen, 

aanvragen paspoort, toeslagen, ziektekostenverzekering, subsidies enzovoort. 

Naam en voorletter(s)  Geboortedatum 

Koroma, B. 26-12-1970

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

Breitnerlaan 18 12-10-2021 oprichten garage en garageboxen 6435253

Steenweg 25 12-10-2021 realiseren extra bovenwoning 6436601

Willemstraat 1 12-10-2021 vergroten woning 6113339

Raafstraat 5 12-10-2021 plaatsen overkapping met erfafscheiding 6437913

Karperlaan 29 13-10-2021 plaatsen dakkapel (achterzijde) 6438439

Boerhaavelaan 5 13-10-2021 plaatsen overkapping 6440465

Liverdonk, kavel L68 13-10-2021 oprichten woning, maken uitweg 6168549

Markt 15 14-10-2021 plaatsing reclameborden 6441545

Mierloseweg 32B, 32C,  14-10-2021 wijzigen van detailhandel naar woning,  6276133

32D, 32E en Oranjelaan 1 splitsen woningen 

Guljéstraat 4 14-10-2021 splitsen woning 6441489

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

IJsselstraat 65 13-10-2021 kozijnen vervangen 

Kaldersedijk 22 13-10-2021 vervangen rieten dak door pannen

14-10-2021 oprichten zadeldakschuur

14-10-2021 oprichten carport

15-10-2021 oprichten woning, maken uitweg

Goorwal 8 

Rendierlaan 29 

Ganzewinkel 2  

Palmhoutstraat 2A  18-10-2021 vergroten woning

Nr. Omgevingsloket: 

6353739 

6261213 

6390751 

6349461 

6280003 

6347671

Ingediende evenementenvergunningen
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Registratienr.:

Barentzpark 1 11-10-2021     Jubileumweekend AO-Kanters 2021-00711

(21 t/m 23-1-2022)

Havenweg 8 -  07-10-2021     Intocht Sint Nicolaas Helmond 2021 2021-00699

Kanaaldijk N.O., Markt e.o. (14 november 2021) 

Haverdijk 5 04-10-2021     75-jarig Jubileumfeest Plato Group BV  2021-00717

 (18-12-2021) 

Scheepsboulevaard/ 20-09-2021     Urban Matterz Indoor 2021-00663

2e Indumaweg (28 november 2021) 

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

ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist. 

Verleende evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

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

Veestraat 57A -  15-10-2021  Bluesroute Helmond 2021 2021-00359

Centrumgebied  (van 29 t/m 31 oktober) 

Bezwaar maken 

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. Ook kan de voorzieningenrechter van de 

rechtbank te ‘s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

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

Gerstdijk 24 18-08-2021 plaatsen omvormerhokje en 6314663

transformatorhuisje  

Kerkpaadje 1 29-07-2021 transformeren pand naar woning  6233105

Mierloseweg 32B, 32C,  14-10-2021 wijzigen van detailhandel naar woning, 6276133

32D, 32E en Oranjelaan 1 splitsen woningen 

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

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er meldingen in het kader van het Besluit 

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

One Stop Car Service De Hoefkens ong. (sectie T7994) het oprichten van een 

bedrijf voor reparatie en 

onderhoud van motorvoertuigen

Enexis Netbeheer B.V.  Rietbeemdweg 3 het verwijderen van het bestaande 

vestiging Brabant Zuid-Oost gasafleverstation

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

2 parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische auto’s 

met gebruik van de laadpaal in de volgende straat: Jeroen Boschstraat 24 (VKB 2120)

Meer informatie

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

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

dhr. R. van der Kuijlen, tel. 0492-587585.

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

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

zij op 8 en 13 oktober 2021 meldingen heeft ontvangen van Tritium Advies betreffende de 

wijziging van het deelsaneringsplan voor Oranjekade West. De locatie van de deelsanering is 

onderdeel van de locatie die bekend staat als Kanaaldijk N.O. 72-74 (vml. Edah) - Oranjekade 

met locatiecode AA079403424.

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

• 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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A
anbiedingen zijn geldig t/m

 27 oktober 2021 of zolang de voorraad strekt.

Chrysantjes
Kunnen binnen en buiten. 
Diverse kleuren, in 12cm-pot. 
1.75 p.st

Bolchrysant
Diverse kleuren in pot. Diam. 40/50cm. 
6.99

Tulpenbollen
Zak à 100 tulpen, 
diverse kleuren. 
17.99

Gaultheria in schaal
Of Bergthee is winterhard. 9.99

Diverse kleuren in pot. Diam. 40/50cm. Diverse kleuren in pot. Diam. 40/50cm. 
6.996.99

Of Bergthee is winterhard. 9.999.99

4.79

Winterviolen
Volle doos à 12 stuks. 
In diverse kleuren. 6.99

3.99
12 stuks

A
anbiedingen zijn geldig t/m

 27 oktober 2021 of zolang de voorraad strekt.
A

anbiedingen zijn geldig t/m
 27 oktober 2021 of zolang de voorraad strekt.

Tillandsia in Cube/Ring
Cube: 12cm breed, 31cm hoog.
Ring: Diam. 15cm, 30cm hoog. 
19.99 p.st.

11.99

1.29

Vleesetende planten
In 12cm-pot. 
12.99

Vleesetende planten
In 12cm-pot. 

7.99

12.99

5.99

Helmond Akkerweg 70 | Elke zondag open

• 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

Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders van Helmond geven ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit 

ruimtelijke ordening hierbij kennis van de voorbereiding van het bestemmingsplan: 

‘Buitengebied – de Wolfsputten naast 5’.

Het onderhavig bestemmingsplan maakt de realisatie van een nieuwe woonbestemming aan 

De Wolfsputten 5 te Helmond mogelijk voor de oprichting van één Ruimte voor Ruimte woning. 

Er bestaat momenteel geen gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Deze mogelijkheid wordt 

geboden op het moment dat het ontwerpbestemmingsplan hiervoor gereed is en ter inzage 

ligt. Dit wordt bekendgemaakt in het Gemeenteblad, weekblad De Loop en op 

www.helmond.nl. Er kan geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid worden gesteld 

advies uit te brengen over het voornemen om dit bestemmingsplan voor te bereiden.

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 21 oktober 2021

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

UW COMMUNICATIEPARTNER VOOR:

Reclame campagnes | Advertenties ontwerp/opmaak/plaatsing

Website bouw/hosting (probleemloze verhuizing) | Internet Marketing

Verspreiding van uw flyer/folder | Drukwerk/outdoor

info@adcommunicatie.nl  |  www.adcommunicatie.nl  |  0492-845350



7vrijdag 22 oktober 2021de loop weekkrant HELMOND

Nog maar net begonnen aan hun car-
rière en nu al toppers; dat zijn de vier 
musici van het Mulisch Kwartet, be-
staande uit violisten Daniel Leenders, 
Valentine Blangé (beiden uit Nederland) 
en Shih-Hsien Tsai en cellist Shang-Chi-
un Lin (beiden uit Taiwan). Het kwartet 
is momenteel gevestigd in Amsterdam. 
De musici uit Taiwan begonnen al vroeg 
aan hun vioolstudie in eigen land, volg-
den internationale masterclasses en 
behaalden hun diploma door samen-
werkingen met de Nederlandse Strijk-
kwartet Academie en het Conservato-
rium van Amsterdam. De pas 23-jarige 
Nederlandse violisten van het Mulisch 
Kwartet werden als tieners toegelaten 
tot de School Voor Jong Talent van het 
Haags Conservatorium, waarna ze hun 
studie voortzetten onder begeleiding 
van diverse autoriteiten op het gebied 
van vioolmuziek, en met name kamer-
muziek.
Alle vier wonnen ze nationale en inter-
nationale prijzen (onder anderen Prin-
ses Christina Concours) en speelden 
op diverse nationale en internationale 
podia (onder andere Frankrijk, Ita-
lië, Portugal, Het Concertgebouw en 
Grachtenfestival Amsterdam), waar ze 
veel succes oogsten en beloond wer-
den met vervolgoptredens. En wat een 
fantastisch en toegankelijk program-
ma brengen ze ook nu weer ten geho-
re met de beroemde strijkkwartetten 
van Haydn en Dvořák, maar ook met 

Nederlandse muziek als verrassing. 

Opus 76 (‘Kaiser’, genoemd naar Keizer 
Franz II) bevat het tweede deel met de 
melodie die later werd bewerkt tot het 
Duitse volkslied. Dvořák schreef zijn 
twaalfde strijkkwartet opus 96 in Spill-
ville (Iowa, VS) in de zomer van 1893 in 
slechts zestien dagen en was er zelf heel 
tevreden over. Hij verwerkte in het der-
de deel naar eigen zeggen de zang van 
Amerikaanse vogels die hij hoorde tij-
dens zijn ochtendwandelingen. Vandaar 
ook de bijnaam: ‘The American’. Beide 
kwartetten zijn werkelijk prachtig van 
sfeer, majestueus, maar ook licht van 
karakter. Een must voor de liefhebber. 

Ga er eens rustig voor zitten en laat u, in 
de prachtige ambiance van kasteel Hel-
mond, onderdompelen in de weldadige 
en avontuurlijke muziek van Haydn en 
Dvořák in de interpretatie van het jonge 
Mulisch Kwartet. Herkent u de melodie 
van het volkslied? Hoort u de vogels zin-
gen? Zo mooi heeft u het vast nog nooit 
gehoord. Meer info en kaartverkoop op: 
lambertusconcerten.nl.

CENTRUM Op zondagmiddag 24 oktober 2021 om 
15.00 uur treedt het Mulisch Kwartet op met onder andere 

twee beroemde strijkkwartetten: van Haydn opus 76 
nr. 3 (bijgenaamd ‘Kaiser’) en van Dvořák opus 96 nr. 12 

(bijgenaamd ‘American’). Plaats: Raadszaal Kasteel Helmond, 
Kasteelplein 1 te Helmond. Entree: € 12,50 – 17,50.

Lambertus Concerten presenteert: 
Mulisch Kwartet met beroemde 
muziek van Haydn en Dvořák 

F Lambertus Concerten.

Wat een grote en goede God hebben we 
toch. Hij is altijd aanwezig om ons als 
mens aan te moedigen en te ondersteu-
nen, vooral degenen die lijken uitgeblust 
te zijn of zij die het niet meer zien zitten. 
God staat altijd paraat om ons allemaal 
te helpen, zoals er staat; ‘wie de here 
verwachten’, díe ontvangen nieuwe 
kracht. Zoals een arend stijgen ze op tot 
op grote hoogte en zijn bij machte om 
hun eigen situatie te leren zien vanuit 
een ander oogpunt, met geestelijk in-
zicht, daar ontvang je nieuwe kracht om 

verder te kunnen gaan, daar leren we 
God kennen voor wie hij is!

De eredienst
We hebben elke zondagmorgen ere-
dienst om 10 uur. U bent van harte wel-
kom om deze eens bij te wonen.

De huiskring
In een kleine kring komen we op dins-
dagavond bij mensen thuis bij elkaar 
rondom een open Bijbel. Ook hier bent 
u van harte welkom.

De vrouwenochtend
Op donderdagmorgen is er apart ge-
legenheid voor vrouwen om samen te 
komen. Plaats van samenkomst op zon-
dag: Praktijkschool Generaal Snijders-
straat 51 Helmond. 

Voor verdere informatie zie onze 
website: www.evangelische-
gemeentehelmond.nl
Contact: info@evangelische-
gemeentehelmond.nl

Evangelische Gemeente Helmond
“Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de here, schepper van de einde 

der aarde. Hij wordt noch moede nog mat, zijn verstand is niet te doorgronden. Hij geeft de 
moede kracht en de machteloze vermeerdert hij sterkte. Jongelingen worde moede en mat, zelfs 
jonge mannen struikelen, maar wie de here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met 
vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.“ 

De Bijbel, Jesaja 40:28-31

BINNESTAD Zondag 24 oktober 
presenteert De Fonkel weer zo’n ge-
zellige muziekmiddag met Un Bietje 
Brabants. Aanvang 14.00 uur. 

Kom weer naar De Fonkel om samen 
met ons te genieten van de gezellige 
muziek van het Aarlese trio, die hun 

repertoire geheel vernieuwd hebben 
en vandaag naast een paar Brabantse 
nummers hoofdzakelijk bekende Engel-
se, Duitse en Nederlandse ten gehore 
brengen. Dansliefhebbers onder u kun-
nen ook weer hun hartje ophalen, want 
het mag weer! Laten wij er met zijn allen 
weer een leuke en gezellige middag van 

maken, onze consumpties zijn zoals u 
gewend bent redelijk geprijsd. De toe-
gang is gratis, QR-codecontrole is ver-
plicht.

De Fonkel presenteert: Un Bietje Brabants 
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www.lambertusconcerten.nl

ZONDAG 26 SEPTEMBER

ENSEMBLE
SALVE EVA

 15.00 UUR, KASTEEL HELMOND
ENTREE € 15,00 / € 10,00

TICKETS

lambertusconcerten.nl
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Thema
In de kerkgeschiedenis heeft eeuwen-
lang de vervangingstheologie gedomi-
neerd. Vanuit de vervangingstheologie 
is het gangbaar geworden om voor Israël 
in het Oude Testament ‘de kerk’ te lezen 
en voor Jeruzalem ‘het hemels Jeruza-
lem’. Toch blijken profetieën over Israël 
in onze tijd letterlijk uit te komen. We 
zien nu dat God zijn volk niet verstoten 
heeft, maar hen terugbrengt uit de vol-
ken naar Zijn land. Want in de tijd waar-
in wij leven, is het herstel van Israël toch 
wel een van de meest bijzondere aspec-
ten daarvan. De wederkomst van Jezus 
zal niet buiten Israël omgaan. Zacharia 
12 bepaalt ons bij de strijd om Jeruza-
lem die in het einde der tijden heviger 
zal worden. De contouren van diverse 
aspecten van deze eindstrijd kunnen we 

nu al duidelijk waarnemen. We denken 
na over tekenen van de tijd waarin wij 
leven. Daarom is het belangrijk dat wij 
Israël steunen.

Achtergrond spreker
Ds. Oscar Lohuis was in het verleden 
verbonden aan de baptistengemeenten 
in Meppel en Emmeloord. Vanaf 2007 
is hij vrijgesteld om zich helemaal te 
geven aan de Woordverkondiging als 
rondreizende prediker, evangelist en 
Bijbelleraar. Lohuis spreekt regelmatig 
in kerken, hij verzorgt Bijbelstudies en 
schrijft columns in verschillende bla-
den. Lohuis: “De tijd waarin wij nu als 
Kerk van Jezus Christus leven, vraagt 
om een serieuze overdenking van de 
plaats van Israël in Gods reddingsplan 
voor deze wereld.”

HELMOND-OOST Op woensdag 10 november 2021 is er in 
Helmond de eerste studieavond in een serie van drie met 
ds. Oscar Lohuis, verbonden aan de stichting Christenen 

voor Israël. Het thema van de drie avonden zal zijn: Israël en 
de relatie met de gemeente. De bijeenkomsten vinden plaats 
bij de Evangelische Gemeente Helmond in de Praktijkschool, 
Generaal Snijdersstraat 51, 5703 GR Helmond. De aanvang is 
om 20:00 uur, toegang is gratis. De data van de andere twee 

avonden zijn: 23 november en 7 december.

Seminar met ds. Oscar Lohuis in 
Helmond over ‘Israël en de relatie 

met de gemeente’ 

29 oktober
Halloweentocht centrum
De Halloween-kinderspeurtocht in het 
centrum vindt dit jaar plaats met als 
thema ‘Het afschuwelijke Aa-Monster’. 
Verdeeld over de route lopen een aantal 
verklede personages rond die uit het ver-
leden van Helmond komen en eruitzien 
als hun nachtmerrie. Zij vertellen hun 
verhaal aan de kinderen. Alle winkeliers 
die meedoen, krijgen dit jaar weer een 
letter toegewezen die zichtbaar in de 
etalages te zien zal zijn. Kinderen lopen 
rond en speuren alle letters op. Samen 

vormen ze een moeilijk woord van hét 
toverkruid dat het monster onschadelijk 
maakt. De tocht is te lopen tussen 18:00 
en 21:00 uur en is voor kinderen tussen 
de 6 en 12 jaar. Deelname aan de tocht 
is gratis. 

29 oktober tot en met 6 november
Het Krijsende Kerkhof
The Hellmond Haunters brengen in 
samenwerking met lunch- en leescafé 
de Bieb en Bibliotheek Helmond-Peel 
een unieke Halloween-ervaring met een 
griezelig en gratis toegankelijk spook-

huis. Stap in een duistere wereld van 
angst en bereid je voor op een schrik-
barende ervaring! Het spookhuis kent 
verschillende edities in de leeftijdscate-
gorieën tussen 6 en 16+ jaar. 

Het volledige programma is te vinden 
op www.facebook.com/Hellmond-
Haunters. Locatie: Bibliotheek Hel-
mond, Watermolenwal 11.

Herfstvakantie-activiteiten in het Land van de Peel

F | Land van de Peel.

Eropuit tijdens de herfstvakantie? Tussen 23 en 31 oktober worden er in het Land van de Peel 
weer talloze seizoensactiviteiten georganiseerd voor het hele gezin. Van griezeltochten tot 

spookhuizen en avondwandelingen. Hieronder staan de activiteiten van Helmond uitgelicht. 
Een volledig overzicht van activiteiten in de zes Peelgemeenten is te vinden op 

www.landvandepeel.nl. 

Twee leegstaande winkelpanden in 
de Elzas Passage in het centrum van 
Helmond  worden omgetoverd in een 
heus Huis van de Kerstman en een 
knutselkamer. In verschillende kamers 
ontvangen, tijdens winkelopeningstij-
den, de elfjes en natuurlijk, op sommige 
momenten, ook de Kerstman en mrs. 
Claus zelf iedereen die het Geheim van 
de Kerstman wil ontdekken. Bezoekers 
kunnen een kijkje komen nemen in de 
keuken van mrs. Claus, de werkkamer, 
een kamer waar de cadeautjes gemaakt 
worden, het postkantoor van de Kerst-
man en men kan stiekem binnengluren 
in zijn slaapkamer. Naast het huis van 
de Kerstman wordt er ook voor amuse-
ment en entertainment in het centrum 
van Helmond gezorgd en zal er voor 
jeugd en ouderen een knutselkamer 
worden ingericht.

Om dit evenement tot een groot succes 

te maken, is de organisatie naarstig op 
zoek naar vrijwilligers. Dit kunnen ook 
studenten zijn of leerlingen voor een 
maatschappelijke stage. Vrijwilligers 
kunnen kiezen uit tal van taken, zoals 
bijvoorbeeld als elf, sneeuwpop, ker-
stengel, kerstmeisje of een van de vele 
andere kerstfiguren een rol te vervullen 
in en rondom het huis van de Kerstman, 
om verkleed als elf, kinderen en/of ou-
deren te helpen bij het knutselen in de 
knutselkamer van de Kerstman, te hel-
pen met bijvoorbeeld op- of afbouwen 
van het decor, het spelen van kerstmu-
ziek, zingen van kerstliedjes, wellicht als 
fotograaf of het maken van leuke video-
filmpjes, je handigheid met social media 
dienstbaar te stellen of om hand- en 
spandiensten te verrichten zoals kleding 
verzorgen of kantinewerkzaamheden 
verrichten. Ook wordt gevraagd naar 
vrijwilligers, die, naast hun taak, ook 
studenten willen begeleiden. 

Vrijwilligers wordt gevraagd om voor-
al met plezier te komen werken in een 
gezellig team in een mooie kerstsfeer en 
bezoekers van het winkelcentrum een 
onvergetelijk bezoek aan het huis van de 
Kerstman te bezorgen.
In een persoonlijk gesprek zal de or-
ganisatie, voordat er daadwerkelijk 
aan de slag gegaan wordt, de wensen 
doorspreken. Uiteraard komt er vooraf 
ook een instructiebijeenkomst op de 
locatie, zodat men precies weet wat er 
verwacht wordt. Tijdens de werkzaam-
heden wordt er gezorgd voor een hapje 
en drankje. Op de website www.kerst-
stadhelmond.nl staat allerlei informa-
tie over het Huis van de Kerstman en 
een link om aan te melden.
Voor meer informatie kan men mailen 
naar vrijwilliger@kerststadhelmond.
nl bellen of appen naar Otto Spierings 
(coördinator vrijwilligers): 
06 - 51 05 28 63.

HELMOND In navolging van het Geheim van de Kerstman, dat vorig jaar na een kortstondige start 
afgebroken moest worden vanwege de Covid-19–maatregelen, gaat de Stichting Kerststad Helmond 

van 8 tot en met 24 december een spectaculaire doorstart maken. Hiervoor is de organisatie, 
bestaande uit een aantal enthousiaste initiatiefnemers, op zoek naar vrijwilligers en stagiaires.

Kerststad Helmond op zoek naar enthousiaste vrijwilligers
Wie gaat Kerststad Helmond helpen in ‘the most wunderful time of the year’? 

HELMONDNU.NL
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WWW.ANDREVANROOIJ.NL
Alverschool 5A, Gerwen 

040-2847272

VOLOP 
BLOEIENDE 

WINTERHARDE 
VIOLEN 

Grootbloemig & mini.
Alles uit eigen kwekerij.

20 stuks voor € 7,00

Kwaliteit is belangrijk want we zien je graag terug. tuindersbedrijfandrevanrooij

HANGVIOLEN 
IN DIVERSE KLEUREN

POTCHRYSANTEN & HEI

G E R W E N

Voor al uw natuursteen binnen-buitenwerken

Heeft u zelf ideeën? Dan horen wij het graag van u!
www.koensterkennatuursteen.nl       ksterkennatuursteen@gmail.com

- Raamdorpels
- Deurlijsten

- Keukenbladen
- Muurafdekken

- Deurdorpels
- Etc.

- Vensterbanken

Beekerheide 26 - Beek en Donk - 0492-729479

Vanaf nu ook onlineVanaf nu ook online
te bestellen opte bestellen opwww.hardstenendorpels.nl

www.hardstenendorpels.nl

Van Kaathoven Grond- en Sloopwerken BV
Everbest 4a, 5741 PM  Beek en Donk

Bovengenoemde prijzen gelden uitsluitend
voor onder genoemde regio.

3 m3 6 m3 9 m3 9 m3 15 m3
220x170x100 350x170x100 350x180x170 350x180x190

gesloten

600x250x100

AFVALCONTAINER
HUREN

                            VanKaathoven.nl
Wilt u een afvalcontainer huren, zodat u zelf uw afval niet hoeft af te voeren, dan 
bent u bij Van Kaathoven in Beek en Donk aan het juiste adres.  Wij hebben 
containers vanaf 3m3 tot 15m3. Op aanvraag leveren wij ook grotere containers.

Asten Bernheze Best Boekel Deurne

Eindhoven Geldrop-Mierlo Gemert-Bakel

Heeze Helmond Laarbeek Meierijstad

Sint Anthonis Someren

Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Uden

Zeeland

Son en Breugel

Mill en Sint Hubert

All-in prijzen incl. btw
Incl. 3 weken huur gratis
v.a. 3 weken huur € 3 /werkdag

NIEUW!

Plaatsen en ophalen ook op zaterdag van 7.00 tot 12.00 uur

T 0492 - 46 16 96
I www.vankaathoven.nl

Afmetingen (L-B-H)

FORMAAT

Bouw- en sloopafval € 230 € 335 € 439 € 439 € 690
Grofvuil (huisraad) € 230 € 335 € 439 € 439 € 690
Schoon puin € 135 € 149 € 190 € 190 € 230
Metaal € 50 € 50 € 50 € 50 € 50
Houtafval € 175 € 195 € 235 € 235 € 380
Hout geïmpregneerd € 225 € 295 € 385 € 385 € 485
Groenafval € 145 € 170 € 230 € 230 € 300
Grond (schoon) € 175 € 240 € 290 € 290 € 340
Dakafval € 520 € 620 € 720 € 720 € 1050
Gipsafval € 310 € 410 € 510 € 510 € 850
Gasbeton € 310 € 410 € 510 € 510 € 850

POETSEN
OUDERWETS

Heeft u hulp nodig bij het huishouden?

Dan zit u bij ons goed!
Het menselijke aspect, de persoonlijke aandacht, (dat door de regering flink 
is wegbezuinigd) is ons specialisme. Een praatje, een vriendelijk gebaar of 
een extra beetje aandacht, het kost niks en de winst is juist voor u enorm.
 
Uiteraard zijn wij een hulp in de huishouding waar hygiëne hoog in het 
vaandel staat. Schoonmaken is ons vak en onze passie. Huishoudelijk 
hulp aanbieder voor de WMO Helmond en Peelgemeenten.

Door onze ervaring 
weten we wat u wilt!

• Betrouwbare organisatie

• Betrouwbare hulp

•  Het antwoord “Nee” staat 

 niet in ons woordenboek,

 alles wat u niet meer 

 kunt hebben we een 

 oplossing voor!

Aarzel niet langer en 
neem contact met 
ons op dan komen 
we er samen uit!

Wethouder Den Oudenstraat 4
5706 ST Helmond

www.ouderwetspoetsen.nl
info@ouderwetspoetsen.nl

06-10801458
0492-785295

VOOR ALS HET 
ECHT SCHOON 

MOET ZIJN
FLEXIBEL EN 

BETROUWBAAR
VOLG ONS OP 

FACEBOOK

wij zoeken 
nog 

personeel

nieuwsgierig naar jou

Kom werken
bij Spring

kinderopvang

Kom je meedoen?Kom je meedoen?

Word pm'er bij bso De Rakt!
Ben jij leergierig en enthousiast en wil je werken met kinderen van 4 tot 13 jaar in Helmond Rijpelberg? Dan zijn
wij op zoek naar jou!

Bso De Rakt heeft plek voor een pedagogisch medewerker voor 24 uur per week.

Buitenschoolse opvang De Rakt vormt samen met peuterspeelzaal en basisschool De Rakt een kleinschalig
kindcentrum. Een plezierige en veilige locatie in Helmond Rijpelberg waar kinderen voor en na schooltijd terecht
kunnen om heerlijk te spelen.

Kom je snel kennismaken? We horen graag van je!

Meer weten of solliciteren? Kijk op www.werkenbijspring.nl voor de vacature en medewerkersverhalen!Meer weten of solliciteren? Kijk op www.werkenbijspring.nl voor de vacature en medewerkersverhalen!
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We worden er allemaal wel eens moe 
van; al die crisissen. Wat kun je daar als 
individu tegenover zetten? Ik denk dan 
vaak aan een spreuk, waarmee ik ben 
opgegroeid. ‘Verbeter de wereld en be-
gin bij jezelf’. Dat dit echt zo werkt, blijkt 
uit onze Helmondse inzet om het afval 
beter te scheiden. We zijn dat met elkaar 
zeer goed gaan doen! Hierdoor kunnen 
we meer materialen hergebruiken en 
groenafval composteren. We hebben zo 
ons best gedaan, dat een forse prijsstij-
ging in 2022 niet nodig is. Prima gedaan 
Helmond! Laten we met elkaar goed be-
zig blijven, ook als je het af en toe beu 
bent om met plastic, glas, papier en ove-
rige zooi in de weer te zijn. 

Het loont voor de planeet en voor je 
portemonnee. En vooral niet doen wat 
ik op social media las, toen ik een tip 
zocht voor het schoonmaken van mijn 
frituurpan. De tip was: ‘Als hij vies is, 
gewoon weggooien. Wij doen dat twee 
keer per jaar.’ Ja, als we zo bezig gaan, 
loopt de grijze bak wel heel vlug vol. En 

voor mensen die de smaak te pakken 
hebben: U kunt nog snel tot 22 oktober 
gratis de grote grijze container omwisse-
len voor een kleine.

Als GroenLinks hebben wij ons inge-
spannen om een succes van Diftar te 
maken. Met een motie hebben we aan-
gedrongen op een oplossing voor het lui-
erprobleem en op betere communicatie. 
Maar het zijn vooral alle Helmonders sa-
men, die van het nieuwe Diftar-systeem 
een succes hebben gemaakt. Ook bij mij 
aan de straat zie ik veel minder vaak de 
grijze bak staan.

Oké, misschien een beetje een flo-
wer-power-insteek, verbeter de wereld 
en begin bij jezelf, maar het kan wel het 
verschil maken. Als we allemaal iets 
doen om de wereld voor iedereen geluk-
kiger, plezieriger en gezonder te maken, 
komen we vooruit. Kleine veranderin-
gen kunnen grote gevolgen hebben. En 
zo willen we als GroenLinks samen met 
de stad blijven bijdragen een gezondere, 

groenere en fijne omgeving om in te le-
ven, te werken en plezier te hebben. 

Désirée Meulenbroek
Raadslid Groen Links

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Meulenbroek: Kleine beetjes helpen
Ik spreek in Helmond regelmatig mensen, die zich zorgen maken 

over alle crisissen waar we in zitten. Corona, wooncrisis en nu weer 
de energiecrisis. De energiecrisis wordt zeker een onderwerp bij de 

programmabegroting, want het is maar de vraag of de subsidie van de 
overheid eerlijk gaat landen in de stad. Wat te denken van de Rijpel-

berg en Brouwhuis met de stadsverwarming. 

Navraag leert dat de financiële bijdrage 
voor het OV in Noord-Brabant wordt 
verzorgd door de provincie. Op basis 
van regels die de provincie opstelt, 
wordt bekeken waar en wanneer het OV 
wordt ingezet. Vervolgens is de uitvoe-
ring hiervan opgedragen aan Hermes/
Connexxion. In het Meerjarenprogram-
ma Infrastructuur Ruimte en Transport 
(MIRT) van de provincie staat dat ervan 
uitgegaan kan worden dat er binnen 
Helmond geen verdere fijnmazige open-
baar vervoer van mensen noodzakelijk 
is, omdat Helmond vier treinstations 
heeft. En deze stations zijn te voet of per 
fiets voldoende te bereiken!
 
Dit standpunt betekent dat het voor 
veel mensen moeilijk, zo niet onmogelijk 
wordt om vanuit de Helmondse wijken 
naar het centrum of naar andere wijken 
te reizen, of om het ziekenhuis, de the-
aters of het industrieterrein te bereiken. 
Het Bravoflex-systeem (kleine bussen, 
die op bestelling fijnmazig door de stad 
reden) is door de provincie enige tijd als 
proef uitgetest, maar is om financiële re-
denen afgeblazen. Onlangs is ook beslo-
ten om in Helmond niet verder te gaan 
met het aanbieden van deel-scooters.

De gemeente is vooral bezig geweest 
om, naast het reizen per fiets of te voet, 

nieuwe alternatieven zoals deel-auto’s, 
deel-scooters, deel-fietsen en zelfrijden-
de elektrische minibusjes op beperkte 
schaal uit te laten testen. De vraag is of 
het college hiermee op het goede spoor 
zit? Want wat is de behoefte van onze in-
woners als het om het openbaar vervoer 
door de stad gaat? 
Er is beslist een groep inwoners die zich 
prima te voet of met de fiets door Hel-
mond kan verplaatsen. Voor mensen 
met een WMO-indicatie is er de Taxbus. 
Maar zien we daarmee dan niet een 
(aanzienlijke) groep mensen over het 
hoofd die graag van het OV gebruik zou 
willen maken? En wat zijn de voorwaar-
den waaraan het OV voor deze groep 
moet voldoen?

De gemeente heeft dit niet onderzocht. 
In haar plannen om het centrum auto-
luw te maken, is het in de optiek van 
Plan! daarom noodzaak dat door het 
gemeentebestuur aan de Helmondse 
inwoners wordt gevraagd wat zij ver-
wachten van en wat de behoefte is aan 
vormen van OV door de stad. Daarom 
zullen wij tijdens de begrotingsbehan-
deling een voorstel indienen om dit te 
gaan onderzoeken.

Namens Plan!
Gerard Bosch

Openbaar vervoer in Helmond

INGEZONDEN POLITIEK BERICHT

Het gemeentebestuur vindt dat het centrum van Helmond 
autoluw moet worden. Plan! heeft hier nog niet voor gestemd, 
omdat wij vinden dat dit autoluwe centrum voor iedereen goed 
bereikbaar moet blijven. En die voorwaarde brengt ons op de 

vraag hoe het openbaar vervoer (OV) in Helmond geregeld is en 
wie daar verantwoordelijk voor is.

Burgercommissielid Carlo Vereijken 
van VVD Helmond liet dit weten tijdens 
een zogeheten buurtpreventieavond die 
onlangs plaatsvond in het Speelhuis. 
De liberalen presenteerden hierbij hun 
plannen om Helmond na de gemeen-
teraadsverkiezingen van volgend jaar 
maart veiliger te maken.

Samenwerking
Vereijken: “Wij vinden dat er onder an-
dere op het gebied van veiligheid niet 
mag worden bezuinigd. Daarom vin-
den we het belangrijk dat Helmond ook 
moet inzetten op slim cameratoezicht in 
de openbare ruimte nabij het centrum, 
op de stations en daar waar nodig. Ook 
zijn we van mening dat samenwerking 
tussen de gemeente en private partijen 

zoals beveiligingsbedrijven ertoe leidt 
dat het veiligheidsgevoel van onze bur-
gers zal vergroten.”

Pilot
Verder pleit Vereijken ervoor dat de Hel-
mondse bevolking bij een boa of wijk-
agent makkelijker melding moet kunnen 
maken van misstanden en criminele 
feiten. Om dit mogelijk te maken zou er 
begonnen kunnen worden met een pi-
lot. “Boa’s zijn belangrijk om de politie te 
ondersteunen bij wijkgerichte veiligheid 
en handhaving”, aldus Vereijken. We 
denken hierbij aan wijkgericht werken 
met boa’s en een betere bereikbaarheid. 
Een beetje vergelijkbaar zoals het vroe-
ger ooit was bij de Stadswacht. Dat zou 
weer terug moeten komen.” 

VVD pleit voor slimme camera’s en wijkgerichte veiligheid
HELMOND VVD Helmond maakt zich hard voor de inzet van slimme camera’s in onder meer 

het stadscentrum en in de buurt van het station. Ook wil de partij het de Helmondse bevolking 
gemakkelijker maken om meldingen van criminaliteit door te geven aan de wijkagent of de 

buitengewoon opsporingsambtenaar. 

Carlo Vereijken. 
F | VVD Helmond.

Het inloopspreekuur vindt plaats 
op maandag 25 oktober tussen 
19.30 uur en 20.15 uur in De Lier.

Gedurende corona hebben we met 
een enquête onder de inwoners van 
Helmond ook al opgehaald wat er zoal 
in de wijken speelt. En gelukkig gaat 
het in veel wijken best wel goed, maar 
het is wel duidelijk dat er wat extra 
aandacht voor veiligheid nodig is. 
Ook het groenonderhoud wordt vaak 
gemeld als een aandachtspunt. En 
sommige wijken hebben specifieke 
problemen waarvan wij al weten, zo-
als de stankoverlast in Brouwhuis en 
de verkeersveiligheid in de Rijpelberg.

En misschien speelt er in jouw wijk 
ook een specifiek probleem waar je 

aandacht voor wil vragen. Een onvei-
lige oversteekplaats voor kinderen, 
gebrek aan speelplekken, - of andere 
overlast, noem maar op. We horen het 
graag. Loopt er iets niet zo fijn of heb 
je het idee dat zaken te weinig aan-
dacht krijgen, kom langs! Mailen van 
tevoren mag natuurlijk ook (info@
groenlinkshelmond.nl), maar ge-
woon even binnen lopen en een bak-
kie met ons doen, kan ook.

Inloopspreekuur GroenLinks in Centrum-Oost

CENTRUM-OOST Vanwege corona konden we lange tijd niet 
de wijken in, maar nu, na een lange periode met coronabeper-

kingen, mogen we elkaar eindelijk weer ontmoeten. En dit is nu 
extra belangrijk, want in maart 2022 zijn er lokale verkiezingen. 

Wij horen daarom graag hoe u tegen de leefbaarheid van uw 
eigen wijk aankijkt, zodat we daar extra aandacht voor kunnen 

vragen in ons verkiezingsprogramma.
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KADOBOEK

GROTEHellemondGiftHellemondGift
HET 

WWW.HELLEMOND
GIFTKADOBOEK.NL 
IS NU ONLINE!

MEEDOEN MET 
HET LEUKSTE 
KADOMAGAZINE 
VAN HELMOND?

ONDERNEMERS 
SCHRIJF U NU IN!

ED
ITI

E 
20

21

DENK LOKAAL | KOOPLOKAAL | DENK LOKAAL | KOOPLOKAAL | DENK LOKAAL | KOOPLOKAAL | DENK LOKAAL | KOOPLOKAAL | DENK LOKAAL | KOOPLOKAAL  | KOOPLOKAAL | DENK LOKAAL

VALT MEDIO 
NOVEMBER 2021

IN UW BRIEVENBUS!

Wat is het?
Hét Hellemondgift Kadoboek is een Helmondse kadogids voor de feestdagen. Het is een handig 
overzicht van kado artikelen welke de lokale Helmondse ondernemer aan te bieden heeft. Wie 
herkent niet het probleem van “Wat zal ik toch met Sinterklaas of Kerst geven?’ En hoe handig is 
het dan dat je op je gemak een keuze kunt maken uit vele kadotips. Medio november valt bij alle 
inwoners deze catalogus op de deurmat. Het is de eerste keer dat Adcommunicatie dit magazine 
uitbrengt. Je neemt dus als bedrijf geen advertentieruimte maar producten af. Bij elk product wordt 
de prijs vermeld en de winkel waar het te koop is. We hebben diverse mogelijkheden qua formaten 
en prijzen. Alleen geldt wel: vol=vol. Dus wees er snel bij als je mee wilt doen. Adverteren kan al 
vanaf € 44,-!
 

Waarom?
Om ondernemers op een laagdrempelige manier zich te kunnen laten profileren en inwoners 
bewust te maken dat ze lokaal ‘moeten’ denken en kopen.

Thema’s in het boek
Sport, outdoor & reizen

Baby en kind

Mode en accessoires Ondernemersver./winkelcentra Overig

Huisdier, tuin, klussen Helmondse lekkernijen

Beauty & lifestyle Woondecoratie, koken, 
huishouden

MEER INFO: 
CHRISTEL 06-30073181
CHRISTEL@ADCOMMUNICATIE.NL
DANIELLE 06-30252512
DANIELLE@ADCOMMUNICATIE.NL

Bij Fonville zoeken we naar nieuwe colle-

ga's. Met veel werklocaties in heel Neder-

land, is er altijd één bij jou in de buurt. Al 

ruim 1.200 mensen gingen je voor. Onze 

opdrachtgevers zijn uiteenlopend; van 

vakantiepark en school tot en met kantoor 

of verpleeghuis. Onze aanpakkers zorgen 

op al deze locaties voor schone en frisse 

leef- en werkomgevingen. Waarom? Zodat 

onze opdrachtgevers kunnen uitblinken in 

hun eigen vak. Dat is volgens Fonville: 

Samen Uitblinken!

Waarom werken bij Fonville?

• Op een leuke manier geld verdienen

• Persoonlijke aandacht voor ontwikkeling

• Werken met de beste schoonmaak-

 materialen en -middelen

• Onvergetelijke babbel- en 

 koffiemomenten met collega's

Spreekt dit je aan? En ben je op zoek naar 

een meer dan leuke nieuwe uitdaging? 

Zoek tussen onze vacatures naar jouw 

plaats binnen ons team!

Werken bij Fonville 

vacature@fonville.nl  •  0524 - 512 053  •  www.werkenbijfonville.nl

Bekijk de vacature op: www.werkenbijfonville.nl/vacatures

Vakmanschap Verantwoordelijkheid Vertrouwen

ADVERTORIAL

Kniepijn is erg vervelend en kan je dagelijkse bezigheden en sport 
flink beperken.
Bij De Fysioclub helpen wij je graag om deze klachten te ver-
minderen of te laten verdwijnen. Tijdens een behandeling bij De 
Fysioclub gaan we op zoek naar de oorzaak van jouw klachten, 
zodat we deze gericht kunnen aanpakken. Zo ben jij jouw knie-
klachten hopelijk zo snel mogelijk weer de baas!

Veel knieklachten ontstaan door overbelasting van de kniepezen 
of een langdurig verkeerde houding of beweging.
Een kleiner deel van de klachten wordt veroorzaakt door een ge-
beurtenis zoals een sportletsel, ongeluk, operatie of aandoening.

Een persoonlijke benadering 
Bij JVDI de Fysioclub vinden we een persoonlijke benadering 
tijdens de behandeling erg belangrijk. We onderzoeken eerst wat 
de oorzaak zou kunnen zijn van jouw knieklachten en kijken hier-
bij ook naar jouw levensstijl. Vervolgens richten we de behande-
ling in met jouw persoonlijke doelen en de verwachtingen binnen 
De Fysioclub KNIEschool.

De behandeling bij JVDI de Fysioclub
Tijdens de behandeling kun je te maken krijgen met verschil-
lende specialistische therapeuten. Zo bestaat ons team onder 
andere uit fysiotherapeuten, manueel therapeuten en sportfy-
siotherapeuten. Afhankelijk van jouw situatie werken zij samen 
om jouw klachten te laten verdwijnen. Heb je bijvoorbeeld een 
gescheurde kruisband opgelopen tijdens sport? Dan is het fijn 

dat er een specialistische sportfysiotherapeut is die jou kan 
begeleiden welke rechtstreeks contact heeft met de orthopeed.

Sport- en Knie expertisecentrum
Naast onze gespecialiseerde therapeuten op de diverse locaties 
is het JVDI De Fysioclub Sport- en Knie expertisecentrum uniek 
in de regio. Dit specialistisch centrum is gevestigd in Mierlo HUP. 
Hier werken enkel gespecialiseerde therapeuten op het gebied 
van sport- en knieletsel. Deze therapeuten werken overigens da-
gelijks samen met onze andere locaties in de regio. Tevens is het 
Sport- en Knie expertisecentrum voorzien van alle beschikbare 
middelen voor een optimale revalidatie en evaluatie bij knieletsel.

Naast de reguliere behandeling omvat de KNIEschool een voor-
lichtingsprogramma, een oefenprogramma om de belastbaar-
heid van de knie te verhogen/ versterken én afhankelijk van het 
letsel sport specifieke (veld)revalidatie met looptraining.

Knieschool 
als oplossing 

bij Kniepijn

Heb jij sinds kort of al langer kniepijn, dan is 
De Fysioclub knieschool zeker iets voor jou! 
Neem contact op met JVDI De Fysioclub op 

085-7821616 en maak een afspraak voor een intake 
op een van onze locaties in Deurne – Mierlo – 

Gemert – Helmond – Geldrop-Nederweert 
of kijk op www.fysioclub.nl/jvdi 

voor meer informatie.
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In 3 maanden tijd hebben we een stich-
ting opgezet en in Italië de eerste editie 
van ledro4life gerealiseerd. Met 25 deel-
nemers, een aantal vrijwilligers en onze 
lieve vrienden in Italië is het gelukt om 
er een bijzondere dag van te maken. Nu 
10 jaar verder, hebben we in Italië zes 
edities van ledro4life gehad.

Inmiddels is het bestuur uitgebreid tot 
vier personen. Met alle ziel en zaligheid 
organiseren we allerlei acties, om zoveel 
mogelijk geld op te halen voor onderzoek 
en dromen waar te maken voor ALS-pa-
tiënten.

In 2019 was de laatste editie in Italië. 
Met 76 deelnemers hebben we ge-
zwoegd in de bergen van Valle di Ledro 
om er een bijzonder laatste editie van te 
maken. € 70.080,-- hebben we dat jaar 
opgehaald. Een enorm mooi bedrag!

Maar onze strijd is nog niet klaar, in Ne-

derland gaan we door om de ziekte de 
wereld uit te helpen of verlichting te ge-
ven aan ALS-patiënten of dromen waar 
te maken.
De eerste actie die eraan komt ,is rond 
de Sintperiode. We verkopen al jaren 
heerlijke speculaaspoppen en ambach-
telijke chocoladeletters voor een mooi 
prijsje van € 5,00. Leuk voor werkne-
mers, collega’s, vrienden of familie.
Voor meer informatie: kijk op 
ledro4life.eu of mail naar 
info@ledro4life.eu

F | Ledro4life

HELMOND Bijna 10 jaar al zetten we ons in voor de vreselijke 
ziekte ALS. Onze lieve vriend Giorgio Briga is in december 2012 
overleden aan ALS. We hebben van dichtbij meegemaakt wat 
deze ziekte met iemand doet, dat konden we niet zomaar los 

laten. We dachten: hier moeten we iets voor gaan doen. 

Ledro4life – Let’s beat ALS together

BRANDEVOORT 
U kunt de naam van 
onze nieuwe hoogheid 
gaan raden en sturen 
naar info@brandeliers.
nl. In Brandevoort gaan 
ondertussen al ver-
schillende namen rond.

Zien we u bij de Prinsbe-
kendmaking op zaterdag-
avond 20 november in 
onze hoftempel ’t Brand-
punt? Noteer deze datum 
alvast in uw agenda! 
Kijk voor meer informatie 
op www.brandeliers.nl.

Wie wordt de 11e prins der Brandeliers?

Bij een nieuwe prins hoort ook een feest 
om het carnavalsseizoen goed te begin-
nen. De achtkoppige liveband Bag on 
Wheels, DJ Dominic Graat en blaaska-
pel De Durbloazers spelen het dak eraf 
op deze avond en zorgen voor de muzi-
kale omlijsting. 

Gratis entree bij De Kluppels
De entree voor deze avond is helemaal 
gratis, en dat geldt voor vrijwel alle car-
navalsavonden bij ons. Helaas moeten 
we op deze avond ook afscheid nemen 
van Prins Anton d’n 2e en zijn vrouw 
Meggy. Zij hebben onze vereniging de 
afgelopen twee seizoenen op onverge-
telijke wijze uitgedragen. Voor de laatste 
keer zwaait Prins Anton de scepter, 
waarna hij samen met alle aanwezige 
Houtenaren en bevriende carnavalsver-
enigingen zal aanschouwen wie de 60ste 
Prins der Houtse Kluppels is. 

Tijd voor tip 9
Deze week is het tijd voor tip 9. Het ra-
den naar de nieuwe prins is volop bezig. 
Weet jij het al? Ga dan naar www.klup-
pels.nl en raad mee. Kijk alle tips terug 
op www.kluppels.nl.

Volg ons ook 
op Twitter en 
Instagram via 
@houtsekluppels 
of like ons op 
Facebook!

Tip 9. F | CV De Houtse Kluppels.

6 november niks te doen? Kom naar De Kluppels!
MIERLO-HOUT Nog een paar weekjes van rust en dan barst het nieuwe carnavalsseizoen weer 
los. De verwachting is dat er geen versoepelingen plaatsvinden voor de horeca. Dat betekent dat 
we omstreeks 19.00 uur de deuren van onze zaal openen en tegen 21.00 uur bekend maken wie 

dit jaar regeert over het Kluppelrijk. De 60e Prins zal zich dan aan het publiek presenteren.  

Degene die de avond mocht openen, 
was René van Boxtel. Als zilveren brui-
degom wist hij de nodige huwelijksperi-
kelen aan de kaak te stellen. De volgen-
de in de ton was Gerard van Veijfeijken, 
een ‘oude rot in het vak’ die na een flinke 
periode van radiostilte terugkeerde als 
Helmondse pastoor met een ‘geestelijke’ 
toespraak. Als derde van de avond ver-
scheen Arian Compen als ‘de invaller’. 

Dat invallen deed hij niet onverdien-
stelijk, het leverde aan het eind van de 
avond de publieksprijs van deze voor-
ronde op. Aan Robert van Dijk de taak 
om dit niveau vast te houden; als Co Fit 
probeerde hij iedereen fit en gezond te 
houden, inclusief een paar ingewikkel-
de, maar lachwekkende yoga-poses. 
Als laatste voor de pauze trad Peter van 
der Maas aan. Als psycholoog verhaalde 
hij over de gekke kronkels van sommige 
mensen in hun hoofd.

Na de pauze was het de beurt aan de 
Belgische Patrick van Horne, die kwam 
vertellen waarom Belgische frieten zo 
speciaal zijn. Hij werd opgevolgd door 
Riza Tisserand, die als Robbertje Mat-
ten duidelijk liet blijken dat je met hem 
geen ruzie moet zoeken. Wichard de Be-
nis legde als de duivenmelker alle ins en 
outs bloot van deze sport en ten slotte 
sloot Hans Keeris de avond af als de ge-
heelonthouder. Deze vergeetachtige ar-
tiest had waarschijnlijk zijn redenen om 

met alles te stoppen, maar die redenen 
was hij hoogstwaarschijnlijk weer kwijt.

Arian Compen mocht zich de winnaar 
van de avond noemen en die zien we 

dus terug op de finale-avond van 29 
oktober. Op vrijdag 22 oktober vindt de 
tweede voorronde plaats en zullen we te 
weten komen wie Arian gaan vergezel-
len in de finale.

Arian Compen in zijn creatie als de invaller, die goed was voor de publieksprijs en daar-
mee ook direct voor een finaleplaats. F | Wendy Lodewijk.

Kletstoernooi De Goeie To(o)n maakt vliegende start
HELMOND Eindelijk! Het kletsseizoen is al voorzichtig afgetrapt en De Goeie To(o)n was het eer-

ste toernooi dat gestart is. Aan het publiek was duidelijk te merken dat zij het al die tijd gemist 
hebben om weer een avondje uit te gaan, om flink te lachen en te genieten van alle creaties in 
de ton. Arian Compen was de ster van deze eerste voorronde en was volgens de meeste toe-

schouwers degene die een directe finaleplaats verdiende. Arian was overrompeld, maar bovenal 
superblij met deze eerste overwinning.
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Waarom Kupanda2Grow? ‘Het ontwikkelen en 
ondersteunen van kansarmen in Oost-Afrika waar-
door een beter leven wordt bereikt.’ Dat was de con-
clusie van ons onderzoek dat in 2020 in het Bis-
dom Ngong, dat in het zuidwesten van Kenia ligt, 
is uitgevoerd. Dit leidde tot de ontwikkeling van een 
langetermijn-projectplan ‘From Aid to Trade’ om de 
boer(inn)en in de regio Abossi en Lemek te trainen 
en te begeleiden om beter te leren boeren. Hiervoor 
zijn deskundige trainers en voorlichtingsmedewer-
kers nodig en moeten er demonstratie- en trai-
ningsboerderijen worden opgezet. Naast dit inves-
teren in kennis, vaardigheden en vakmanschap van 
mensen, zullen ook materiële projecten, gericht op 
het realiseren van gebouwen, waterputten, energie-
opwekking, infrastructuur etc. worden ontwikkeld. 
Dit werk kan alleen gedaan worden door een bevlo-
gen groep mensen in Nederland, die nauw samen-

werkt met gemotiveerde inwoners van Abossi en 
Lemek. Maar dit is niet genoeg. Deze plannen vra-
gen een duurzame langetermijnaanpak en… kosten 
veel geld. Daarvoor zijn we op zoek naar donoren en 
ontwikkelen we acties.
 
De stichting Kupanda2Grow maakt het mogelijk 
om geoormerkt geld in te zamelen voor deze projec-
ten en samen te werken met andere organisaties. 
Nu al zijn partnerschappen tot stand gekomen met 
de Global Agricultural Development Foundation en 
De Wilde Ganzen. We bouwen onder meer voort op 
het werk van Brother Henry Rooijakkers die in dit 
gebied tussen 1969 en 2001 missionaris was. Hij 
is voor ons een inspiratiebron. Onze officiële doel-
stelling is: ‘Het ontwikkelen en ondersteunen van 
de kansarmen in Oost-Afrika, waardoor een beter 
leven wordt bereikt.’ Van harte aanbevolen.

nr : 8618.32.401

kupanda2grow.com
kupanda2grow@gmail.com  |  Iban: NL85RABO 0362 4623 05

Benefietconcert
Met een optreden van:

’t Boekels Kwartierke
Locatie: De Smed Stiphout
Zaterdag  6 november aanvang: 20.00 uur.
Zondag  7 november aanvang: 14.00 uur. (matinee)
Kaarten € 12,50  
verkrijgbaar via  https://www.ticketview.nl/shop/Kupanda2grow
www.boekelskwartierke.nl

Goede doel Kupanda2Grow organiseert:
Boekels Kwartierke live, komt dat zien

STIPHOUT Op zaterdag 6 november aanstaande om 20.00 uur en op zondag 
7 november om 14.00 uur organiseert goede doel Kupanda2Grow een 

benefietconcert met een optreden van ’t bekende Boekels Kwartierke in De 
Smed te Stiphout. Kaarten zijn verkrijgbaar (€ 12,50 p.p.) via ticketview.nl onder 

vermelding van Kupanda2grow, of mail naar kupanda2grow@gmail.com voor 
entreebewijzen.

Door: Henk van Dijk

BanBouw uit Nuenen gaat medio ok-
tober eindelijk van start met de bouw-
werkzaamheden van de eerste fase op 
dit enorm grote bouwterrein. De oude 
voorgevel van het oude EDAH-gebouw 
staat er nog fier overeind en staat te 
wachten om in deze mooie nieuwe 
bouw te worden opgenomen.
  
Op  zaterdag 16 oktober 2021  werd de 
officiële start van het bouwmoment 
gevierd met veel toeters en bellen. Al-
gemeen directeur van de Bangroep, 
Jack Aldenhoven, nam om 3 uur het 
voortouw met het toespreken van alle 
aanwezigen. 

Hij zette een beetje uiteen, wat er deze 
middag te doen stond. Het moest een 

feestelijke start worden en daar waren 
alle ingrediënten en lekkere dingen voor 
op voorraad. 

Bij het startmoment van dit grote 
bouwproject, waren ook kopers en pro-
ject-betrokkenen uitgenodigd, om dit 
heuglijke feit feestelijk mee te vieren. 

Het is natuurlijk ook een aftelmoment 
voor de kopers, want nu kunnen zij een 
beetje uitellen, wanneer hun woning die 
in de eerste fase zal worden gebouwd, 
klaar is.

Voor Jack Aldenhoven was er ook een 
aftelmoment en daar voor nodigde hij 2 

personen uit die hem daarbij moesten 
assisteren. Het waren de jongste Pleun 
van Wetten en de oudste Tonnie Jon-
ge-Verspaget, van de nieuwe bewoners 
op dit moment. Zij werden uitgenodigd 
om bij Jack te komen staan, want bij 
hem stond een paal met een rode knop 
erop en die moesten deze beide dames 

samen gaan bedienen. Dit bedienen de-
den de dames perfect, want aan de ho-
rizon van het terrein kwamen bij de nog 
overeind staande muur van het oude 
EDAH-gebouw al grote vlammen uit de 
grond. Naargelang ze harder drukten, 
begon er vuurwerk de lucht in te spui-
ten en schoten de serpentines de lucht 
in en maakten een gordijn in het lucht-
ruim. Jack gaf hierna het voorbeeld en 
gaf het sein tot proosten met z’n allen op 
een goed en voorspoedig verloop van dit 
mooie en enorme bouwwerk.

Hierna gingen allen naar binnen en wer-
den daar ook nog toegesproken door 
Bert Golstein. Hij is de bedrijfskundig 
bouwontwikkelaar en hij praatte de 
mensen bij. Wat men niet in de gaten 
had toen men buiten stond, is dat daar 
onder het oranje zeil een prefab beton-
nen bank stond verstopt , die van mo-
zaïek moest worden voorzien. Dat werd 
ook een klus voor de aanwezige nieu-
we bewoners, die hiermee een aanzet 
maakten tot het mozaïeken van de so-
ciale mozaïekbank, die straks een mooi 
plaatsje moet krijgen op de Oranjekade. 

Met het gezellig samenzijn van deze 
middag is de start gegeven van de 
nieuwbouw Oranjekade. 

Start van de bouw Oranjekade

De jongste en oudste toekomstige bewoners van dit moment geven het officiële startsein. F | Henk van Dijk.

CENTRUM Het gaat 
beginnen! In juni van dit jaar 
werd het startschot gegeven 

voor de sloopwerkzaamheden 
van het oude EDAH-

complex en nu gaat de 
start plaatsvinden van 

een mooi en schitterend 
gebouwencomplex, de 

Oranjekade.   

HELMONDNU.NL
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Wat is er toch weer gezellig veul te 
doen in Helmond. Ik had een super-
leuk uitje. Afgelopen weekend was 
het eindelijk zover. Het jaar 2020 
had het feestelijke 45-jarige jubile-
umjaar moeten zijn vur de Houtse 
Toneelgroep, maar corona liet alles 
hullemaal in het water vallen. 

Maar ze lieten zich niet uit het veld 
slaan en zo begonnen ze in maart 
toch aan deze jubileumvoorstelling. 
In het begin deden ze repetities onli-
ne en daarna weer in levende lijve 
met de hoop dat hij gespeeld kon 
worden in het najaar en gelukkig 
kon dat, en ik was erbij. Ow wat 
vond ik het leuk dat ik mog komen 
kijken.

Wat ik zag was een superleuke hi-
larische voorstelling, ze hadden 
me via De Loop uitgenodigd, ik was 
zeer vereerd. Een leuke welkomst-
kaart kreeg ik bij binnenkomst, wat 
voelde ik me welkom. De avond kon 
al nie meer stuk.

Ik was samen mee ons Stacey (mijn 
dochter) gegaan op de vrijdag-
avond. Ze hadden 3 dagen uitvoe-
ring en ons Stacey vond het ook ge-
weldig leuk. De Geseldonk waar de 
uitvoering was, was flink gevuld.
De titel van het stuk was ‘Kroeg 
of Kabberdoes?’ In het kort, de ei-
genaressen van twee Helmondse 
cafés, het Wapen van Claroen en 
Café de Klei gaan een felle concur-
rentiestrijd met elkaar aan. Onder-
tussen worden ook nog de hoofden 
van wat mannen op hol gebracht 
door een dame van lichte zeden, 
genaamd Daisy uit De Spikkelsteeg 
waar ze haar plekje heeft met een 
rode lamp. Maar ook in het publiek 
sprak Daisy wat mannen aan, wat 

speelde ze goed. Maar iedereen deed 
het natuurlijk keigoed. Op het einde 
kwam uiteindelijk alles goed en was 
iedereen blij en was er een perfecte 
oplossing. Wat hebben we genoten, 
ik vond het zo leuk. Het was avond-
vullend, we hebben zo gelachen, een 
applaus voor alle spelers en ieder-
een die hierbij betrokken was. 
In een gesprekje na afloop met de re-
gisseur Lex Heldens vertelde hij dat 
iedereen zo hard gewerkt heeft om 
dit stuk te realiseren. Ook vertelt hij 
dat ze op zoek zijn naar nieuwe le-
den, dat kunnen natuurlijk spelers 
zijn, maar ook handige creatieve 
leden voor de decorbouw en andere 
activiteiten zijn zeer welkom. Heb jij 
nou altijd al bij het toneel gewillen 
en willen schitteren op een podium, 
dan is dit je kans. Als ikzelf wa 
meer tijd had, was het ook wel iets 
vur men, men vriendinnen vinden 
altijd dat ik zo in dun Efteling kan 
gaan werken.

Nog een tip: 
Ook hebben ze een jeugdtoneelgroep 
waar in het voorjaar de uitvoering 
van is, zet alvast in je agenda, 12 
en 13 maart 2022. Opa’s en oma’s, 
ook leuk voor een uitje met de klein-
kinderen. Het wordt een leuk, span-
nend kinderstuk heb ik me laten 
vertellen.
Ik heb genoten en kan het iedereen 
aanraden. Bedankt voor de uitno-
diging HTG. En veel succes met de 
volgende uitvoering.
 
Fijn weekend. 
Tot volgende week.

Avondje uit bij de Houtse Toneelgroep 

Houdoe!

Door: Henk van Dijk

Lucas komt ook nog binnen
Het programma dat moest leiden tot 
de onthulling, startte in de bibliotheek 
met een verwelkoming van alle gasten. 
Hierna kwamen Lucas Gassel en zijn 
vriend vanuit de eeuwigheid even weer 
binnenstappen, begeleid door 2 jonge 
Lucassen. Zij spraken de aanwezige 
gasten toe en er werden ook lovende 
woorden gesproken over het initiatief, 
dat door de Stichting Genootschap Lu-
cas Gassel werd ontplooid.

De sprekers van de middag
Burgemeester Elly Blanksma sprak 
hierna namens de gemeente Helmond. 
Zij vertelde dat het college van B en W 
van Helmond het borstbeeld deze week 
heeft aanvaard en dat het is opgenomen 
in de kunstcollectie van de stad Hel-
mond. 

Hierna kwam Betty van der Walle  aan 
het woord namens de Stichting Lucas 
Gassel en tenslotte zette Ger Jacobs, 
namens Stichting Genootschap Lucas 
Gassel, het één en ander uiteen over 
de totstandkoming van dit bijzondere 
beeld. Het zette de beeldhouwster Tru-
die Broos ook nog in de bloemen.

Herinnering levend houden
Het huidige bestuur van de Stichting 
Genootschap Lucas Gassel bestaat uit 
Ger Jacobs, Wim Raaijmakers, Bert 
Loerakker, Maartje Vos-Swinkels en Leo 
de Bruyn. 

Het Genootschap stelt zich ten doel de 
naam en het werk van Lucas Gassel van 
Helmont op diverse manieren levend en 
actueel houden in Helmond, maar ook 
erbuiten. 

Op de website www.lucasgassel.nl is 
hierover meer informatie te vinden.

De Onthulling van het beeld
Na al die mooie toespraken gingen de 

bezoekers in een wandeling naar het 
Burgemeester Geukerspark om het 
bronzen borstbeeld te onthullen en het 
aan iedereen te laten zien. 

Er werden de nodige complimenten 
uitgesproken naar Trudie Broos, over de 
schoonheid van deze nieuwe aanwinst 
in het Burgemeester Geukerspark. 

Het borstbeeld van Lucas Gassel staat 
nu ook mooi aan de rand van het Bur-
gemeester Geukerspark, samen met de 
twee beroemde Helmondse componis-
ten Matthijs Vermeulen en Alphonse 
Stallaert. Deze beide borstbeelden wer-
den ook gemaakt door Trudie Broos in 
2006.

Feestelijke onthulling bronzen 
borstbeeld van Lucas Gassel
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CENTRUM Op zaterdag 16 oktober heeft de feestelijke onthulling plaatsgevonden van een 
bronzen borstbeeld van Lucas Gassel. Dit borstbeeld is gemaakt door beeldhouwster Trudie 

Broos. Dit mooie bronzen beeld herinnert de inwoners, als ook de mensen die Helmond komen 
bezoeken, aan onze Helmondse landschapsschilder. Met de plaatsing van dit beeld is Lucas 
Gassel ook op een voetstuk, letterlijk en figuurlijk, geplaatst op een mooie plek in het mooie 

Burgemeester Geukerspark. 
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Er zijn nog plekken vrij 
voor nieuwe bewoners!

Voor meer informatie: www.kbwo.nl

Dement en toch een 
goede oude dag?

Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen

Drie normale woningen midden in de Helmondse wijk 
Brouwhuis. Huiselijk en vertrouwd. Véél vaste activiteiten. 

Een echt THUIS. Een kleinschalig alternatief voor de 
verpleeghuiszorg voor mensen met dementie (ZZP5). 

24 uur per dag professionele begeleiding.

Prettig wonen en werken bij KBWO Brouwhuis. 
Aanmelden, meer info of werken in huiselijke sfeer? 

Kijk op www.kbwo.nl

aloe inspired
BOOST JE WEERSTAND, JUIST NU!
Het najaar is begonnen! De periode om extra
op je weerstand te letten. Wist je dat vitamines
en mineralen de belangrijkste bouwstenen
voor een goede weerstand vormen? Zeg je
Vitamine C, dan zeg je weerstandsvitamine.
Onze aloë vera dranken dragen bij aan het
natuurlijk afweersysteem en geven een boost
aan het immuunsysteem* door de hoge
hoeveelheid Vitamine C. Geniet van de 
natuurlijke smaak en ontdek alle waardevolle 
eigenschappen van aloë vera. Met tweemaal 
daags 60 ml kun je er weer tegenaan! 

Ontdek je smaak en  
geef je weerstand een boost!

Vraag naar het mocktailrecepten boekje 
aan jouw FBO

VOORDELEN:
•   Hoog percentage aloë vera (Forever Aloe

Vera Gel zelfs 99,7%). Aloë vera draagt bij
aan het natuurlijk afweersysteem en is goed
voor de darmwerking*

•   Rijk aan vitamine C. Dit draagt bij tot de
normale werking van het immuunsysteem*

•   De drank is een uitstekende aanvulling op
een uitgebalanceerd en gezond
voedingspatroon

•   Verkrijgbaar in 4 smaken: Aloe Vera Gel/
Peaches/Berry Nectar en Mango met ieder
hun eigen verhaal. Zo geeft de Peaches een
zomerse zoete twist en voedt en beschermt
de huid*

•   Een natuurlijk voedingssupplement dat helpt
om het natuurlijke energieniveau te
behouden

•   Vrij van conserveermiddelen, suiker- en
glutenvrij

*Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

P
F1

0Voor informatie neem contact op 
met jouw Forever Business Owner
Lenie Klaasen   06-52716622
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Met als thema ‘Vieren van de Vrijheid’ 
staat deze regionale ontmoetingsdag 
open voor iedereen. De regionale ont-
moetingsdag wordt gehouden in de 
Cacaofabriek aan de Cacaokade 1 te 
Helmond en start om 13:00 uur. 

De welbekende United Sisters zullen 
optreden en samen met de Drive In 
Show ‘Satisfaction’ zullen zij zorgen 
voor de muziek. Tijdens deze middag zal 
Niels Roelen zijn boek ‘De zwarte vogel’ 
presenteren. Verder is er een markt-

plaats. Om 17:00 uur komt er een einde 
aan het programma.

Veteranen uit Zuidoost-Brabant die 
medeveteranen weer willen ontmoe-
ten, kom naar deze ontmoetingsdag. 
Aanmelden kan op het mailadres van 
de secretaris nl: secretaris@svbzo.nl. 
En inwoners die veteranen een warm 
hart toedragen zijn natuurlijk van harte 
welkom. Eventuele vragen graag zenden 
naar het e-mailadres: 
secretaris@svbzo.nl. 

Helmond

Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost

in en om
de cacaofabriek

Muziek en entertainment
met ‘United Sisters’ Cacaokade 1

 5705 LA Helmond

vieren van de
vrijheid

muziek

food & funmarktplaats
Ontmoeten
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Cacaokade 1
 5705 LA Helmond
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Zondag    van 13.00 tot 17.00 uur
24 oktober 2021
                                        Helmond

Regionale 
Ontmoetingsdag

Diverse sprekers waaronder:
-Niels Roelen over zijn boek:
                 ’Zwarte Vogel’
-Verhalen van veteranen
-Luchtmacht Merchandise op de Marktplaats
                              (Alleen contante betaling svp!)

Music:  ‘DJ Satisfaction’Music:  ‘DJ Satisfaction’‘ S i f i ’Music:   ‘DJ Satisfaction’

Let op!
Wij hanteren de op dat moment
vigerende corona-maatregelen!

SUYTKADE De Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost organi-
seert op 24 oktober de traditionele regionale ontmoetingsdag 

voor veteranen en belangstellenden uit de regio. Dit jaar wordt 
deze bijzondere dag gehouden in de Cacaofabriek te Helmond. 
De insteek van deze regionale ontmoetingsdag is dan ook om 

samen vrijheid te vieren en veteranen elkaar en burgers te 
laten ontmoeten in een gezellige en muzikale omgeving.

Regionale ontmoetingsdag voor 
veteranen Zuidoost-Brabant 

Door: Wendy Lodewijk

De broers van Wim waren ook poelier. 
“Die zijn inmiddels gestopt, poelier is 
een uitstervend beroep”, legt Wim uit. 
“Op de markt in Eindhoven, waar wij 3 
keer per week staan, zijn we de enige 
poelier. Ik ben dan ook blij dat wij onze 
opvolger al gevonden hebben, voor als 
het moment komt dat wijzelf met onze 
winkel stoppen. Onze zoon Thijs heeft al 
aangegeven de zaak te willen voortzet-
ten en heeft de afgelopen tijd dan ook 
veel geleerd over het vak. Op dit moment 
runnen we de zaak met ons drieën. Het 
is een familiebedrijf en we hebben er 
nog altijd heel veel plezier in.”

Specialist
Konijn, wild en gevogelte dus. Dat is 
waar een poelier zich in specialiseert. 
Jolanda licht toe: “Je ziet tegenwoordig 
vaak dat deze producten worden ge-
kocht en verkocht bij de slager of in de 
supermarkt, maar wij bieden een veel 
breder assortiment. De meeste produc-
ten hebben we gewoon op voorraad en 
als je echt iets aparts wil, kunnen we 
het altijd voor je bestellen. Onze vitrine 
is haast te klein geworden om alles uit 
te stallen wat we verkopen. Naast rauw 
vlees, hebben we ook diverse half- en 
zelfs kant-en-klaar-producten in ons 
assortiment. Denk bijvoorbeeld aan ge-
vulde kalkoenen die je alleen nog in de 
oven hoeft te doen, een soep of hazen-
peper die alleen nog opgewarmd moet 
worden, patés, vers gegrilde producten, 
enzovoorts.” 

Aandacht voor de klant
Klanten weten van heinde en verre Poe-
lier Mastbroek te vinden, sommigen rij-
den tientallen kilometers om hun voor-
raad te komen aanvullen. “Dat vinden 
wij natuurlijk heel erg leuk, dat geeft een 
goed gevoel”, vertel Jolanda stralend. 

“Dat klantencontact is sowieso één van 
de leukste aspecten van ons werk”, vult 
Wim haar aan. “We geven de klanten ook 
graag advies als zij dat willen en ander-
zijds krijgen we ook veel tips terug. Zo 
was er een keer iemand die een kalkoen 
van 12 kg wilde kopen, maar voor de be-
reiding daarvan heb je natuurlijk ook een 
flinke oven nodig. Achteraf maar goed 
dat we diegene daarop hebben gewe-
zen, want uiteindelijk paste een kalkoen 
van 8 kg nog maar net in die oven. Klant 
blij, wij blij. Ook kregen we een keer 
van een Indische dame de tip om sho-
armasoep te maken, we hebben zelfs 
mogen proeven van haar recept. Ont-
zettend lekker! Om zo met klanten bezig 
te zijn, de gezelligheid, het uitwisselen 
van tips en dergelijke, maakt ons werk 
zo ontzettend fijn om te doen, ondanks 
dat we het ontzettend druk hebben. Wij 
genieten hiervan.”

Voor elke kok
Het wildseizoen is net gestart en de 
feestdagen staan voor de deur. “We heb-

ben voor elk seizoen passende produc-
ten, zoals barbecuevlees voor de zomer 
en nu voor het najaar het wild, konijn en 
de kalkoenen. Er is voor elke kok iets ge-
schikts te vinden. Voor degenen die zich 
graag uren uitsloven in de keuken heb-
ben wij de mooiste stukjes vlees, maar 
ook degenen die zichzelf geen keuken-
prins(es) noemen, maken wij het graag 
gemakkelijk. De keuze in kant-en-klare 
gerechten is groot.”

Honger gekregen?
Loopt het water je al in de mond? Poe-
lier Mastbroek is aan de Bindersestraat 
geopend op donderdag, vrijdag en zater-
dag. De mobiele vestiging, die op mark-
ten staat, is op maandag tot en met 
zaterdag geopend. Deze staat niet op de 
markt in Helmond, maar wel op diverse 
plaatsen in de buurt. 
Kijk voor de precieze plaatsen en tijden 
op de website: 
www.poeliermastbroek.nl. 
Daar vind je ook meer informatie over 
onder anderen het assortiment.

Poelier Mastbroek onderscheidt zich met kwaliteit, 
assortiment én advies 

Wim, Jolanda en Thijs Mastbroek in hun mobiele vestiging. 
F | Eigen collectie familie Mastbroek.

Al 45 jaar weten Wim en Jolanda Mastbroek alles van wild, gevogelte en konijn en delen deze 
kennis graag met de klant. Niet alleen in hun winkel aan de Bindersestraat 24, maar ook in hun 
mobiele vestiging die regelmatig te vinden is op de markt in Eindhoven, Veldhoven, Horst aan de 
Maas, Geldrop en Valkenswaard. Hun naam is tientallen kilometers verderop nog bekend om de 

kwaliteit. Een gevestigde naam in het poeliersvak.

De veiling heeft een omvang van 349 
kavels en 99% van de kavels bestaat 
uit 1 of meerdere stockboeken/albums 
of een doos. Er is een enorm aanbod 
van niet uitgekavelde verzamelingen 
Nederland, buitenland, FDC-’s, motief, 
nominaal, postfris, gebruikt, landenver-
zamelingen, verrassingsdozen, stock-
boeken, catalogi, enzovoorts. Heel veel 
verzamelingen zitten in mooie albums 
van onder andere DAVO en andere mer-

ken. Dit tegen zeer gunstige inzetprijzen. 
U kunt dit alles bezichtigen op zondag 
31 oktober 2021 van 10.00 uur tot 13.00 
uur. De veiling start om 13.30 uur. De 
koper betaalt enkel een opslag van 10%. 
Afrekenen kan alleen contant, pinnen is 
niet mogelijk.

De volledige kavellijst kunt u downloa-
den via onze site www.dehelmveste.
nl en hier vindt u ook verdere informatie 

over onze vereniging. Mocht u nog meer 
informatie wensen, dan kunt u ook bel-
len naar 06 – 53 91 75 22.

De veiling vindt plaats in Wijkhuis De 
Brem, Rijpelplein 1, 
5709 BT Helmond 
(telefoonnummer 
0492 – 510 690, na-
vigatieadres is Twen-
tehof 93, Helmond).

Filatelistenvereniging ‘De Helmveste’ houdt grote veiling
RIJPELBERG Op zondag 31 oktober 2021 houdt filatelistenvereniging ‘De Helmveste’ te 

Helmond een grote veiling van kavels uit diverse nalatenschappen. Deze veiling is voor iedereen 
toegankelijk (denkt u aan uw coronabewijs?) en als u nog geen lid van onze vereniging bent, 

ontvangt u een gratis proeflidmaatschap voor de resterende periode van het jaar. 

info@adcommunicatie.nl  
www.adcommunicatie.nl  

0492-845350
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LEUK VOOR JEZELF OF JE TEAM, LAAT ZIEN DAT JE UIT HELMOND KOMT!

1 shirtkleur, 
1 (zelfde tekst) opdruk

€ 15.- per stuk

4 shirts, 1 shirtkleur, 
1 (zelfde tekst) opdruk

€ 10.- per stuk

2 shirts, 1 shirtkleur, 
1 (zelfde tekst) opdruk

€ 12.- per stuk

5 shirts, 1 shirtkleur, 
1 (zelfde tekst) opdruk

€ 9.- per stuk

3 shirts, 1 shirtkleur, 
1 (zelfde tekst) opdruk

€ 11.- per stuk

Met standaard tekst of eigen tekst. Kleuren shirt: zwart, grijs, geel, oranje of rood. Beschikbaar in 
XS-S-M-L-XL-XXL Stuur je bestelling onder vermelding van: shirtkleur, maat, aantal en tekst naar 

info@adcommunicatie.nl Wij accepteren de Helmondgift Cadeaubon!

Logo in FC:

Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100

Ma, 
ge bent mun

hartsvriendin, 
bijna altijd goei zin. 
Ik zeg ut nie gauw, 

maar wit da...
Ik kei veul van

jaw hauw!

Logo in FC:

Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100

Logo in FC: 
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62 
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0 
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10 
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100 
 

 

1x € 18,-
2x € 14,- per stuk
3x € 11,- per stuk

4x € 10,- per stuk
5x € 9,- per stuk
Met eigen tekst of als voorbeeld.

MONDKAPJES

Bestellen? Mail naar info@adcommunicatie.nl

MONDKAPJESMONDKAPJESMONDKAPJES

AAN ALLE HUURDERS VAN WOCOM 
IN DE GEMEENTE HELMOND.

BIJEENKOMST HUURDERSBELANGENVERENIGING 
WOCOM HELMOND / DE VAART.

DINSDAG 26 OKTOBER 2021 
WIJKHUIS WESTWIJZER, CORTENBACHSTRAAT 70, HELMOND WEST.  19.30 UUR.

De agenda is als volgt:
1.  Opening en mededelingen. 
2.  Vaststellen agenda.
3.  Voorstel tot statutenwijzing i.v.m. met 
 naamswijziging van de vereniging.
4.  Vaststellen notulen Jaarvergadering 2019. 
5.  Bespreken Jaarverslag 2019 + 2020 van 
 HBV de Vaart incl. bewonerscommissies 
6.  Financiën 2019 + 2020, verslag van de kas-
 commissie. Samenstellen kascommissieleden 2022.
7.  Verkiezing bestuursleden: 2020; beëindigd 
 vanwege overlijden Henk Ceelen (Houtsdonk) 
 -2021; beëindigd op eigen verzoek Annelies Johann 
 (Apostelwijk) en L. Bakra (Annawijk) – Benoeming 
 2021; Annelies Jussen (Brandevoort), Eugenie Aben 
 (Houtsdonk) en Ruud van de Heijden (Annawijk).  
 Vacatures b’cies: Apostelwijk -  Brandevoort – 

 Kroon/Krollaan. (huurders kunnen zich hiervoor 
 aanmelden bij secretaris Hans Stienen; 
 j.stienen5@kpnmail.nl)
8.  Woonbond informatie.
9.  Informatie over woningtoewijzing systematiek 
 WOONIEZIE en hoe wijst WOCOM woningen toe.
 Vragen kunnen worden gesteld over de 
 WONINGTOEWIJZING.  
10. Rondvraag
11. Sluiting en hierna een drankje en hapje met 
 muziek van DUBBEL TRUBBEL.

Wilt u van tevoren informatie ontvangen, zoals bijv. 
de notulen van de Jaarvergadering 2019 of het 
Jaarverslag 2019 - 2020, dan kunt u dit via e-mail 
kenbaar maken aan de secretaris: 
j.stienen5@kpnmail.nl 

doe mee aan het 
HELLEMONDGIFT 

KADOBOEK 
lokale feestdagen aanbiedingen

www.
helle

mond
gift.n
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Gefeliciteerd!

Gefeliciteerd!

U maakt kans op een 

leuke prijs!

Ga naar

www.hellemondgift.nl/prijs

www.hellemondgift.nl/prijs

en vul de gevraagde 

gegevens in!

Iedere maand wordt de 

prijswinnaar bekend 

gemaakt via onze 

website en via Facebook.

Bewaar deze strook 

Bewaar deze strook 

zorgvuldig als bewijs

zorgvuldig als bewijs

www.hellemondgi
ft.nl
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Gefeliciteerd!Gefeliciteerd!

U maakt kans op een 

leuke prijs!

Ga naar

www.hellemondgift.nl/prijs
www.hellemondgift.nl/prijs

en vul de gevraagde 

gegevens in!

Iedere maand wordt de 

prijswinnaar bekend 

gemaakt via onze 

website en via Facebook.

Bewaar deze strook 
Bewaar deze strook 

zorgvuldig als bewijs
zorgvuldig als bewijs
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Gefeliciteerd!Gefeliciteerd!
U maakt kans op een 

leuke prijs!

Ga naar

www.hellemondgift.nl/prijs
www.hellemondgift.nl/prijs

en vul de gevraagde 
gegevens in!

Iedere maand wordt de prijswinnaar bekend 
gemaakt via onze website en via Facebook.

Bewaar deze strook Bewaar deze strook zorgvuldig als bewijszorgvuldig als bewijs

HELLEMONDGIFTKADOBOEK.NL



19vrijdag 22 oktober 2021de loop weekkrant HELMOND

In deze wijken zijn bewonerscommis-
sies actief waarvan hun vertegenwoor-
digers de Huurdersvereniging Wocom 
Helmond vormen. De Huurdersvereni-
ging communiceert rechtstreeks met 
de woningcorporatiedirectie, terwijl de 
leden van de bewonerscommissie hun 
zaken afstemmen met de 2 wooncon-
sulenten Jesse Verbakel en Miranda 
van Loon. Daarnaast is ook nog een 
buurtbeheerder actief. Het bestuur 
van de Huurdersvereniging wordt dus 
gevormd door afgevaardigden van de 6 
bewonerscommissies. 

Jaarlijks organiseert de Huurdersver-
eniging een bijeenkomst waar in princi-
pe alle huurders vanuit de 6 wijken zijn 
uitgenodigd. Er wordt dan verantwoor-
ding afgelegd wat de Huurdersvereni-
ging het afgelopen jaar, nu vanwege de 
coronaperiode 2 jaar, heeft gedaan. 

De bijeenkomst is op dinsdag 26 okto-
ber in de Westwijzer, Cortenbachtstraat 

70 in Helmond.  De aanvang is om 19.30 
uur. De agenda staat elders in deze Loop 
afgedrukt. Deze is overigens ook te lezen 
op de website van de huurdersvereni-
ging, www.hvwocomhelmond.nl en 
op www.wocom.nl.
Eén van de agendapunten betreft de 
statutaire naamswijziging van HBV de 
Vaart naar HV Wocom Helmond. Ook 
wordt de woningtoewijzing Wooniezie 
nader toegelicht. Dit omdat we merken 
dat dit nog steeds vele vragen oproept! 
De bijeenkomst wordt traditioneel af-
gesloten met een hapje en een drankje, 
waarbij het hapje bestaat uit de traditi-
onele bockworst met mosterd. De af-
ter drink wordt daarnaast opgeluisterd 
door een optreden van het bekende duo 
Dubbel Trubbel, ofwel de zingende zus-
jes Martens.

Beste Wocom-huurders, graag tot dins-
dagavond 26 oktober in de Westwijzer. 
Het moment om zo mogelijk daar uw 
stem als huurder te laten horen!

Uitnodiging bijeenkomst 
Wocom-huurders Helmond

HELMOND Woningcorporatie Wocom verhuurt in Helmond 
ruim 2500 huurwoningen. Deze huurwoningen staan in 

6 wijken: Annawijk, Oud/Nieuw West, Houtsdonk, Apostelwijk, 
Kroon Krollaan en Brandevoort. 

De Weef bestaat uit drie in hoogte 
variërende, iconische gebouwen en 
wordt gerealiseerd in het Burgemees-
ter Geukerspark. De gebouwen wor-
den omgeven door de Zuid-Willems-
vaart en het groene park met de Aa, de 
beekloop die bij de aanleg van het park 
weer bovengronds is gaan stromen.

Officiële handeling 
Met het onthullen van het openings-
bord werd stilgestaan bij de viering 
van de start bouw. Alle toekomstige 
bewoners waren uitgenodigd om de 
handeling bij te wonen en een kijkje te 
nemen op de bouwplaats.

Groen en exclusief
De Weef bestaat uit 67 koopapparte-
menten, verdeeld over drie gebouwen, 
variërend van twee- tot vierkamerap-
partementen van circa 80 m² tot maar 
liefst 125 m² en enkele exclusieve ap-
partementen van circa 145 m² tot 158 
m². Alle woningen hebben een luxe 
afwerking en zijn van alle gemakken 
voorzien. Zo beschikken alle appar-
tementen over riante  buitenruimten, 
een eigen parkeerplaats en extra ber-
ging in het souterrain. Nog slechts 3 
appartementen zijn beschikbaar. Voor 
meer info zie www.weefhelmond.nl.

Het ontwerp is het resultaat van een 
intensieve samenwerking tussen 
VFO architecten, buro Lubbers en 
BAM Wonen en kenmerkt zich door 

organische lijnen en veel ruimte voor 
groen. Zo gaan de gebouwen op in het 
Burgemeester Geukerspark en vice 
versa.  Het appartementencomplex 
met halfverdiepte parkeergarage is 
bestemd voor het midden- en hogere 
koopsegment, met grote buitenruim-
tes  en toepassing van de nieuwste 
duurzame technieken. De woningen 
worden naar verwachting opgeleverd 
in het voorjaar van 2023.

Unieke woonbeleving voor kopers 
bij Homestudios
Kopers krijgen de mogelijkheid om 

voor de indeling en afwerking van 
hun woning een unieke experience bij 
Homestudios te doorlopen. 

Op basis van hun persoonlijke situatie 
en wensen maken de kopers een fy-
sieke en digitale klantreis en doen zij 
daarmee een complete woonervaring 
op, voordat ze in hun nieuwe woning 
gaan wonen. Ook hebben zij de moge-
lijkheid om hun individuele woonwen-
sen in werkelijkheid te ervaren en uit 
te laten voeren. Zo helpt Homestudios 
bewoners van hun huis ook echt een 
thuis te maken.

BAM Wonen geeft startsein bouw 67 appartementen 
De Weef in Helmond

Een impressie van De Weef. F | BAM Wonen.

CENTRUM Wethouders Gaby van den Waardenburg en Erik de Vries van gemeente 
Helmond, Frans Fonteijn, directeur Zuid bij BAM Wonen en Chris Franken architect bij 

VFO Architects, gaven op maandag 18 oktober 2021 het startsein voor de bouw van 
67 koopappartementen in het project De Weef in hartje centrum Helmond. 

Adcommunicatie Helmond (uitgever 
van Weekkrant de Loop), gaat dit kado-
magazine vervaardigen en verspreiden 
vanaf donderdag 19 november a.s. in 
een oplage van 35.000 stuks in geheel 
Helmond.

Wat is er mooier om thuis op de bank 
een kado uit te zoeken en te kopen bij 
de eigen lokale ondernemer. Men kan bij 
de aanbieder of contant afrekenen, of 
afrekenen met de HellemondGift waar-
debon, het lokale ‘geldmiddel’ van onze 
mooie stad, verkrijgbaar bij: zie www.
hellemondgift.nl 

Lokaal kopen betekent ook het geld 
behouden voor onze lokale economie, 
voor bijvoorbeeld onze ondernemers die 
op hun beurt weer veelal de plaatselijke 
verenigingen steunen en sponsoren, bij-
voorbeeld voetbalclubs die op zaterdag-
morgen onze jeugd een prima tijdverdrijf 
bezorgen. 

Leg uw sympathie bij de plaatselijke 
ondernemer en niet bij de grote interne-
treuzen die onze lokale sociale samenle-
ving ‘leegzuigen’. 

DENK LOKAAL, KOOP LOKAAL.
Meedoen aan het boek? 
Zie www.hellemondgiftkadoboek.nl 
of mail naar info@adcommuicatie.nl 
of bel 0492-845350.

HELMOND De acquisitie voor het HellemondGift Kadoboek 
loopt prima. Vele ondernemers, verspreid over heel Helmond, 
gaan meedoen aan dit leuke initiatief, onder de slogan DENK 

LOKAAL, KOOP LOKAAL. Een lokaal kadoboek vol met 
verrassende aanbiedingen en feestdagenkadootjes.

Concept Kadoboek wordt enthousiast ontvangen

HellemondGift Kadoboek

KADOBOEK

GROTEHellemondGiftHellemondGift

www.hellemondgiftkado.nl
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HELMOND/REGIO Natascha Smeek-
ens uit Handel wandelt van 11 tot en 
met 14 november op een loopband de 
Elfstedentocht in café ’t Hart in Han-
del. De opbrengst van de sponsorloop 
gaat naar inloophuis De Cirkel, VIPE en 
KWF. Natascha loopt de 207 kilometer 
tijdens de openingsuren van café ’t Hart 
in Handel.  

“Ik heb geluk gehad dat ik twee keer 
een kankerproces goed heb afgeslo-
ten. De eerste keer werd ik door het 
bevolkingsonderzoek eruit gehaald. Ik 
voelde me kerngezond, maar had toch 
borstkanker. Drie maanden later was 
het weer raak. Deze keer longkanker 
en ook toen voelde ik me goed”, vertelt 
Natascha. “Na het medisch proces van 
borstkanker afgerond te hebben, kwam 
ik in contact met De Cirkel, het regionaal 
inloophuis voor mensen met kanker en 
hun naasten. Na genezen te zijn van 
borstkanker wilde ik uit dankbaarheid, 
dat het bij mij zo goed verlopen was, een 

sponsortocht wandelen. Wandelen is 
mijn lust en leven. Maar corona stak he-
laas een stokje voor de lange-afstands-
wandeling. Maar uitstel is geen afstel. 
Na twee jaar wachten gaat de spon-
sorloop er komen. Inloophuis De Cirkel, 
VIPE die gratis pruiken weggeeft en het 
KWF kunnen best een steuntje in de rug 
gebruiken. Daarom begin ik donderdag 
11 november met een indoor lange-af-
standswandeling op een loopband in 
café ’t Hart. Elke dag zo’n 50 kilometers.”

Steun 
“Sponsorgeld is welkom en gaat in zijn 
geheel naar de drie projecten. Hoe je 
kunt sponsoren? Kijk op mijn website 
www.wolligspijkertjeloopt.nl. Voor 
mensen uit Gemert die willen steunen: 
van 25 oktober tot 7 november kunt u 
uw emballagebonnetje bij Jumbo Ge-
mert inleveren voor de drie goede doe-
len. Natuurlijk bent u ook welkom in 
café ’t Hart om mij aan te moedigen. Elk 
vorm van steun is van harte welkom.”  

Natascha Smeekens wandelt de Elfstedentocht voor 
De Cirkel, VIPE en KWF

DENK LOKAAL, KOOP LOKAAL.
Meedoen aan het boek? 

www.hellemondgiftkadoboek.nl
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Prachtige natuur
De vorig jaar vanwege corona uitgestel-
de opening en open dagen van Natuur-
begraafplaats Hoeve Ruth vinden nu 
op zaterdag 30 en zondag 31 oktober 
plaats. Het was een bijzonder begin, in 
een uitzonderlijke tijd. Inmiddels heb-
ben veel wandelaars en fietsers al ken-
nisgemaakt met de prachtige natuur te-
gen het dal van de Aa. Bij anderen heeft 
Hoeve Ruth weer een warm plekje in 
het hart vanwege het afscheid van een 
dierbare. Velen hebben het prachtige 
landgoed in Vlierden leren kennen als 
de plaats waar afscheid en troost elkaar 
ontmoeten.

Pad naar de Aa hersteld
Sinds enkele weken is het pad vanuit 
Hoeve Ruth naar de Berken geopend. 

Dankzij de samenwerking van familie 
Swinkels, familie van Paassen en Bra-
bants Landschap is het nu weer moge-
lijk om direct vanuit de Hazeldonkseweg 
in Vlierden door De Berken naar Ommel 
te wandelen of fietsen. Met name oude-

ren onder ons kennen het pad nog als 
de bedevaartroute tijdens de maand 
mei naar Ommel. Dankzij dit pad is het 
beekdal weer toegankelijk voor ieder-
een.

Welkom op zaterdag 30 en zondag 31 
oktober van 11.00 tot 16.00 uur. Kijk 
voor een mogelijk laatste update over de 
corona-maatregelen op www.hoever-
uth.nl/corona_update. 

Natuurbegraafplaats Landgoed Hoeve 
Ruth, Hazeldonkseweg 24, 5756 PA in 
Vlierden [gemeente Deurne], 
0493 – 745 474, www.hoeveruth.nl, 
info@hoeveruth.nl.

Kijk mee achter de schermen en geniet van de natuur 

Natuurbegraafplaats Landgoed Hoeve Ruth 
opent haar deuren tijdens open dagen

F | Natuurbegraafplaats 
Landgoed Hoeve Ruth.

VLIERDEN Op zaterdag 30 en zondag 31 oktober 2021 opent Natuurbegraafplaats Landgoed 
Hoeve Ruth in Vlierden haar deuren. Tijdens de open dagen maken bezoekers van 11.00 
tot 16.00 uur in een ongedwongen sfeer kennis met het landgoed, de natuur en met het 

natuurbegraven zelf. Geïnteresseerden kijken mee achter de schermen en kunnen deelnemen 
aan wandelingen onder leiding van een gids. Uiteraard is er ook gelegenheid om even te genieten 

van akoestische livemuziek en een kopje koffie met wat lekkers.

HELMOND-OOST Iedere maandag or-
ganiseert het HMC een Superkien in het 
TOV, Azalealaan te Helmond. Een totale 
geldprijzenpot van € 1500,-, waarvan een 
hoofdprijs van € 400,-. 
Tevens een loterij voor het winnen van 2 
grote gevulde levensmiddelenmanden en 
gratis kienkaarten en/of mooie extra prij-
zen. Ook vindt er regelmatig een gratis gro-
te loterij plaats. Aanvang 20.00 uur. Zaal 
open vanaf 18.30 uur. 
U komt toch ook?

Centrum Op 29, 30 en 31 oktober is het 
weer tijd voor de Bluesroute! 15 dagen, 50 
bands, 3 dagen genieten, gratis toegang. 
Kijk voor meer informatie en de line-up op 
www.bluesroutehelmond.nl.

BRANDEVOORT/
HELMOND-WEST/MIERLO-HOUT 
Repaircafé KBO-St. Lucia. Speciaal 
voor de wijken Brandevoort, Hel-
mond-West en Mierlo-Hout, maar 
anderen kunnen/mogen ook gebruik 
maken van deze aangeboden facili-
teit. Er zijn geen verplichtingen aan 
verbonden ongeacht waar u woont of 
status. U bent van harte welkom. Alle 
data onder voorbehoud!! Wij bieden 
onze diensten aan in de Geseldonk 
op de onderstaande data en tijden. 
Openingstijden najaar 2021 in de Ge-
seldonk: 

Do. 28 oktober 13.00 tot 16.00 uur 
Do. 11 november 13.00 tot 16.00 uur 
Za. 27 november 11.00 tot 15.00 uur 
Za. 11 december 11.00 tot 15.00 uur 
Do. 23 december 13.00 tot 15.00 uur 
Do. 6 januari (2022) 13.00 tot 16.00 uur 

Repareren? Héééél slim. Het repaircafé 
KBO-St. Lucia is de organisatie die het 
mogelijk maak uw defecte spulletjes te 
laten repareren. Alle gebruiksartikelen 
die verplaatsbaar zijn per fiets of simpel 
transportmiddel zijn acceptabel en zul-
len in behandeling worden genomen. Wij 
repareren naar ons vermogen en kennis 
elektrische– en elektronische apparaten, 
speelgoed, naaimachines, gereedschap, 
kleding(reparaties), kinderspeelgoed, slij-
pen klein gereedschap en scharen/mes-
sen, fietsen en ander klein materieel. Om 
uw artikel ter reparatie aan te bieden, kunt 
u terecht op eerder genoemde data in het 
gemeenschapshuis, Cederhoutstraat 44 
te Helmond. U kunt ook contact opnemen 
op het hieronder genoemde adres: 

Coördinator Repaircafé KBO – St. Lucia 
Adriaan van Veggel 
Louwerserf 14 
5706 JH HELMOND 
Telefoon 0492 – 841 112 
Mobiel: 06 – 28 08 54 61 
Email: repaircafe@kbo-stlucia.nl 

Wij, de vrijwilligers van ons repaircafé, he-
ten u van harte welkom!

RIJPELBERG Gratis reparaties van 
je kapotte spullen bij Repaircafé Rijpel-
berg op woensdag 3 november 2021 en 
woensdag 10  november 2021. Open van 
13.00 tot 16.00 uur. Locatie: De Torelaer, 
Groningenhof 4, Helmond. Zie ook www.
facebook.com/RepaircafeRijpelberg.

HELMOND-NOORD Moeraseik heeft 
zin in veel kleine feestjes! Daarom zijn wij 
op zoek naar een accordeonist en/of gita-
rist die samen met ons een liederentafel 
op wil zetten. Je hoeft geen hoogbegaafde 
muzikant te zijn (dat mag wél natuurlijk), 
als je maar plezier in muziek hebt en dat 
over kunt brengen aan onze bewoners. In 
goed overleg bepalen we welke avond en 
de frequentie hiervan. 
 
Wilt u uzelf én onze bewoners dit plezier 
doen? Laat dit dan weten: activiteiten.
moeraseik@zorgboog.nl. Conny van 
Lankveld 06 – 82 79 97 86 of Franca 
Steenbakkers 06 – 22 53 80 72. Zorg-
booglocatie Moeraseik, Tamboerijnstraat 
80 Helmond.

BROUWHUIS Van-Alles-Wa Rommel-
markt op zondag 7 november aanstaande. 
KBO-Brouwhuis organiseert wederom, 
met in achtneming van de nodige corona-
maatregelen, een rommelmarkt op zon-
dag 7 november in Gemeenschapshuis 
De Loop aan de Peeleik 7 te Brouwhuis 
van 10.00 tot 14.30 uur. De toegangsprijs 
is slechts een euro per persoon. Als u 
privé-spulletjes wilt verkopen, dan kunt u 
een of meerdere tafels huren. € 3,50 voor 
een kleine tafel en € 5,00 voor een grote 
tafel. Voor een kledingrek langs uw tafel 
betaalt u € 2,00 per meter. Kledingrek zelf 
mee brengen. U kunt zich aanmelden bij 
Cees Senders, telefoon 0492 – 513 335 
of c.senders@bbhmail.nl.
De opbrengst van de tafelhuur en de 
entree komt geheel ten goede aan 
KBO-Brouwhuis.

AARLE-RIXTEL Aanstaande zondag 
24 oktober wordt weer de maandelijkse 
vlooienmarkt gehouden in MFC de Dreef 
in Aarle-Rixtel van 9.00 uur tot 15.00 uur. 
De opbrengsten komen geheel ten goede 
aan een 3–tal Aarlese verenigingen. Op 
deze markt zijn allerlei  artikelen te koop, 
zoals huishoudelijke apparaten, elektroni-
ca en computers/laptops,  muziekdragers 
en boeken, gereedschap, kleding, glas-
werk/porselein, speelgoed en spelletjes 
etc. Dus ben je op zoek naar iets zeld-
zaams of iets vintage of zomaar iets wat 
u goed kunt gebruiken, dan als de wie-
deweerga naar de Dreef in Aarle-Rixtel.

MIERLO-HOUT: Jeugddisco Mier-
lo-Hout presenteert haar 2e speelgoed- en 
kinderkledingbeurs! Wanneer: 31 oktober. 
Waar: De Geseldonk. Hoe laat: van 11.00 
uur tot 15.00 uur. Entree: € 1,- (kinderen 
tot 3 jaar gratis). Tafels huren kan! € 5,- 
per tafel van 1.20 x 0.80 m, inclusief 1 
persoon gratis entree per inschrijving. Mail 
naar m.baggermans1@upcmail.nl of bel 
06 – 18 21 22 94/06 – 45 80 55 44.

Door: Mark van der Leest

Na 2 dagen en bijna 60 doelen 
verder werd de uitslag bekend 
gemaakt. Handboogverenging 
De Vriendschap uit Mierlo is daar 
met 9 personen naartoe gegaan, 
waarvan er 3 op het podium zijn 
gekomen. Junioren Eline Riete-
ma (Helmond), Hessel Keijzer 
(Mierlo) en Sem van der Leest 
(Helmond) pakten de prijzen. 

Eline werd 2e in de longbow-klasse, 
Hessel werd 3e in de Bowhunter Recur-
ve-klasse en Sem van der Leest werd 3e 
in de Traditional Recurve-klasse. Een 
geweldige prestatie, ook gezien er pas 
enkele jaren een jeugd 3D-team is.

Wat is 3D handboogschieten? Je wan-
delt door het bos over een parcours en 
komt daar diverse doelen tegen, van een 
konijn tot een beer van 3 meter hoog 

(deze dieren zijn uiteraard van 
kunststof gemaakt). De doelen 
staan op afstanden van 6 tot 60 
meter, soms nog verder. De beer 
staat dan op 60 meter. Zo verza-
mel je punten. 
3D-handboogschieten is een snel 
groeiende sport, de wedstrijden 
waar maar 200 personen aan 
mee kunnen doen, zijn binnen 
enkele dagen uitverkocht. Wed-
strijden worden verschoten in 

het bos en vragen dus veel inzet van 
de organisatie. Om meer te weten over 
te komen over 3D-schieten kun je op 
internet veel vinden. Heb je interesse 
in boogschieten, welke discipline dan 
ook, dan kun altijd bij de Vriendschap in 
Mierlo terecht.

Hessel uit Mierlo en Sem en Eline uit 
Helmond pakten alledrie een medaille. 

F | Mark van der Leest.

MIERLO/HELMOND/LIEROP Op 2 en 3 oktober is het Nederlands kampioenschap 3D-hand-
boogschieten verschoten. In de bossen van Lierop waren 2 geweldige parcoursen uitgezet. Het 
Nederlands kampioenschap werd dit jaar georganiseerd door ORH (Ouden Roem Handhaven) 

Someren. Zij verdienen een compliment voor de organisatie, deze was top. De enkele honderden 
schutters waren ook erg tevreden.

Handboogverening De Vriendschap boekt 3 podium-
plaatsen op Nederlands kampioenschap
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DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
Luciakerk Mierlo-Hout | Trudokerk Stiphout
Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna Helmond-West
www.damiaanhelmond.nl       Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout

Jozefkerk, Tolpost 1:  Zondag 9:30 en 11:00 
Weekdagen: maandag tot en met donderdag 9:00; vrijdag 19:00.
Lambertuskerk, Kerkstraat 54: Zondag 11:00. Pauluskerk en Edith-Steinkerk worden niet gebruikt 
zolang de anderhalve-meter regels gelden. Pastoraal team: Pastoor drs. E. Seidel, pastor W. Koop-
mans, diaken H. Dings. Centraal kantoor: Tolpost 1, 5701 HE. 0492522109 (maandag-donderdag 
9:30-12:30) Mail: parochie@heiligelambertus.nl
Internet: www.heiligelambertus.nl. 

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS

Uitvaartzorg van de KerkhofUitvaartzorg van de Kerkhof
Dé uitvaartondernemer voor Dé uitvaartondernemer voor Helmond en omstreken...Helmond en omstreken...

Ook met een verzekeringOok met een verzekering
bij o.a. Dela, Monuta, ...bij o.a. Dela, Monuta, ...

0492 - 780 660 (24u)   |   www.uvdk.nl||
Informeer  gerust naar de mogelijkheden.Informeer  gerust naar de mogelijkheden.

Familiebedrijf met een groot lokaal netwerk.Familiebedrijf met een groot lokaal netwerk.
Ruim 30 jaar ervaring in Helmond en omgeving.Ruim 30 jaar ervaring in Helmond en omgeving.

Eén vaste contactpersoon die Eén vaste contactpersoon die 
alles stap voor stap met u regelt.alles stap voor stap met u regelt.

Voor iedereen en ieder budgetVoor iedereen en ieder budget
een uitvaart op maat.een uitvaart op maat.

Donderdag 21 oktober:
09.00 uur Luciakerk kerkpoetsen 
19.00 uur Luciakerk GEEN VIERING

Zaterdag 23 en zondag 24 oktober: 30e zondag B. JUBILEUM DIAKEN 
MARTINA
17.00 uur Helmond-West pastoor Scheepers mmv cantores
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Jan van de Beek
 Intenties: Joseph Kemper
09.30 uur Luciakerk pastoor Scheepers m.m.v. cantores
Intenties: Jo van Vegchel-Wartenberg; Maria van den Berg-Jacobs; Marie-Thérèse 
Panhuizen; Harry en Liza van Kessel-van Hout vw trouwdag; pastoor van de Ven; 
Coba en Hent de Haas-Honing
11.00 uur Trudokerk pastoor Scheepers mmv Damiaankoor 
Intenties: Noud Kuijken; Sjef van Berkel en Toos van Berkel-van Hoof;   Thea Sch-
wering-Rovers; Pieter Boetzkes; Harry Sanders, Do Sanders Peul en Cor Sanders

Donderdag 28 oktober: HH. Simon en Judas 
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers

Zaterdag 30 en zondag 31 oktober: 31e zondag door het jaar B/  
17.00 uur Helmond-West pastoor Scheepers mmv Arie Ketelaars
Intenties: Theo van Mullekom
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Jan van de Beek
Intenties: Marian van den Bosch-Raijmakers; Rinus Raijmakers; Jantje Raijma-
kers; Jos van Nunen vw sterfdag 
09.30 uur Luciakerk pastoor Scheepers. Samenzang 
Intenties: Truus van Akker-de Bouvere; Jan van Rest vw verjaardag; ouders Jetten 
en Meijs en overige familieleden 
11.00 uur Trudokerk pastoor Scheepers. Samenzang 
Intenties: Piet van Neerven en Irma van Neerven-Harnisch; Jac en Trees Jan-
sen-Wijnheimer en familie Wijnheimer-Roelofs, Beatrijs Hunink-van Thiel, Bert 
van de Kerkhof, Petronella Visser-Snijders; Uit dankbaarheid.

www.damiaanhelmond.nl

 Hazeldonkseweg 24 | 5756 PA Vlierden [gemeente Deurne] | 0493 745474 | www.hoeveruth.nl | info@hoeveruth.nl       
facebook.com/natuurbegraafplaatshoeveruth |       instagram.com/natuurbegraafplaatshoeveruthf 

 

Een bijzonder begin 
De vorig jaar door corona uitgestelde opening en open dagen vinden nu in het laatste 
weekend van oktober plaats. Het was een bijzonder begin, in een uitzonderlijke tijd. 
Inmiddels hebben veel wandelaars en fietsers al kennisgemaakt met de prachtige natuur 
tegen het dal van de Aa. Bij anderen heeft Hoeve Ruth weer een warm plekje in het hart 
vanwege het afscheid van een dierbare. Velen hebben de natuurbegraafplaats inmiddels 
leren kennen als de plaats waar afscheid en troost elkaar ontmoeten. 

Wees welkom
Tijdens de open dagen maken bezoekers in een ongedwongen sfeer kennis met het 
landgoed, de natuur en met het natuurbegraven zelf. Geïnteresseerden kijken mee 
achter de schermen en kunnen deelnemen aan wandelingen onder leiding van een 
gids. Uiteraard is er ook gelegenheid om even heerlijk te genieten van akoestische 
livemuziek en een kopje koffie met wat lekkers. 

Zaterdag 30 en zondag 31 oktober van 11.00 tot 16.00 uur.
Kijk voor een mogelijk laatste update over de corona-maatregelen op www.hoeveruth.nl/corona-update.

O P E N  D A G E N
Natuurbegraafplaats Landgoed Hoeve Ruth opent haar deuren  

30 en 31 oktober 

Natuurbegraafplaats Weverslo • Janslust 11 Heide, in de Peel tussen Deurne en Venray • 0478 - 515721

Welkom op Landgoed en
Natuurbegraafplaats Weverslo

● Beleef de natuur en geniet van de rust
●  Maak op uw gemak een wandeling
●  Dé gelegenheid om een eigen grafplek te kiezen 

Vrije toegang tussen zonsopkomst en zonsondergang. 

Informatiecentrum Het Boshuis is dagelijks geopend van 
13:30 tot 16:30. Bezoek onze website www.weverslo.nl voor 

uitgebreide informatie.

Maak een afspraak via natuur@weverslo.nl voor 
meer informatie in een persoonlijk gesprek.
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geef de hellemondgift 
waardebon cadeau!
inwisselbaar bij meer dan 150 helmondse ondernemers. 
te koop bij, ZIE www.hellemondgift.nl

STEUN DE
LOkALE 
ONDERNEMER

Zondag 12 december
14.00-20.00 uur

VRIJWILLIGERS 
MELD JE AAN?
vrijwilligers@dickensnight.nl

Como is eind april als jong knaapje binnengeko-
men. Uitgehongerd, uitgedroogd, apatisch, niet 
gewend aan mensen. Het manneke is erdoor-
heen gesleept en heeft inmiddels een complete 
metamorfose doorgemaakt; van schriel schar-
minkeltje naar een mollige jongeling met een bolle 
toet. Applaus voor Como! 

Om zijn gevoelige alvleesklier te ontzien, staat hij 
op strikt dieet (intestinal moderate calorie van Ro-
yal Canin). Hij is ook allang niet meer bang voor 
mensen, laat zich gewoon oppakken en aaien, en 
je kunt hartstikke leuk met hem spelen. Hij mag 
binnengehouden worden, maar heeft nog nooit 

een huis van binnen gezien dus dat wordt een 
leuke ontdekkingsreis vol met wonderlijke nieu-
wigheden. 

Bij wie mag Como zijn nieuwe leven gaan vie-
ren? Hij heeft zo zijn best gedaan, is van zo ver 
gekomen en heeft zoveel bereikt; hij verdient een 
nieuw thuis. Hij is nu tien maanden oud. Een rus-
tig huishouden en enige ervaring is gewenst. 

ATTENTIE: WE ZIJN NOG STEEDS DRIN-
GEND OP ZOEK NAAR OPVANGGEZINNEN 
VOOR DE GROTE AANTALLEN BINNENKO-
MENDE KITTENS. 

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:  0492 - 51 39 71

Como

Aan de hand van vragen over de regio, tech-
nische ontwikkelingen en bekende uitvinders, 
krijgen de kinderen een kijkje in de wereld van 
techniek. Verschillende bekende en onbeken-
de bedrijven en producten uit de regio worden 
zo onder de aandacht gebracht van de kinde-
ren. Professor M. de presentator van de quiz, 
geeft feedback en aanvullende informatie. 
Tussen de vragenrondes door komen echte 
techniekproefjes voorbij. En natuurlijk zijn er 
mooie prijzen te winnen voor de deelnemende 
klassen.
Met een informatieve, leuke en spannende 
quiz, werden bij de vorige edities ruim 3000 
kinderen, in 700 teams, uit meer dan 90 klas-
sen van 28 scholen bereikt. Met de herfstva-
kantie voor de deur is de Live Tech Battle een 
goede afsluiter van de week. 

Techniekpromotie
Naast het organiseren van de Live Tech Batt-
le maakt de stichting zich jaarrond sterk voor 
techniekpromotie bij de jeugd. De stichting 

zorgt ervoor dat kinderen in de klas en bij 
technische bedrijven op een laagdrempelige 
manier kennis maken met techniek. Dit doet 
zij onder andere door de inzet van leskisten, 
bedrijf in een doosje, het Buddytraject en de 
game Techteam Binqi. Voor meer informatie: 
www.hightechhelmonddepeel.nl.

Stichting Hightech Helmond de Peel 
In de stichting zijn 50 bedrijven en diverse onder-
wijsinstellingen verenigd om techniekpromotie in 
de regio Helmond – de Peel te verbinden en uit te 
rollen.

Manon Pijnenburg (voorzitter van de stichting en 
mede-eigenaar van de Helmondse machinefabri-
kant AAE): “Samen maak je meer impact dan alle 
bedrijven los van elkaar. Het is van belang dat kin-
deren en leerlingen de juiste informatie krijgen over 
de sector techniek. Dat geldt overigens ook voor 
alle andere sectoren. Het gaat erom dat ze alles in 
overweging kunnen nemen en de juiste opleidings- 
en beroepskeuze kunnen maken. Met ons samen-
werkingsverband en de diverse techniekactiviteiten 
voor de jeugd zorgen we ervoor dat we techniek 
spelenderwijs en op een laagdrempelige manier 
onder de aandacht brengen.”

De Live Tech Battle is terug! 
HELMOND Op vrijdag 22 oktober gaan groepen 7 en 8 uit de regio samen online 

wederom de strijd aan tijdens de Live Tech Battle. 
Deze online techniekquiz wordt voor de derde keer georganiseerd door Stichting 
Hightech Helmond - de Peel en laat deze keer 1200 kinderen kennis maken met 

techniek en bedrijven uit de regio.

Vanaf oktober 2021 komt op bijna iedere maandag-
avond om 19.00 uur in wijkgebouw De Geseldonk 
een gezondheidsthema aan bod. Je wordt van 
harte uitgenodigd om deze avonden kosteloos bij 
te wonen. Meld je hiervoor tijdig aan via info@kans-
rijkmierlohout.nl, want vol is vol.

Voor degene die wil is er aansluitend een wandel-
activiteit (start vanaf de Geseldonk), dus neem je 
wandelschoenen mee. 

NB: Vooralsnog is een geldige QR-code in combina-
tie met ID-bewijs vereist!

Programma november 2021:
Maandag 8 november 19 - 20.30 uur: ‘Gezonde 

voeding, hartstikke belangrijk!’
J. Lammers, cardioloog Elkerliek (met bijdrage van 
Wim Tilburgs, ervaringsdeskundige en oprichter 
van stichting Je leefstijl als medicijn).
Maandag 15 november 19 - 20.00 uur: ‘Gezond en 
lekker eten’
Wilma Hartman, leefstijlcoach 
HartmanCoaching.com.

Maandag 22 november 19 - 20.00 uur: Lokaal ge-
zond
Lokale ondernemer Mierlo-Hout (spreker volgt).

Maandag 29 november 19 - 20.00 uur: Voedzame 
maaltijden 
Dietiste (spreker volgt).

Gezond Mierlo-Hout
MIERLO-HOUT Een gezonde leefstijl in een gezonde leefomgeving is belangrijk. 

Je voelt je fitter, bent minder (langdurig) ziek en je hebt misschien op termijn 
wel minder medicijnen nodig. Goede voeding, dagelijks bewegen, vermindering 

van stress, goede sociale contacten en voldoende slapen in een groene 
omgeving zijn hiervoor van belang. Dat weten we allemaal, maar het is erg 

moeilijk, wanneer we hier iets in willen of moeten veranderen. 

HELMONDNU.NL
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HELMONDloopjes
weekkrant

Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend succesvol!
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon.  

Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe. Geen afkortingen.  
1 letter of cijfer per hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten.

Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

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

Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND
Mierloseweg 244  | 5707 AV Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

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

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

UITGEVER
Adcommunicatie 
0492-845350
Ad Klaasen
Mierloseweg 244
5707 AV Helmond

ADVERTENTIES
advertentie@deloop.eu
0492-845350
Christel Sanders (06-30 07 31 81)
Daniëlle Huissoon (06-30 25 25 12)

BUREAU REDACTIE
Wendy Lodewijk
06 – 83 67 64 80
Inleveren: Kopij/agenda’s 
nieuwsberichten e.d.: 
redactie@deloop.eu  
www.deloop.eu 
Mierloseweg 244
5707 AV Helmond
0492-845350
Inleveren berichten tot uiterlijk 
maandag 17.00 uur

EIGEN BEZORGING EN 
VERSPREIDING 
ADCOMMUNICATIE
Verspreiding Weekkrant De Loop 
Helmond elke do. t/m vr.
Bezorgklachten/zelf bezorgen: 
graag z.s.m. melden via 
bezorging@deloop.eu of 
telefonisch tijdens kantooruren 
(9.00u.-17.30u.) via 0492-845350

OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts en Chris Thielen 

BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie
www.klaasenvandeursen.com

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen 

BETALINGEN
IBAN: NL97RABO018.10.96.145

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

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. De producten 
zijn uit voorraad leverbaar en te bestellen. (Forever Business Owner). 

BROUWHUIS Gemeenschapshuis De Loop, Peeleik 7 | 
AKO, Brouwhorst 27
BRANDEVOORT Brandpunt, Biezelaan 29 | Jumbo, 
Huiskensstraat 2 | Albert Heijn, De Plaetse 87
DIERDONK Albert Heijn, Dierdonkpark 10
Bloemen en Planten Outlet, Weg naar Bakel 4
HELMOND-CENTRUM Elzas Passage | Delifrance
Bibliotheek Helmond-Peel, Watermolenwal 11,
Keizerinnedeal 70.
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 | Uitgeverij Adcommunicatie, Mierloseweg 244
ORANJEBUURT/ZWANENBEEMD Bezoekershal Elkerliek
RIJPELBERG Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1 | Jumbo, 
Wederhof 14
STIPHOUT Jumbo Gijsbers, Dorpsstraat 58D
AARLE-RIXTEL Bakkerij van Brug, Dorpstraat 19

Weekkrant De Loop Helmond is ook 
verkrijgbaar op de volgende adressen

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

HELMONDloopjes
weekkrant

Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend succesvol!
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon.  

Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe. Geen afkortingen.  
1 letter of cijfer per hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten.

Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

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

Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND
Mierloseweg 244  | 5707 AV Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

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

DIVERSEN TE KOOP

Rolluiken, luifels, vloerbedekking, 
lamellen, (rol)gordijnen, jaloeziën, etc. Zeer 

concurrerende prijzen. Gratis meten en 
prijsopgaaf. Willie’s stoffering, Braaksestraat 

10, Helmond, T: (0492) 535901

FEESTJE? Div. Abraham en Sarah 
opblaasfiguren voor jong en oud € 35,- 

tel. 0492-510855  
www.ikgeefeenfeestje.nl

KACHELHOUT, BRIKETTEN, 
PELLETKORRELS,  AANMAAKHOUT, 

GRILHOUTSKOOL,  
AANMAAKBLOKJES, ENZ. 

TEL.:06-14992150

CURSUS
NIEUW Cursus aquarelleren op dinsdag-

middag. Informatie www.atelier-overhorst.nl
Tel.: 0492-525451

ZONDAG 24 OKTOBER VLOOIENMARKT
SPORTHAL TIVOLI

GEERT GROOTESTRAAT 72, EINDHOVEN
9-16U.  INFO: 06-20299824

WWW.TIMMERMANSEVENEMENTEN.NL

EVENEMENTEN

Nieuwe behandelmethode bij 
(chronische) klachten

Zoals: Rug, Bekken, Schouder, 
Nek, Knie, Hamstrings etc.

Voor meer info of afspraak:
www.Bowen-Mierlo.nl
Laurens Hoebergen
T: 0492-666040

Bowen Mierlo

TE KOOP GEVRAAGD
Marktspullen, antiek, klokken, schil-

deren, beelden en meer gezocht. 
Heb je iets? Bel Twan: 06-13208306. 

www.vdrijt-inboedels.nl
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haircombi
Haarproducten Drogisterij producten Nagelproducten en Schoonheidsproducten, Kappersbenodigheden

Mierloseweg 19 • 5707 AB Helmond • T 0492-550982 • www.haircombi.nl • nl.newsha.com

Wil jij je 
FÖHNSKILLS 
bijschaven?
Met onze ‘style your hair’ workshop leer jij zelf 

jouw haar in model te brengen! Of je nu wilt leren 
om je haar te föhnen, stijlen of krullen… 

wij gaan het je leren!  

Het valt ons op dat veel vrouwen het erg lastig 
vinden of niet goed weten hoe ze hun eigen 
haar kunnen stylen. In deze ‘style your hair’ 
workshop willen wij jullie de juiste tips meege-
ven zodat iedereen met mooi gestyled haar 
over straat kan lopen! En als je dan in de spiegel 

kijkt, je er helemaal blij van wordt! Ontvang na 
afloop van de workshop een goodiebag en 
25% korting op het gehele assortiment! 

(uitzondering op drogisterij artikelen, sebastian 
& diversen elektra artikelen)

Aanvang: 14.00Kosten: €19,95Datum: 13 november 2021 & 11 december 2021

Inschrijven: winkel@haircombi.nl  | Vermeld uw naam, telefoonnummer & met hoeveel personen u wilt deelnemen aan de workshop.

Locatie: Mierloseweg 19 Helmond


