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BEZORGERS 
GEZOCHT 

Brouwhuis
De Middenloop, Maaslaan, 

Molenbeek, Tongelreep.

Elke zondag open
Helmond Akkerweg 70

Gaultheria in schaal
Of Bergthee is winterhard. 
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De Bluesroute vindt plaats op vrijdag 29 
oktober tot en met zondag 31 oktober en 
alle optredens zijn gratis bij te wonen. 
Er staan wel 11 nationaliteiten op het 
podium! Een zeer divers en gevarieerd 
programma dus. De 16 speellocaties 
zijn allemaal op loopafstand van elkaar 

en er zijn zowel binnen- als buitenpodia. 

Het is een van de grootste gratis blues-
festivals binnen de Benelux, het is dan 
ook niet verwonderlijk dat in 2019 het 
festival door zo’n 16.000 festivalgangers 
bezocht is.

Kun je niet wachten? 
Verheug je alvast op het programma 
én vind alle aanvullende informatie op 
www.bluesroutehelmond.nl. 
Daar kun je ook het programmaboekje 
downloaden.

Drie dagen lang genieten 
van tiende editie Bluesroute 

HELMOND Dit weekend is het eindelijk zover! Genieten van 52 (inter)nationale bluesbands, 
verspreid over zo’n 16 locaties in Helmond-Centrum. Het festival bestaat inmiddels ook al 

10 jaar, dus het belooft een fantastische, feestelijke editie te worden. Het is daarnaast ook nog 
eens het eerste Helmondse festival in twee jaar tijd, aangezien er door de coronapandemie 

lange tijd niets mogelijk was op dat gebied.

www.bluesroutehelmond.nl
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Thuiszorgwinkel Helmond
Vanaf 1 november geopend van maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 
10.00 t/m 16.00 uur.

Medicura Zorgoutlet Helmond
De outlet is vanaf 1 november tot 
kerst geopend van donderdag t/m 
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Geysendorfferstraat 7
5703 GA Helmond
088 - 007 11 00  
www.medicura.nl

Kanaaldijk N.O. 18
5701 SB Helmond
088 - 007 11 00  
www.medicura.nl

Vanaf 1 november kunt u t/m eind december 
in de thuiszorgwinkel van Medicura, gelegen 
aan de Kanaaldijk Noordoost 18, terecht voor 
scherp afgeprijsde zorghulpmiddelen!

Zorgoutlet
Alles moet weg!

Alle Zorgboog Extra leden krijgen 10% extra 
korting op het gehele zorgoutlet assortiment!

10% extra korting!

Leef & Zorg wordt

De eigenaar van Leef & Zorg, Angelo Leenen, heeft zich 
jaren met hart en ziel ingezet om mensen uit de omgeving 
van Helmond te helpen om langer zelfstandig thuis te 
blijven wonen. Deze passie zet hij voort in de nieuwe 
Medicura thuiszorgwinkel. Op deze manier blijft de 
vertrouwde service behouden!

Op maandag 1 november verhuist de Medicura thuiszorgwinkel van de Kanaaldijk Noordoost naar 
het voormalige winkelpand van Leef & Zorg, gelegen aan de Geysendorfferstraat 7 in Helmond. De 
nieuwe locatie biedt, ten opzichte van de huidige locatie, ruimte voor een groter assortiment!

Bij de Medicura Zorgwinkel kunt u terecht voor het gratis 
lenen, tijdelijk huren of kopen van zorghulpmiddelen. Het 
assortiment bestaat o.a. uit zorgbedden, scootmobielen, 
rollators, sta-op stoelen en rolstoelen, maar ook ouder en 
kind, gezondheids- en hygiëne producten.
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Op dit moment zijn er op bijna de helft 
van alle scholen verkennende gesprek-
ken geweest over het belang van goed 
onderwijs en het inrichten daarvan. 
Een derde van de scholen is inmiddels 
gestart met het verduurzamen en het 
kwalitatief verbeteren van het muzie-
konderwijs. 

Dit doen zij door goed te kijken waar de 
behoefte binnen de school ligt. Dit kan 
zijn een wens voor meer muziekinstru-
menten binnen de school, het starten 
van een schoolband met bijbehorende 
bandcoach, een muziekdocent die leer-
krachten praktische tips geeft bij het 
geven van een muziekles, het samenw-
erken met een muziekvereniging of het 
aanschaffen van een (digitale) muziek-
methode met bijbehorende coaching 
om deze te implementeren. Dit sluit 
goed aan bij de landelijke visie. 

Jantien Westerveld, directrice Méér 
Muziek in de Klas (landelijk): “Onze mis-
sie is structureel muziekonderwijs voor 
alle basisschoolkinderen in Nederland 
en het Caribisch gebied. Méér Muziek in 
de Klas Helmond is al erg goed op weg. 
Vandaag hebben we een gesprek gevo-
erd met burgemeester Elly Blanksma, 

ambassadrice Méér Muziek in de Klas 
Helmond, coördinator CultuurContact 
Mieke Chatrou en projectleider Méér 
Muziek in de Klas Helmond Kirsten 
Smeenk over alle prachtige initiatieven. 
Om ervoor te zorgen dat deze initiati-
even blijvend zijn, is het van belang ze 
te vergroten, de samenwerking verder te 
laten ontwikkelen en te verduurzamen.”

Burgemeester Elly Blanksma heeft uit 
handen van directrice Méér Muziek in 
de Klas Jantien Westerveld een am-
bassadeurspeld ontvangen. Mevrouw 
Blanksma zet zich als ambassadrice in, 
om het muziekonderwijs voor elk kind in 
Helmond toegankelijk te maken. Muzie-
konderwijs is essentieel voor de ontwik-
keling van kinderen. 
Muziek heeft een groot effect op de 
ontwikkeling van de hersenen. Kinderen 
die veel in aanraking komen met muziek, 
leren uiteindelijk beter communiceren, 
schrijven, rekenen en samenwerken. 

Burgemeester Elly Blanksma: “Samen 
muziek maken is ontzettend leuk en 
leerzaam. Muziek brengt mensen 
samen, versterkt sociale vaardigheden, 
motiveert en inspireert. Ik geloof dat 
muziekonderwijs het beste en mooiste 

in kinderen naar boven kan halen. Ik ben 
trots dat ik als ambassadrice voor Méér 
Muziek in de Klas mijn bijdrage kan le-
veren.”

Stichting Méér Muziek in de Klas Hel-
mond werkt momenteel hard aan het 
betrekken van financiële partners voor 
het verduurzamen van dit project. Er 
staan voor komend jaar meerdere even-
ementen op de planning, waar iedereen 
van mee kan genieten. Een Songfestival 
van de OBSH scholen, een concert van 
studenten van Hogeschool de Kempel 
en feestelijke uitvoeringen van muziekv-
erenigingen met schoolkinderen bijvoor-
beeld. 
Wilt u op de hoogte blijven, kijk dan op 
meermuziekindeklas-helmond.nl.

Ambassadeursspeld Méér Muziek in de Klas voor 
bevlogen ambassadrice burgemeester Elly Blanksma 

Van links naar rechts: coördinator CultuurContact Mieke Chatrou, projectleider Méér Muziek in de Klas Helmond Kirsten Smeenk, 
ambassadrice Méér Muziek in de Klas Helmond Elly Blanksma en directrice Méér Muziek in de Klas landelijk Jantien Westerveld. 

F | Méér Muziek in de Klas.

HELMOND Het initiatief Méér Muziek in de Klas Helmond, gesteund door de landelijke stichting 
Méér Muziek in de Klas en de gemeente Helmond, is een succesvol duurzaam project voor alle 

Helmondse basisscholen.

Het doel 
Het doel van de campagne is om 
meer bewustwording te creëren on-
der de inwoners van Helmond rond-
om FairTrade en duurzaamheid. Hoe 
je zelf kunt bijdragen aan een betere 
wereld. Niet alleen in je eigen stad, 
maar ook daarbuiten. Maar zeker ook 
om Helmond op de kaart te zetten en 
als voorbeeld te dienen voor andere 
gemeenten die de ambitie hebben 
om FairTrade gemeente te worden. 

Het principe van FairTrade
In het verleden waren FairTrade pro-
ducten onlosmakelijk gekoppeld aan 
ontwikkelingslanden. Met FairTrade 
producten werden op die manier 
armoede en ongelijkheden in de ont-
wikkelingslanden bestreden en de 
omstandigheden (wonen, werken, 
onderwijs, hygiëne, etc) verbeterd. 
FairTrade is tegenwoordig een veel 
ruimer begrip. Het slaat niet meer 
alleen terug op ontwikkelingslan-
den. Ook in ons eigen land worden 
producten geproduceerd volgens 
het FairTrade principe. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan producten waarin 
grondstoffen worden gebruikt die 
voorheen weggegooid zouden wor-
den (want overproductie of voldoen 
niet ‘aan de norm’) en waar de boe-
ren geen geld voor kregen. Nu wor-
den deze wel gebruikt en krijgen de 
boeren er een eerlijke prijs voor. Of 
bijvoorbeeld producten die geprodu-
ceerd worden met restafval in bedrij-
ven waar mensen met een beperking 
of afstand tot de arbeidsmarkt wer-
ken. 

Wat heeft de kerngroep gedaan?
Om de titel te behalen moet aan di-
verse criteria worden voldaan. De 
gemeente moet bijvoorbeeld actief 
meedoen, er moet voldoende me-
dia-aandacht zijn en maatschappe-
lijke organisaties, bedrijven, winkels 
en horeca moeten zich committeren 
aan FairTrade. De campagne in Hel-
mond is gestart met het versturen 

van een enquête richting ruim 400 
organisaties in Helmond met vragen 
over het gebruik van FairTrade pro-
ducten binnen hun eigen organisatie. 
Studenten van Fontys Hogeschool 
hebben tijdens hun stage geholpen 
door winkels en restaurants te be-
zoeken en zo de campagne onder 
de aandacht te brengen. En er zijn 
talloze mailberichten verzonden en 
telefoontjes gepleegd om te inventa-
riseren wie zoal FairTrade producten 
gebruikt, produceert of verkoopt en 
ze te enthousiasmeren om aan te 
sluiten bij de campagne. 

Ook wordt bij de gemeente Helmond 
door de medewerkers inmiddels 
FairTrade koffie en thee gedronken. 
Daarnaast sluit de titel FairTrade 
Gemeente aan bij het Global Goals 
beleid van de gemeente Helmond. 

Het officiële moment op 
zondag 31 oktober 
Op 31 oktober krijgt Helmond in het 
centrum, tijdens de FairTrade en Glo-
bal Goals markt, de titel overhandigd. 
Een feestelijk moment waarbij sa-
men met kerngroepleden, FairTrade 
Gemeenten Nederland, wethouder 
Cathalijne Dortmans en deelnemers 
van de campagne wordt terugge-
keken op de afgelopen maanden, 
vooruitgeblikt naar de toekomst en 
stilgestaan bij het belang van FairTra-
de. Iedereen is van harte welkom om 
bij dit moment aanwezig te zijn. 

Ook meedoen?
Nu de titel binnen is, is de kerngroep 
nog niet klaar. De kerngroep moet 
hard blijven werken om de titel te 
kunnen behouden. Daarvoor is jouw 
hulp meer dan welkom! Ken jij bedrij-
ven/organisaties die FairTrade pro-
ducten verkopen of gebruiken of wil 
je mee helpen met het organiseren 
van activiteiten voor de campagne, 
laat het weten via: 
www.fairtradegemeenten.nl/
gemeente/helmond.

De titel is binnen: Helmond wordt 
officieel FairTrade Gemeente!

HELMOND Op zondag 31 oktober krijgt Helmond de 
officiële titel FairTrade Gemeente overhandigd door 

Stichting FairTrade Gemeenten Nederland. De afgelopen 
maanden is er hard gewerkt door vrijwilligers van de 
Kerngroep FairTrade Gemeente Helmond om aan alle 

vereiste criteria te voldoen. En met succes! 

helmondnu.nl
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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

Milieustraat te ver weg? Lever uw afval in bij 
het Grondstoffen Inleverpunt!
Maandag 1 november start in Helmond alweer de derde ronde van het 
Grondstoffen Inleverpunt (GRIP). Bij het GRIP kunnen inwoners verschillende 
afvalsoorten kwijt waarvoor zij anders naar de milieustraat zouden moeten. 
Het GRIP reist een week lang door de stad en staat elke dag op verschillende 
plekken in de buurt. Een bezoek aan het Grondstoffen Inleverpunt is gratis.

De derde ronde is de laatste van dit jaar. Uiteraard komt het GRIP ook in 2022 bij 
u in de wijk. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer precies. 
Houd hiervoor wijkblad De Loop in de gaten.

Grondstoffen Inleverpunt
Het lokale GRIP is bedoeld om inwoners van Helmond te helpen bij het scheiden 
van afval. Uit bewonersonderzoeken komt naar voren dat de afstand naar de 
milieustraat inwoners tegenhoudt om hun afval goed te scheiden. Vaak gaat het 
om kleine hoeveelheden afval die naar de milieustraat moeten. Door de afstand 
naar de milieustraat belanden deze in de restafvalcontainer of in een vuilniszak 
en dat is niet de bedoeling.

Een boodschappentas vol afvalsoorten
Bij het GRIP kunnen inwoners de volgende afvalsoorten kwijt:
• metalen;
• kleine hoeveelheden hout en steenpuin;
• lampen;
• piepschuim;
• batterijen en kleine accu’s (afval als cartridges, verf, lampenolie, afgewerkte 
 motorolie wordt niet geaccepteerd bij de GRIP-wagen)
• textiel;
• harde kunststoffen;
• frituurvet;
• elektrische apparaten;
• hol glas (bijvoorbeeld een glazen vaas) en vlak glas 
 (bijvoorbeeld een kapotte spiegel)

Per huishouden mag maximaal één boodschappentas vol worden gebracht. 
Een bezoek aan het GRIP is gratis en alleen voor Helmondse particulieren. 
Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het afvoeren van hun afvalstoffen.

Wanneer is het Grondstoffen Inleverpunt bij u in de buurt?
Het GRIP staat van maandag 1 november tot en met vrijdag 5 november elke dag 
op verschillende plekken in de stad. U vindt het schema op www.helmond/GRIP 
en in de AfvalApp (www.DeAfvalApp.nl). Onder de tegel ‘Afval’ en daarna ‘GRIP’ 
vindt u meer informatie. DeAfvalApp is gratis te downloaden in de App Store of 
Google Play Store.

Start pilot met gevallen bladeren in de 
Binnenstad en Helmond-Noord
Dit najaar voeren we op diverse grasvelden in de Binnenstad en Helmond-Noord 
een proef uit: bladeren die op het gras zijn gevallen, laten we liggen. Deze 
bladeren verkruimelen we, zodat ze in de bodem opgenomen worden. De proef 
is goed voor de natuur, dieren en mensen.

Eind oktober 2021 starten we, samen met andere Peelgemeenten, met een proef 
om gevallen bladeren op grasvelden te versnipperen. Waar normaal het blad 
wordt afgevoerd, blijft het op deze plekken (in de Binnenstad en Helmond-Noord) 
nu liggen. Omdat het blad wordt verkruimeld zakt het in het gras. Zo wordt 
het snel in de bodem opgenomen. Dat is beter voor regenwormen en andere 
bodemdieren. De bodem kan hierdoor ook meer water vasthouden. Dat is beter 
voor het gras en de bomen. In 2020 heeft gemeente Rotterdam deze proef al 
uitgevoerd. De proef was daar erg succesvol. Als de proef in onze gemeente ook 
succesvol blijkt, gaan we het ter plekke versnipperen van bladeren de komende 
jaren op meer locaties toepassen.

Gevallen bladeren: een rijke bodemverbeteraar
Met deze proef gaan we de ecologische kringloop, die we met het opruimen van 
bladeren verstoren, zoveel mogelijk herstellen. Door bladeren te laten liggen en 
te hergebruiken, is er meer voeding aanwezig voor planten en dieren en blijft het 
groen langer leven. Het blad biedt ook schuilgelegenheid aan insecten. Bovendien 
maken we Helmond klimaatbestendig, omdat grasvelden en plantvakken met 
blad meer water kunnen opnemen en minder snel verdrogen. Ook kunnen de 
bodem en het groen met (extra) blad meer CO2 vasthouden.

Zelf aan de slag
U kunt zelf ook profiteren van de voordelen van gevallen blad. U kunt meedoen 
door de bladeren in uw tuin tussen de planten te laten liggen of de bladeren van 
het terras tussen de planten te vegen. 

Rent a Boa and a Cop Mierlo-Hout op 
2 november
Op 2 november van 09.30 tot 16.00 staan we met het project Rent a Boa and a 
Cop in Mierlo-Hout. Dit is een project waarbij inwoners direct invloed krijgen 
op de inzet van de Buitengewoon Opsporingsambtenaar (boa) en de politie. Zij 
ontvangen u die dag graag in hun stand bij de Jumbo.

Geef uw melding door voor 2 november
U bepaalt waar de boa’s en politie op deze dag extra aandacht voor hebben in 
uw wijk door meldingen door te geven. Kan uw straat bijvoorbeeld wel wat extra 
toezicht gebruiken? Heeft u behoefte aan preventieadvies? Ziet u iets opvallends 
en wilt u daar aandacht voor vragen? Of rijden auto’s veel te hard door de straat? 
Geef uw melding voor 2 november door via www.helmond.nl/rent-a-boa. Hier 
staat ook meer informatie over de actie. 
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Aanmelden collectieve aanvullende 
verzekering
Iedereen die in Nederland woont of werkt, moet een basisverzekering hebben. 
Met een basisverzekering kunt u naar de huisarts, het ziekenhuis of de 
apotheek. Heeft u een minimum inkomen en zorgkosten die de basisverzekering 
niet vergoedt? Maak dan gebruik van de gemeentelijke collectieve aanvullende 
verzekering (CAV). 

De gemeente biedt samen met zorgverzekeraar CZ een eigen collectieve 
aanvullende ziektekostenverzekering aan. Deze verzekering is speciaal voor 
mensen met een laag inkomen. U kunt zelf een keuze maken uit pakketten voor 
de basisverzekering en de aanvullende verzekering. Weet u niet goed welk pakket 
het beste bij uw situatie past? Maak dan gebruik van de keuzehulp op 
www.gezondverzekerd.nl.

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

Wilt u een collectieve aanvullende verzekering aanvragen? 
Meld u dan rechtstreeks aan bij CZ via www.gezondverzekerd.nl. Op die manier 
aanmelden werkt het snelst. U kunt ook een schriftelijke aanvraag indienen. 
Vraag het aanvraagformulier dan op bij de afdeling Zorg en Ondersteuning van 
de gemeente via 14 0492 (optie 2).

Vragen of meer informatie 
Heeft u vragen over de verzekering, dan kunt terecht bij de CZ-winkel aan 
de Molenstraat 223, Helmond of bel 088 555 7777. Meer informatie over de 
collectieve aanvullende verzekering en de voorwaarden vindt u op
www.gezondverzekerd.nl en op www.helmond.nl/cav.

Fair Trade & Global Goals markt 31 oktober
Op zondag 31 oktober vindt de Fair Trade & Global Goals markt plaats in het 
centrum van Helmond. Van 12.00 tot 17.00 uur is de markt geopend. Er zijn 
kramen gevuld met FairTrade en duurzame producten, organisaties die uitleggen 
hoe zij bijdragen aan de Global Goals en nog veel meer. Gemeente Helmond 
is erbij! We staan er met de energiekaravaan en een kraam over Operatie 
Steenbreek én we lanceren de subsidie op regentonnen.

Energiekaravaan 
Gemeente Helmond bouwt samen met onze inwoners aan een duurzame, 
innovatieve en schone gemeente waar het nu en in de toekomst fijn wonen, 
werken en verblijven is. Om dit te bereiken, zetten we niet alleen in op het 
besparen van energie maar ook het gebruik van andere, meer duurzame, vormen 
van energie. De overgang van gas naar andere duurzame bronnen is daarin een 
belangrijk onderdeel. Kom langs bij de Energiekaravaan om meer informatie te 
krijgen over het besparen van energie en het gebruik van duurzame energie.

Operatie Steenbreek 
Tijdens NL Doet en Nationale Burendag worden inwoners ondersteund door 
hoveniers om tegels uit hun tuin te halen en planten ervoor in de plaats te zetten. 
Tegel eruit, plant erin! Zo creëren we meer groen in Helmond. Binnen vijf jaar 
komen alle wijken aan de beurt. Is uw wijk de volgende editie nog niet aan de 
beurt? Kom dan alvast uw tegels brengen. U krijgt tijdens deze dagen sowieso vijf 
planten. Houd de website van Alle lichten op groen (www.allelichtenopgroen.nl) 
in de gaten voor de wijken van de volgende edities.

Regentonnen
De gemeente gaat twee keer per jaar een regentonnenmaand organiseren. 
Als inwoner van Helmond krijgt u in die maanden € 30,- korting op de aankoop 
van een regenton. De eerstvolgende actie loopt van 1 tot en met 30 november. 
Meer weten? Kom dan naar onze stand op zondag 31 oktober!

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag 2 november, 
16 november en 30 november. Alle vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

De agenda van de vergadering is de dag voorafgaand aan de 
welstandsvergadering te vinden op www.helmond.nl/welstandscommissie. 
Of mail naar gemeente@helmond.nl. Dan ontvangt u de agenda van de 
welstandsvergadering in uw mailbox.

Wilt u een vergadering online bijwonen dan kunt dit doorgeven via 14 0492 of 
via gemeente@helmond.nl.

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 

Belkadi, D. 29-05-1966

Luijs, J.H.S. 15-10-1994

Rama, W. 30-10-1980

Suchodolski, R.Z. 14-06-1977

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  

Broek van den, R.M. 08-12-1996

Zmudowska, A.M. 23-05-2000

Gähler, J.J.M. 21-05-1999

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

Veestraat 35 15-10-2021 verbouw 2 winkels met bovenwoning 6446317

  naar 1 winkel met 4 appartementen 

Kruipheide 27 19-10-2021 aanvraag overkapping 6452321

Molenstraat 169-171 20-10-2021 legaliseren woonstudio’s 6456739

Liverdonk, kavel L74 20-10-2021 oprichten woning 6456463

Zandstraat 104 21-10-2021 plaatsen erker 6460925

David Teniersstraat 16 20-10-2021 vervangen houten kozijnen door  6454847

  kunststof 

Liverdonk, kavel 97 22-10-2021 oprichten woning, maken uitweg 6275177

Automotive Campus,  22-10-2021 oprichten kantoor en hal voor 5825677

Sectie T 7547  startup ELEO 

• 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

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



6 vrijdag 29 oktober 2021 de loop weekkrant HELMOND

• 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

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

Kanaaldijk NO t.h.v.  18-10-2021 kappen 2 bomen  6397901

Oranjekade  

Dr. Knippenberghof 62 18-10-2021 oprichten dakkapel (achterzijde) 6383947

Mierloseweg 313 19-10-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan  6395845

  (kamerbewoning) 

Generaal Snijdersstraat 48 21-10-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan  6417275

  (kamerbewoning) 

Boerhaavelaan 5 21-10-2021 plaatsen overkapping 6440465

Kluisstraat 1, 3, 3A t/m 3E,  24-10-2021 transformatie van winkelruimte naar 6261057

5 en 5A  1 winkel en 8 appartementen 

Margrietlaan 19G 25-10-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan  6420609

  (kamerbewoning) 

Ganzewinkel 2              19-10-2021    oprichten woning, maken uitweg            6280003

 

Ingediende evenementenvergunningen (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Registratienr.:

Peeleik 7 - Brouwhuis e.o. 20-10-2021     optocht Brouwhuis (28-2-2022) 2021-00755

Piet Blomplein 21-10-2021     reizende tentoonstelling  2021-00759

  ‘In twee Werelden | Molukkers in Nederland’ 

  (van 4-11 t/m 1-12-2021) 

Raktweg 25 -  22-09-2021     Helmcross 2021 2021-00667

(Noord Berkendonk)  (28-12 t/m 30-12-2021) 

Watermolenwal 11 -  21-10-2021     plaatsen carnavalstent optocht 2021-00763

thv Watermolenwal nr. 11   (27-2-2022) 

Havenplein 22-10-2021     NPO Radio 2 Top 2000 Stemweek  2021-00765

  (2-12-2021) 
 

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 drank- en horecavergunningen (2)
Aanvrager Horeca: Locatie: Omschrijving: Registratienr./

     Datum verzending

Cafetaria Haptaria Piet Heinstraat 46 exploitatievergunning 50731161/

20-10-2021

Eethuis De Griek Bakelsedijk 2 Alcoholwetvergunning 50741338/

20-10-2021

Meer informatie 

U kunt bij de afdeling Veiligheid en Naleving informatie krijgen over verleende vergunningen, 

via telefoonnummer 06-18591000 of via gemeente@helmond.nl.

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

Bruhezerweg 27 11-09-2021 verzoek ontheffing bestemmingplan  6364581

  (kamerbewoning) 

Astronautenlaan 180 14-09-2021 verzoek ontheffing bestemmingplan  6368173

  (kamerbewoning)  

Hoofdstraat 115B 21-09-2021 kamerverhuur bestaand pand  6382041

Mercuriuslaan 74 27-09-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan  6399447

  (kamerbewoning)  

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

Ontwerp-omgevingsvergunning Kaldersedijk 3B  
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, voornemens te zijn medewerking 

te verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning voor het afwijken van het geldende 

bestemmingsplan “Brandevoort – Kaldersedijk 3” ten behoeve van het realiseren van een 

woning op locatie Kaldersedijk 3B. 

Ter inzage

Het ontwerp van het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 

28 oktober 2021 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, Binnen 

Parallelweg 44 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een afspraak maken. Dit kan via 

www.helmond.nl/afspraak of via telefoonnummer 14 0492. 

Zienswijzen indienen 

Gedurende deze termijn wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent het 

ontwerp-besluit schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen dienen te 

worden gericht aan burgemeester en wethouders, p/a Afdeling Ondernemen & Ontwikkelen, 

Team Vergunningen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Voor het indienen van mondelinge 

zienswijzen kan een afspraak worden gemaakt bij Afdeling Ondernemen & Ontwikkelen,Team 

Vergunningen (iedere werkdag te bereiken via telefoonnummer 14 0492).

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

• een gehandicaptenparkeerplaats aan te brengen ter hoogte van de volgende adressen:

 Ameidepark 212, Adelaarsplein 57, Ameidewal 401, Anna van Eekerenstraat 4, 

 Azalealaan 159, Beukehoutstraat 31, Broekwal 15, Ferdinand Bolstraat 25, 

 Gulperplantsoen 5, Hunzestraat 7, Jan Stevensstraat 14, Kasteel Traverse  115, 

 Pieter de Hooghstraat 37, Ridderstraat 36, Rubensstraat 11, Heiakker 28.

• gehandicaptenparkeerplaatsen op te heffen, op de volgende adressen:

 Scheerderhof 38, Welschapsplein 7, Wolfstraat 133.

Bezwaar maken

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum van 

het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij: Burgemeester en wethouders, 

afdeling Bestuurs- en Ju-ridische Ondersteuning, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook 

digitaal via www.helmond.nl/bezwaar. 

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

be-zwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens 

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

aanvragen. Dit ver-zoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift stuurt u naar: 

De Voorzieningenrechter, sector be-stuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. 

Voor het behandelen van een dergelijk ver-zoek wordt griffierecht geheven.

Meer informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Het inzien van de besluiten kan alleen op 

afspraak. U kunt uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak. Ook zijn verkeersbesluiten 

in te zien op www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over besluit 2116 en 2117 kunt u 

contact opnemen met dhr. R. van der Kuijlen. U kunt bellen naar 14 0492.

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 15 oktober 2021 een melding heeft ontvangen van Blue Skies One B.V. betreffende de 

wijziging van het bodemsaneringsplan. Het betreft de locatie Grasbeemd 1 met locatiecode 

AA079401972.

Omgevingsrecht
Burgemeester en wethouders van Helmond maken gelet op de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht, Besluit omgevingsrecht en de Algemene wet bestuursrecht bekend, 

medewerking te verlenen op de aanvraag omgevingsvergunning voor het afwijken 

van het geldende bestemmingsplan “Stiphout” ten behoeve van het bouwen van een 

woonzorgcomplex met 18 zorgkamers en een appartementencomplex met 12 studio’s op 

van der Weidenstraat 9, 9A t/m 9H, 9J t/m 9N, 9P, 9R t/m 9T, 11, 11A t/m 11H, 11J t/m 11L.
 

Ter inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 29 oktober 2021 zes weken ter inzage in 

het Stadskantoor, Binnen Parallelweg 44 te Helmond. Het inzien van deze stukken kan alleen 

op afspraak. U kunt uw afspraak telefonisch maken via telefoonnummer 14 0492 of via 

www.helmond.nl/afspraak.  
 

Beroep en voorlopige voorziening 

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

bestaat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor belanghebbenden de mogelijkheid 

een beroepschrift in te dienen bij de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch. Ook kan de 

Voorzieningenrechter van de Rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. 

Opmerking verdient dat geen beroep meer kan worden ingesteld door een belanghebbende 

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

voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht. 

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 28 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.
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Door: Teun Senders

Griezelspeurtocht op 30 oktober
De spookachtige speurtocht zal plaats-
vinden op 30 oktober van 18:30 tot 
21:30 uur. De kosten bedragen € 2,50 
per kind. Uiteraard kun je als volwasse-
ne ook meedoen. Voor de volwassenen 
is er ook koffie en thee met een heerlijk, 
huiveringwekkend Halloween-hapje. 
Aanmelden voor de speurtocht kan door 
een mail te sturen naar stichtingvrien-
denstadstuin@gmail.com.

Halloween brunch op 31 oktober
Op 31 oktober gaan we vrolijk verder 
met spoken, want de meest snode dag 

van het jaar vieren we met een uitge-
breid bruncharrangement. In buffet-
vorm geniet je van soep, een broodas-
sortiment, divers beleg, salades, warme 
hapjes, een dessert en dat alles in Hal-
loween-thema. Uiteraard is de brunch 
inclusief koffie, thee en vruchtensap-
pen. De kosten bedragen € 17,50 per 
persoon. 

Aanmelden kan via stichtingvrienden-
helmond@gmail.com of telefonisch 
06 – 17 43 64 58. Vooraf reserveren 
en betalen. Maximaal 14 personen. 
Mensen met een inkomstenverklaring 
van de gemeente Helmond krijgen  
25% korting.

Als het onheil verdwenen is…
Ook na Halloween gaan we weer vrolijk 
verder met het organiseren van amu-
sante avontuurtjes. Zet de volgende 
data alvast in je agenda.

Op 13 november hebben we in de Stad-
stuin een lezing over vergeten groenten. 
Op 28 november is er een workshop 
pepernoten bakken voor kinderen. Op 
5 december organiseren we een Sin-
terklaasbrunch. Informatie over deze 
activiteiten volgt nog. Volg hiervoor de 
Stichting Vrienden Stadstuin op Insta-
gram en Facebook, of ga naar stads-
tuinhelmond.nl en klik op het logo van 
de stichting.

De Stadstuin komt weer even spoken! Want wat we nu toch weer gebrouwen hebben… 

Gezellig griezelen tussen de groenten

F | Nicole van de Rijt.

BROUWHUIS De avond voor Halloween is griezelnacht in de Stadstuin! Kinderen en 
volwassenen zijn welkom voor een ijzingwekkende speurtocht door een onheilspellende tuin. 

Stuntelige spoken en grimmige geesten zullen de tocht niet makkelijk maken. Na afloop kunnen 
de speurders zelf hun eigen geheimzinnige griezelbrood maken, met de ingrediënten die ze 

tijdens de speurtocht gevonden hebben. Alle spinnenogen, heksenneuzen, paddensnotterbellen 
en andere griezelige groezels zullen worden verzameld in één grote pot, waar ze door een 

gespecialiseerde tovenaar bereid zullen worden tot een geheimzinnig griezeldeeg.

De eerste die in de ton verscheen 
was Roel de Bresser als Bennie 
Thuisman. Bennie was gek op man-
nen, dat was te zien en horen. Hij 
werd opgevolgd door Pim Velthuijs 
die de nodige drank meegenomen 
had om als barman de zaal te be-
dienen. Hierna was het de beurt 
aan Rob Bouwman die al het nodige 
meegemaakt had bij het beklimmen 
van (veelal) bergen en deze verhalen 
vielen uitermate goed in de zaal. Rob 
steeg volgens het publiek boven alle 
anderen uit en mag het aanstaande 
vrijdag opnemen tegen de andere fi-
nalisten. De volgende in de ton was 
Willem Rongen die als Lassie en Adri-
aan uitbundig kwam vertellen wat hij 
meemaakte als dierenarts. Als laatste 
voor de pauze stond Twan van Oers 
op het podium, die als pater in op-
leiding (PIO) liet zien dat hij net iets 

anders is dan andere geestelijken.

Na de pauze besteeg Koen Verstap-
pen het podium en vertelde over alle 
gebreken die komen ‘As ge awwer 
wérd’. Tom van Osch kwam daarna 
als bruid uitleggen dat ze de ware had 
gevonden om mee in het huwelijks-
bootje te stappen. Iveke van Gerven 
volgde hem/haar op in haar creatie 
Mien Billekes-Jeuken en legde haar-
fijn uit dat schoonheid van binnen zit. 
Freddy van den Elzen als Fred in ’t 
leer sloot de avond af en voorzag de 
zaal van het nodige mode-advies.

Het was weer een geslaagde avond 
en we zijn ontzettend benieuwd hoe 
de finale op 29 oktober zal aflopen. 
De jury, maar ook het publiek, zal er 
een flinke kluif aan hebben om de 
beste te kiezen.

Finalisten Goeie To(o)n bekend

Rob Bouwman won de publieksprijs van de tweede voorronde en plaatste zichzelf 
daarmee direct in de finale. F | Wendy Lodewijk.

Vrijdag 22 oktober vond de tweede voorronde van 
kletstoernooi De Goeie To(o)n plaats. Aan het einde van 

de avond won Rob Bouwman in zijn creatie als de alpinist 
de publieksprijs en plaatste zichzelf daarmee direct in de 
finale. Later besloot de jury dat ook Tom van Osch, Hans 
Keeris, Koen Verstappen en Riza Tisserand gaan strijden 

in de eindstrijd op 29 oktober.

In de Sint-Trudokerk aan de Dorpsstraat 
34 in Helmond hoort u a capella wer-
ken van Noord-Europese componisten 
zoals Sigurbjörnsson, Pedersøn, Grieg, 
Gjeilo, Mäntyjärvi, Pärt.

De aanvangstijd is 15:30 uur. Kaarten 
à € 10,- zijn verkrijgbaar via de website 
www.helmondskamerkoor.nl en aan de 
ingang van de kerk. De dan geldende 
coronamaatregelen zullen gehanteerd 
worden.

Helmonds Kamerkoor zingt Nordic

F | Helmonds Kamerkoor.

STIPHOUT Op zondagmiddag 14 november neemt het 
Helmonds Kamerkoor onder leiding van Peter-Paul van 

Beekum u al zingend mee naar Noord-Europa, waar in de 
zomer de zon niet lijkt onder te gaan en in de winter de nachten 

heel lang duren.

helmondskamerkoor.nl
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maximaal

 20%

Hout stoken. Hou het gezellig, voor uzelf én voor uw buurt

Wat is goed stoken? Hieronder leest u een aantal tips.

Stook droog hout. Gebruik hout met een 
vochtpercentage van maximaal 20%. 
Het stoken van vochtig hout zorgt voor een 
onvolledige verbranding. Dat kan nadelige 
gevolgen hebben voor u, uw omgeving én voor 
uw kachel en rookkanaal. Voor het meten van 
het vochtpercentage kunt u een houtvochtmeter 
gebruiken. 

Gebruik onbehandeld en ongeverfd hout. 
Bij het stoken van behandeld of geverfd hout 
kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen. Let op als u 
een zogenaamde allesbrander heeft. Ook daarin 
kunt u geen behandeld of geverfd hout en afval 
als plastic verbranden. Dat is erg ongezond voor 
uzelf en uw omgeving. 

Stook niet als het windstil of mistig is. Dan trekt 
uw kachel slecht en blijft de rook in uw tuin en in 
uw omgeving hangen.  U kunt zo geur- en gezond-
heidsoverlast voor uw buren veroorzaken. Check 
daarom voor u gaat stoken www.stookwijzer.nu en 
zie meteen of de weersomstandigheden goed zijn.

Steek het hout van bovenaf aan met aanmaakblokjes of 
aanmaakhoutjes.  Dan verbrandt het haardhout beter. 

Gebruik geen papier of 
karton om uw vuur aan te 
maken. Dat voorkomt veel 
rook, waardoor u de kans op 
overlast verkleint.

Controleer of u goed stookt.
Ziet u gele, gelijkmatige 
vlammen en komt er bijna 
geen rook uit de schoorsteen, 
dan stookt u goed. Zijn de 
vlammen oranje en komt er 
donkere rook uit de 
schoorsteen, dan is de 
verbranding onvoldoende. 
Zorg dan voor genoeg 
luchtaanvoer.

Ventileer uw huis tijdens het stoken. Zo trekt het vuur voldoende 
zuurstof aan en wordt de trek in de schoorsteen niet belemmerd.

Zorg voor een goed rookkanaal. Een goed rookkanaal vol-
doet aan de bouwregelgeving (verloop van het rookkanaal en 
uitmonding in de nok van het dak).  Laat daarnaast uw kachel 
minstens één keer per jaar vegen door een erkend vakman. 
Dan is er minder risico op een schoorsteenbrand.

www.helmond.nl/houtstoken

Logo in FC/DIA:
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

Het stoken van hout in open haard of houtkachel is lekker warm 
en brengt gezelligheid in huis. Hout stoken kan ook overlast geven. 
Stookt u op de juiste manier, dan beperkt u geur- en 
gezondheidsoverlast voor uw omgeving en voor uzelf. 
En u haalt meer rendement uit uw kachel. Zo houdt u het gezellig. 
Voor uzelf én voor uw buurt.
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Zaterdag 6 november: Arjan Kleton - 
Sluitingstijd (try-out)

Nog nooit is het woord sluitingstijd zo 
beladen en actueel geweest als de laat-
ste tijd. De avondklok; op de klok naar 
huis racen om nog net op tijd binnen te 
zijn, op afspraak winkelen (hoe laat ook 
alweer?) en kunnen we nog een biertje 
bestellen? Bovendien leven we in Ne-
derland sowieso nogal op de klok. Ge-
lukkig vergeten we tijdens een avondje 
stappen wel allemaal de tijd. Naarmate 
de avond vordert, hoe minder de klok 
een rol speelt. En hoe lekker is dat! Als 
barkeeper maakte Arjan Kleton dit regel-
matig mee. Vooral tegen sluitingstijd. Na 
het laatste rondje is niets meer wat het 
lijkt. In ‘Sluitingstijd’ neemt Arjan je mee 
naar de gekste taferelen, bijzondere ont-
moetingen en brutale gasten aan de bar 
die nog net na de laatste ronde, toch nog 
dat laatste biertje willen bestellen. Maar 
is het dan toch niet tijd om naar huis te 
gaan? Volgens Arjan niet; er is namelijk 
altijd wel ergens een ‘after-party’!

Arjan Kleton won exact een jaar na zijn 
eerste optreden de Publieksprijs Talent 
Award op het gerenommeerde Interna-
tional Comedy Festival Rotterdam. Ver-
der was Arjan te zien en horen bij on-
der andere SBS6, BNNVARA, Omroep 
Gelderland, Radio Veronica en NPO 
Radio2. Hij is lid van Knock Out Comedy 
Crew en treedt veel op in Comedy Café 
Amsterdam.
Arjan’s Youtube kanaal: www.youtu-
be.com/arjankleton

datum: zaterdag 6 november
aanvang: 20.15 uur
entree: € 15,00
kaarten: www.annatheater.nl

informatie kaartverkoop: 
06 – 28 10 43 33

Zaterdag 6 november: Masterclass 
theater en beweging van Marcelo 
Ferreira
Voor dansers en acteurs! Danspeda-
goog Marcelo Ferreira is in de eerste 
week van november in Nederland. Hij 
geeft in het Annatheater op 6 novem-
ber masterclasses voor jongeren en 
volwassenen. Marcelo Ferreira was 
twintig jaar artistiek directeur en dans-
leraar aan Ginasiano Escola de Dança 
in Porto, Portugal. Leerlingen van hem 
zijn doorgestroomd naar de dansoplei-
dingen in heel Europa en in Nederland 
naar Rotterdam, Amsterdam, Arnhem 
en Tilburg. Marcelo nam deel aan tallo-
ze internationale uitwisselingsprogram-
ma’s met zijn school en geeft nog steeds 
masterclasses over de hele wereld.

In de masterclasses in het Annatheater 
gaat Marcelo werken aan podium-aan-
wezigheid en lichaamsbewustzijn. Een 
acteur moet zich comfortabel in zijn 
lichaam voelen. Uitgaande van de drie 
principes: ruimte, beweging en ritme 

wordt door middel van lichaamsoe-
feningen en spelletjes met en zonder 
muziek gewerkt aan een betere relatie 
tussen de acteur en zijn lichaam.

datum: zaterdag 6 november
tijd: 10.30 tot 12.00 uur jongeren; 13.00 
tot 14.30 uur volwassenen
prijs: € 25,00
aanmelden: via info@annatheater.nl
meer informatie: 06 – 44 36 92 88

Maandag 8 november Auditie Anna 
Producties voor jongeren met speler-
varing
Anna Producties, de productiegroep 
van Jeugdtheaterschool Annatheater, 
houdt op maandag 8 november audi-
ties voor de theaterproductie die begin 
oktober 2022 in première zal gaan. Ben 
jij gek op theater en niet van het podium 
weg te slaan? Wil jij graag meedoen in 
een theatervoorstelling? In deze groep 
krijg je de mogelijkheid om je talent te 
laten zien en te ontwikkelen. En je leert 
een heleboel over het vak acteren!

Een bezoeker na het zien van Assepoes-
ter, de voorstelling die afgelopen oktober 
te zien was: “Wat een mooie voorstelling. 
K(p)rachtige acteer prestatie, geweldig!”

De repetities zijn elke donderdag van 
19.00 tot 21.00 uur en een aantal ke-
ren in het weekeinde. De repetities be-
ginnen op 11 november 2021. Er wordt 
contributie gevraagd om deel te nemen 
aan deze productie.

datum: maandag 8 november
tijd: van 19.00 tot 20.30 uur

Heb je interesse? Neem contact op met 
Lavínia Germano, laviniagermano@an-
natheater.nl of bel: 06 – 44 36 92 88.

Vrijdag 19 november: Davey Turnhout 
- Maar nog niet helemaal (try-out)
‘Niet normaal gelukkig’. Een normaal 
en gelukkig leven is voor veel mensen 
een streven. Maar wanneer ben je nou 
echt gelukkig en wanneer is je leven 
normaal? Dat vraagt de talentvolle co-
median/cabaretier Davey Turnhout zich 

hardop af. Wat vinden andere mensen 
normaal voor een jongeman die net 30 
geworden is? Met hilarische anekdotes 
en veel (vaak vlijmscherpe) grappen 
komt Davey Turnhout tot de kern. Zo 
normaal is het namelijk niet om gelukkig 
te zijn. Je vindt geen geluk in een leven 
dat met name voor anderen normaal is. 
Davey is gelukkig op het podium, als hij 
zijn abnormale belevenissen met het 
publiek deelt. En als ze dan ook nog 

lachen om een keiharde grap, dan is hij 
niet normaal gelukkig.

Biografie Davey Turnhout:
In een vol De La Mar Theater won Da-
vey Turnhout de juryprijs van het Am-
sterdams Studenten Cabaret Festival 
2019 en nu gaat hij het land in met zijn 
debuut. Davey Turnhout is een begena-
digd schrijver van roasts. Bij de Dutch 
Roast Battles in Comedy Café Amster-
dam werd Davey uitgeroepen tot ‘Roast-

baas 2017’ en op een speciale editie in 
TivoliVredenburg tijdens het Utrecht In-
ternational Comedy Festival 2020 brak 
hij de zaal af in een roast battle tegen 
Dave Felida.
 
datum: vrijdag 19 november
aanvang: 20.15 uur
entree: € 15,00
kaarten: www.annatheater.nl

informatie kaartverkoop: 0
6 – 28 10 43 33

Verwacht in december: 
Het Echte Kerstverhaal!

Het Annatheater ligt op 1 minuut loopaf-
stand van het NS-station Helmond.
Het adres is Floreffestraat 21a, 
Helmond. Telefoon: 0492 – 475 255.
info@annatheater.nl
www.annatheater.nl

November 2021 in het Annatheater 

F | Annatheater.
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Hier liggen aan de oostkant vijf vennen 
die enkele jaren geleden veel ruimte 
hebben gekregen doordat het bos rond-
om flink is terug gezet, tot wel 50m. In-
middels is daar op de meeste plaatsen 
heide tot ontwikkeling gekomen, wat 
natuurlijk geweldig is voor de natuur. 
Want op deze kleine vlaktes kunnen nu 
salamanders, kikkers en hagedissen 
foerageren en zich verschuilen als ze uit 
het water willen. 
En je ziet ook dat de biodiversiteit in z’n 
algemeen flink toeneemt; zelfs de zeld-
zame heidekikker is weer terug en bij 
enkele vennen is deze zomer de klokjes-
gentiaan weer opgebloeid. Maar een an-
der effect is dat er voortdurend op grote 
schaal zaailingen van berken en dennen 
uitschieten. Als die niet worden uitge-
plukt zal er binnen 10 jaren opnieuw 
bos ontstaan zijn en dan zijn we weer 
terug bij af! Sinds 2016 zijn alle vennen 
geadopteerd door de Scoutinggroepen 
van Jan Baloys, Scouting Leonardus en 
Scouting Paulus. Ook Scouting Bran-
devoort helpt mee. Ieder jaar komen 

zij naar ‘hun’ ven om zaailingen uit te 
plukken en daarmee de heide open te 
houden. 
In 2020 moest de Natuurwerkdag we-
gens corona worden afgelast, maar de 
natuur is ondertussen doorgegaan met 
zaaien en groeien. Er staan nu rond 
het Langdaalven, Kulekesven, Eiven, 

Wasven en Kikkerven heel veel nieuwe 
dennetjes en jonge berken. 

Deze moeten snel worden uitgeplukt 
om te voorkomen dat de heidevlaktes 
weer dicht groeien. 
Op zaterdag 6 november komen alle 
scoutinggroepen naar de Stiphoutse 

Bossen; ieder naar het door hen ge-
adopteerde ven. 

Maar laat iedereen die de natuur een 
warm hart toedraagt ook komen mee-
helpen! Een paar uurtjes of een hele 
dag? Alles is welkom. IVN Helmond 
zorgt voor koek en zopie. Helpers, zorg 

voor stevige schoenen of laarzen en 
neem werkhandschoenen mee en een 
steekschep of snoeizaag. Iedereen is 
welkom van 10 tot 16 uur! 

Kijk op www.natuurwerkdag.nl voor 
meer informatie of op de website van 
IVN Helmond. 

Natuurwerkdag 2021 met heel veel handen aan het werk 

F | IVN Helmond.

HELMOND/STIPHOUT Op zaterdag 6 november wordt weer 
de landelijke Natuurwerkdag gehouden. Op meer dan 400 

plaatsen in Nederland gaan echt duizenden vrijwilligers aan 
de slag om de natuur een handje te helpen. Er worden wilgen 
geknot, nestkasten gehangen, zwerfafval opgeruimd en heel 

veel nieuwe bomen geplant. In Helmond gaat het IVN ook weer 
los met natuurwerk; dit jaar in de Stiphoutse Bossen.

Een begrip in de modewereld 
Amper een jaar of dertien was Maria 
Manders uit Mierlo toen ze in de oorlogs-
jaren al eigenhandig kleding ontwierp en 
maakte. De basis voor wat later bleek 
een prachtige carrière in de wereld van 
de mode. Én zonder het toen te weten 
ook een mooie opstart voor een eigen 
kledingwinkel waar niet alleen dames-
kleding werd verkocht, maar ook heren-, 
kinder- en communiekleding, bruids-
mode, lingerie, stoffen en fournituren. 
Het succes van de ondernemersvrouw 
getrouwd met Harrie Lenssen groeide 
met de jaren en de 100 m2 grote kleding-
winkel in de Kerkstraat groeide al snel 
uit haar jasje. Een verhuizing naar een 
groter pand was dan ook bittere nood-
zaak om verdere stappen te kunnen 
maken met het oog op de toekomst. Een 
toekomst die een vervolg kreeg midden 
in het centrum van Mierlo, om precies te 
zijn de Dorpsstraat 161b tegenover het 

voormalige gemeentehuis. Op die plek 
werd een nieuwe modezaak gebouwd, 
die door de loop der jaren maar liefst 
9 verbouwingen onderging en uitgroei-
de tot een prachtig winkelpand. ‘Een 
stadse modezaak in een dorp’ met maar 
liefst 1.600 m2 mode ‘voor haar’. Een 
fraai winkelpand geheel in Scandinavi-
sche stijl dat al jaren tot de absolute crè-
me de la crème qua damesmodezaken 
van Nederland gerekend mag worden.

2e en 3e generatie 
Dat Lenssen Manders Mode ‘voor haar’ 
een echt familiebedrijf genoemd kan 
worden, blijkt wel uit het feit dat zoon 
Michiel en dochter Meriann, de 2e ge-
neratie van de modefamilie, al op jonge 
leeftijd in de voetsporen traden van hun 
moeder Maria Lenssen-Manders. Na-
dat Michiel (na 40 jaar) en zijn vrouw 
Francien inmiddels alweer ruim drie 
jaar geleden zijn gestopt, runt Meriann 

samen met haar man Johan van Sinten 
en sinds een jaar of vier ook de 3e gene-
ratie Nikki en Ruud Lenssen en Michelle 
van Sinten de modezaak. Een team dat 
door de jaren heen is uitgegroeid naar 
bijna 50 personeelsleden. Een fantas-
tisch team, bijzonder klantvriendelijk en 
liefde voor het vak. Niet voor niets zijn zij 
mede het paradepaardje en is de mode-

familie super trots op het team zoals zij 
ook trots zijn op de trouwe klantenkring 
die tot ver buiten de regio rijkt.

Online winkelen
Dat een bezoekje aan Lenssen Manders 
voor dames van jong tot oud voor velen 
een feestje betekent, is niet zo vreemd 
gezien het zeer ruime assortiment tren-

dy, casual en stijlvolle kleding, schoe-
nen, jassen en accessoires volgens de 
laatste modetrends. Met ruim 150 ver-
schillende topmerken onder één dak 
heeft men voor ieder wat wils. Tussen-
door genieten van een heerlijk drankje 
in het sfeervolle Fashioncafé, gratis par-
keren voor de deur en het bezoekje aan 
Lenssen Manders Mode ‘voor haar’ is bij 
voorbaat geslaagd. Maar ook een digi-
taal bezoekje 24/7 aan de damesmode-
zaak in Mierlo middels online shoppen 
is populair en een ideale gelegenheid om 
in no-time te slagen op mode gebied.

Lenssen Manders trakteert 
Dat Lenssen Manders Mode ‘voor haar’ 
het bereiken van de mooie mijlpaal 
niet zomaar voorbij laat gaan, is niet zo 
vreemd. Men nodigt dan ook graag haar 
klanten uit voor een bezoekje aan hun 
winkel in de feestweek van maandag 
25 tot en met zaterdag 30 oktober. Daar 
kan men dan genieten van een lekker ge-
bakje in het Fashioncafé en maakt men 
bij aankoop kans op de hoofdprijs van 
de dag. En niet te vergeten een heerlijke 
parfum cadeau bij aankoop zolang de 
voorraad strekt tijdens de feestweek!

Lenssen Manders Mode ‘voor haar’, 
Dorpsstraat 161b in Mierlo. Telefoon 
0492 – 661 262
www.lenssenmodemierlo.nl.

Lenssen Manders Mode ‘voor haar’ al 60 jaar een begrip in Mierlo en omstreken 

Meriann en Johan en de 3e generatie Michelle, Nikki en Ruud. F | Lenssen Manders Mode.

MIERLO Begonnen in 1961 als kleine kledingwinkel in de 
Mierlose Kerkstraat en uitgegroeid tot één van de grootste 
zelfstandige damesmodewinkels van Zuid-Nederland. Een 
prestatie van formaat van het familiebedrijf dat zestig jaar 

geleden werd opgezet door mevrouw Maria Lenssen-Manders. 
Een mijlpaal waar ook de tweede en derde generatie van de 
modefamilie uit Mierlo terecht bijzonder trots op mag zijn. In 

de week van 25 tot en met 30 oktober zal het 60-jarig bestaan 
van Lenssen Manders Mode ‘voor haar’ gevierd worden samen 
met hun brede klantenkring. Want ‘wie jarig is, die trakteert’!
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* Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

15% korting
+ 1 maand gratis

bij een contactlensabonnement*

Krijg je 2e bril  
helemaal gratis*

Hey YOU! 
Kom nu langs voor een gratis oogmeting.

200 euro korting
op een multifocale bril*

15% korting 
op multifocale  
contactlenzen*

Helmond
Veestraat 7, Tel. 0492-535158
Brouwhorst 48, Tel. 0492-510852

Maak een afspraak op eyewish.nl/afspraak. See YOU!

kijk voor het hele programma op theaterspeelhuis.nl

THE SHOW MUST GO ON
STEPHANIE LOUWRIER

16/11

05/11 ROUÉ VERVEER / ZO GOED ALS NIEUW

12/11 TONEELGROEP MAASTRICHT / VRIJDAG (VAN HUGO CLAUS)

16/11 STEPHANIE LOUWRIER / THE SHOW MUST GO ON

20/11 THE BILLY JOEL EXPERIENCE / ALEXANDER BROUSSARD & 003

IN HET SPEELHUIS!
BINNENKORT
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Dat is een uitdrukking die velen van ons 
gebruiken, maar is dat wel altijd zo ver-
standig? We zitten nu in de begrotings-
periode van onze stad Helmond voor de 
periode 2022 t/m 2025. Onze stad ont-
vangt veel geld. Bijna 400 miljoen euro, 
waarvan 260 miljoen euro vanuit het rijk 
via het gemeentefonds. Dat geld gaan 
we verdelen onder de inwoners en komt 
terecht in de zorg, welzijn, werk, wegen, 
cultuur, sport en nog veel meer. Daar-
naast geeft het rijk ook allerlei subsidies 
en toeslagen. Op die manier wordt er in 
de samenleving veel geld verdeeld. Al 
jaren vraag ik mij af of dit wel de juis-
te koers is? Onze overheid verhoogt al 
jaren de belastingen en dat blijft maar 
stijgen. Tot enkele jaren geleden was de 
belastingdruk veel lager en in de laatste 
20 jaar is deze stukken hoger geworden. 
In Den Haag heeft men er van alles bij 
verzonnen om meer geld binnen te har-
ken om nog meer uit te kunnen geven en 
zo houden we elkaar in leven. 

De belastingen die er in der loop der 
jaren zijn bijgekomen, zijn: inkom-

stenbelasting, loonbelasting, vennoot-
schapsbelasting, dividendbelasting, 
erfbelasting, schenkbelasting, kansspel-
belasting en vermogensrendementshef-
fing. En ook nog de indirecte belastingen 
spelen een grote rol: BTW, accijns, BPM 
van de auto`s, motorrijbelasting, over-
drachtsbelasting, assurantiebelasting, 
bankenbelasting, milieubelasting in-uit-
voerbelasting en als laatste de omstre-
den verhuurdersheffing voor woning-
corporaties. Kan het niet veel simpeler? 

Ja, dat kan. De bestaande belastingen 
afschaffen en één tarief via de BTW in 
rekening brengen is de meest eenvou-
dige werkwijze van belasting heffen op 
alles. En ook alle buitensporige terugga-
ven en subsidies afschaffen, hoort daar-
bij in de wetenschap dat elke inwoner 
in Nederland wel een sociaal minimum 
is gegarandeerd om van te leven. Dan 
waren er geen schandalen en affaires 
rondom toeslagen. Vele Nederlanders 
en dus ook Helmonders zijn slachtoffer 
van het huidige systeem. Ik pleit er voor 
om terug te gaan naar een basis waarin 

mensen met een transparante, dienst-
bare en betrouwbare overheid te maken 
hebben. Geld mag niet zomaar alle kan-
ten uit rollen!

Pieter Vervoort
Fractie voorzitter CDA Helmond

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Vervoort: Geld moet rollen
Voordat ik aan mijn eerste column begin, wil ik mijn voorganger 

Marcel Heesakkers ontzettend bedanken voor wat hij heeft gedaan 
voor ons als CDA Helmond en voor onze mooie stad. Hij was 7 jaar 

volop actief om een bijdrage te leveren om Helmond beter te maken. 
Marcel heeft besloten om te stoppen als burgercommissielid, wat wij 

zeer betreuren. Wij moeten zijn keuze respecteren.
Nu inhoudelijk naar mijn eerste column. 

Bij de erfpachtconstructie zijn bewo-
ners enkel eigenaar van het huis, maar 
niet van de grond. Dit betekent dat ze 
erfpachtlasten moeten betalen, naast 
de hypotheeksom. Volgens VVD Hel-
mond maakt dit de huizen niet per se 
betaalbaarder. 

Verder stelt de VVD-fractie dat bewo-
ners die hun woning tussentijds verko-
pen, mogelijk niet meeprofiteren van het 
fonds waarin de erfpachtgelden worden 
ingelegd. 
Dit fonds wordt gebruikt om toekomsti-
ge maatschappelijke, digitale of ecologi-
sche innovaties te financieren van deze 
zogeheten slimme wijk. Het kan echter 

jaren duren voordat de innovaties wor-
den gerealiseerd, terwijl sommige be-
woners dan al zijn vertrokken.

Ook in planologisch opzicht zijn er de 
nodige bedenkingen. Zo wil de VVD de 
parkeernorm van slechts 0,2 auto’s per 
woning opschroeven. Hier bovenop ko-
men weliswaar drie parkeerplekken per 
tien huizen, maar deze zijn uitsluitend 
beschikbaar voor deelmobiliteit. “Van 
de bewoners wordt dus verwacht dat zij 
binnen de wijk zich te voet, per fiets of 
deelbakfiets verplaatsen en voor vervoer 
buiten de wijk vooral gebruik maken van 
deelauto’s. We vragen ons af of dit haal-
baar is”, aldus VVD-woordvoerder Matijs 
Sneijers. 

Hij vervolgt: “VVD Helmond vraagt zich 
ook af of de toekomstige bewoners be-
wust zullen kiezen voor het Brainport 
Smart District-concept. Gezien de hui-
dige krapte op de woningmarkt zal op 
dit moment namelijk iedere vorm van 
woningbouw verkopen, maar misschien 
blijven de bewoners over een paar jaar 
wel met een innovatieve kater zitten?”

Het college van B&W wil nog vóór de 
gemeenteraadsverkiezingen van maart 
2022 dit plan op de agenda zetten. VVD 
Helmond zal het project dan kritisch 
gaan bekijken.

VVD Helmond heeft tal van 
bedenkingen bij ontwikkeling 

Brainport Smart District
HELMOND Erfpachtconstructie, parkeernorm, de financiering 

van innovaties. Bij de opzet van de zogeheten slimme wijk 
´Brainport Smart District´ plaatst de VVD Helmond grote 

vraagtekens. Eind dit jaar worden de eerste tijdelijke woningen 
geplaatst, maar intussen ligt dit plan nog steeds op de tekentafel. 

Matijs Sneijers. F | VVD Helmond.

De partij heeft landelijk sinds de Tweede 
Kamerverkiezingen een roerige periode 
doorgemaakt met als grote klapper het 
verlies van de zetel. Deze wake-upcall is 
samen met een nieuw bestuur de start 
geweest voor hernieuwd elan; zeker in 
Brabant!
Frans Mol: “De lokale verbindingen in 
de partij hebben in Brabant voor een 
stimulerende invloed gezorgd op het uit-
dragen van de intenties van de partij; het 
gevoel is goed en het programma zeker 
ook.”

In Helmond heeft 50PLUS zich in de 
raad constructief opgesteld en succes-
sen geboekt. 

We benoemen twee toppers: 
De oprichting van het vervoermiddel 
‘t Automaatje; juist in het afgelopen 
halfjaar wordt er heel veel gebruik van 
gemaakt, eigenlijk is er meer vraag dan 
aanbod!
De plannen van het nieuwe zwembad 
op de Braak waren de eenvoud zelve; 
door te blijven lobbyen en moties in te 
dienen, is geregeld dat het bad wordt 
uitgebreid met voorzieningen zoals 
whirlpool en sauna. Voorzieningen wel-
ke veel worden benut door de oudere 
medemens.

De constructieve bijdrage aan het debat 
in de raad zal ook in de volgende periode 

onze leidraad zijn. Voor onze inwoners: 
oud en jong. Tenslotte is onze ‘strijd-
kreet’: Dichtbij en betrokken.

Frans Mol lijsttrekker 50PLUS Helmond 
HELMOND Op de gehouden ledenvergadering van 50PLUS is Frans Mol gekozen en benoemd 

tot de lijsttrekker van 50PLUS voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. 50PLUS zal 
met een lijst van tien kandidaten deelnemen aan deze verkiezingen.

Frans Mol. F | 50PLUS Helmond.

Tijdens deze feestavond komen alle 
facetten voorbij van een heel carna-
valsseizoen. Een prins, een tonprater, 
blaaskapellen, artiesten, een optocht en 
natuurlijk een geweldige afterparty.

Carnaval vieren we natuurlijk niet al-
leen, dat doen we met z’n allen! Vrien-
den, fans, dweilorkesten en carnavals-
verenigingen. Hoe geweldig zou het zijn 

als ook u daarbij aanwezig bent?

Via de site  www.blue-band.nl  kunt 
u voor slechts € 7,50 per persoon een 
kaartje bemachtigen. Wees er snel bij, 
want zo kunt u ook zeggen, Carnaval 
2021…Ik was er toch bij!

Tot ziens in de Geseldonk op vrijdag 10 
december 2021.

Blue Band organiseert feestavond 
in de Geseldonk 

MIERLO-HOUT Heeft u Carnaval 2021 ook zo gemist? Nou, 
wij wel! Daarom organiseert Blaaskapel de Blue Band uit 

Helmond een weergaloze feestavond op vrijdag 10 december 
aanstaande in zaal de Geseldonk.

www.blue-band.nl
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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

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

Omdat jouw week al druk genoeg is

Koopzondag 31 oktober 
in Someren 

nuvakeukens.nl 
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Op 22 oktober is het alternatieve 
Rondje Helmond gestart. Je kunt het 
de light-versie noemen. Dit jaar is het 
Rondje Helmond geen evenement op 
één dag, maar kan men het in een pe-
riode van twee weken fietsen. Tussen 
22 oktober en 6 november 2021 kan 
het routeboekje, inclusief een setje 
coupons, gratis opgehaald worden bij de 
VVV in Helmond. 

Met de coupons (let op: zolang de voor-
raad strekt) krijg je een extraatje bij een 
van de ondernemers langs de route:
• Tweede kopje koffie gratis bij Paling-
kwekerij Rijpelaal (Rijpelberg 5).
• Tweede kopje koffie gratis bij Proeverij 
de Bank (Veestraat 46).
• Bij een kop koffie of thee in Kasteel-
café een gratis setje ansichtkaarten van 
het Kasteel Helmond (Kasteelplein 1).

Fotowedstrijd
Ook nieuw dit jaar is de fotowedstrijd. 
Tijdens het fietsen van het Rondje Hel-
mond kunnen deelnemers een foto ma-
ken en deze mailen naar info@visithel-
mond.nl onder vermelding van ‘Rondje 
Helmond winactie’. Meedoen kan tus-
sen 22 oktober en 6 november 2021.

Uit alle inzendingen worden vier win-
naars gekozen. Zij maken kans op een 
van onderstaande prijzen:
• Een dinerbon ter waarde van € 25,- 
van De Pastoor (Hortsedijk 52).
• Een Proefpas ter waarde van € 25,- 
van Proeverij de Bank (Veestraat 46).
• Een kadomand ter waarde van € 25,- 
van De Brandevoortse Hoeve (Mede-
voort 23).
• Een Peelpeuzelboekje ter waarde van 
€ 15,- met extra fietsroutes van VVV 
Helmond (Watermolenwal 11).

Rondje Helmond eenmalig 
in een nieuw jasje

F | Helmond Marketing.

HELMOND Dit jaar kon Helmond Marketing het Rondje niet op 
de vertrouwde manier organiseren en daarom hebben ze nu 

eenmalig een andere insteek bedacht. Het is gratis dit jaar én 
er is een fotowedstrijd aan verbonden!

We ontvangen je graag om 13.45 uur bij 
café Lokaal 42 op de Markt in Helmond. 
Om 14.00 uur start het programma met 
een welkomstwoord door wethouder 
Erik de Vries en een introductie van 
VOLOP Helmond. Daarna gaan we, on-
der begeleiding van een gids, de stad in. 
Na de wandeling treffen we elkaar weer 
in café Lokaal 42. Daar gaan we de idee-
en pitchen en sluiten we rond 16.30 uur 
af met een borrel.

Samen met de stichting VOLOP Bra-
bant starten de gemeente Helmond en 
Helmond Marketing het project VOLOP 
Helmond. Door samen te werken met 
lokale pandeigenaren, makelaars en on-
dernemers wil VOLOP Helmond lokale 
initiatieven een podium bieden in leeg-
staande panden. Een prachtige kans 
voor lokale, culturele, maatschappelijke 
en sociale initiatieven om het centrum 
van Helmond aantrekkelijker te maken.

Voordelen voor alle partijen
In de werkwijze van VOLOP Helmond 
worden allereerst pandeigenaren en 
initiatiefnemers bij elkaar gebracht. Sa-
men zoeken ze naar een overeenkomst 
waar alle partijen voordeel bij hebben. 
De initiatieven worden zorgvuldig gese-
lecteerd. Ze gaan niet concurreren met 
de bestaande ondernemers, maar zijn 
een aanvulling op het overige winke-
laanbod. Een aantrekkelijke stad is im-
mers belangrijk voor alle partijen.

VOLOP Helmond ondersteunt de ini-
tiatieven om een concreet en haalbaar 
plan te maken. “Vaak lopen mensen al 
langer rond met een idee, maar zit het 
nog enkel in hun hoofd. Wij stimuleren 
en helpen ze om dat op papier te zetten. 

Zodra het plan rond is en getoetst, stel-
len we hen voor bij vastgoedpartijen en 
begint de bemiddeling”, vertelt Maruja. 
Linda vult aan: “Op deze manier hel-
pen we onze eigen lokale initiatieven, 
kunnen we ze verbinden aan de juiste 
partijen en werken we samen aan een 
bruisende en gastvrije stad.”

Kick-off
Ondertussen is VOLOP Helmond druk 
bezig met de voorbereidingen en wor-
den de eerste contacten gelegd met 
pandeigenaren en relevante organisa-
ties. Linda: “Het moet echt een Hel-
mondse versie worden van VOLOP. Dus 
willen we iedereen die hiervoor open-
staat erbij betrekken. De komende we-
ken gaan we ons hierop richten. Er komt 
een eigen website en op 25 november 

starten we met de kick-off.” Deze kick-
off is de Creatieve Wandeling. Het pro-
gramma begint met een uitleg over VOL-
OP Helmond, gevolgd door een fysieke 
wandeling langs leegstaande panden en 
een gezamenlijke sessie. Tijdens deze 
sessie worden de eerste ideeën met el-
kaar besproken, mensen aan elkaar ge-
koppeld en zal de eerste kennismaking 
met vastgoedeigenaren en makelaars 
plaatsvinden. Alle potentiële initiatie-
ven, pandeigenaren, inwoners en ove-
rige betrokkenen zijn van harte welkom 
bij deze wandeling.  

Enthousiast geworden? Je kunt je aan-
melden bij Linda Haverkamp door een 
mail te sturen naar 
linda@volophelmond.nl.

Meer reuring, minder zichtbare leegstand en meer lokale initiatieven in de binnenstad 
Creatieve Wandeling van VOLOP Helmond 

vraagt om lokale creatieve ideeën 

F | VOLOP Helmond.

HELMOND Kom jij ook naar De Creatieve Wandeling op 25 november om samen ideeën op te 
halen om de leegstaande panden in te vullen met leuke lokale initiatieven? Want leegstand daar 
wordt niemand blij van, toch? Misschien heb je zelf wel een goed idee of concept en ben je op 
zoek naar de mogelijkheid om dat uit te proberen? Of ken je andere mensen die dit zeker niet 

willen missen? Iedereen is welkom!

Na twee jaar afwezigheid, mag ein-
delijk weer op zondag 28 novem-
ber de enorme overdekte parking 
van We-Jump en KidsPlaza voor de 
tweede keer omgetoverd worden tot 
UrbanMatterz Sports Indoor! Het 
evenement is geopend van 12.30 uur 
– 17.30 uur.

Sports & culture 
Er zijn deze 2e editie weer vele urban 
sports te bekijken en te beoefenen, 
maar je kunt ook genieten van andere 
urban disciplines in de vorm van mu-
ziek, dj’s, graffiti, exposities en dance. 
Schrijf je ter plekke in voor vette work-
shops, kijk je ogen uit bij de demo’s of 
sport en speel zelf mee op de verschil-

lende playgrounds! Bij heel veel urban 
sports kun je meedoen (vanaf 4 jaar tot 
18 jaar en zelfs volwassenen) of kijken 
naar demo’s en wedstrijden. 

Daarnaast bieden veel sporten ook de 
mogelijkheid om mee te doen aan work-
shops of challenges. 

Aanbod in het kort
Skatepark: BMX, skateboard, skate, 
steps, demo’s, free practice & work-
shops
Freerunning: Demo’s, free practice & 
workshops
3x3 basketball: free practice
Panna: Challenges & free playground
Trampoline: free practice & workshops

Graffiti: Tags & workshops
(Break)dance: Demo’s, workshops & 
free practice

Vervelen is geen optie
Zijn workshops en challenges niet 
jouw ding, of zit je favoriete work-
shop vol? Geen probleem! Je kunt 
onder begeleiding van ervaren spor-
ters kennis met de sport maken. 
Er zijn volop andere activiteiten. 

Entree
De entree bedraagt voor iedereen 2,50 
euro per persoon. Dit geldt ook voor ou-
ders/begeleiders. De vorige editie was 
vrij toegankelijk, maar door verminderde 
sponsoring en subsidie, is de organisatie 

genoodzaakt een kleine entreeheffing in 
te voeren.  

Voor 2,50 euro per persoon zijn alle on-
derdelen en workshops vrij toegankelijk, 
inclusief We-Jump! Inschrijven voor de 
workshops kun je ter plekke gedurende 
de hele dag doen. Je entreekaartje ko-
pen kan aan de deur of scoor je entreet-
icket vooraf via 
www.sportencultuurhelmond.nl.  
 
Organiseren doe je samen! 
De vrijwilligers van stichting UrbanMat-
terz tekenen met JIBB+ en We-Jump 
voor de organisatie en zij brengen samen 
vele partijen bij elkaar om van deze twee-
de editie ook weer een succes te maken.  

In het kort
Datum: zondag 28 november 2021 
Locatie: parking We-Jump 
Adres: 2e  Indumaweg 7, Helmond 
Tijd: 12.30 uur – 17.30 uur. 
Entree € 2,50 per persoon inclusief en-
tree We-Jump

UrbanMatterz Sports Indoor op 28 november 

Ga naar www.rondjehelmond.nl voor meer informatie.
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‘De Veertien Stonden’ vormt een uniek 
werk in het oeuvre van Hendrik An-
driessen en is voor het publiek absoluut 
een beleving, waarin tekstdeclamaties, 
orgel en koor in verschillende samen-
stellingen hun rol spelen. De recen-
senten van de eerste uitvoeringen in 
de jaren 40 spraken van ‘onuitwisbare 
indrukken’. De muziek omschreven zij 
met de woorden ‘fraai, zuiver doorvoeld 
en fijnzinnig doorwerkt’, een indrukwek-
kend kunstwerk dat jammer genoeg 
sinds 1943 nog slechts eenmaal is uit-
gevoerd, in Utrecht in 2001, waarschijn-
lijk vanwege de complexiteit. En nu, na 
ruim 20 jaar, krijgt het in dit concert ein-
delijk weer de aandacht die het verdient. 
Andriessen baseerde het stuk op de 
gedichtencyclus ‘De Veertien Stonden’ 
of ‘De Bloedige Dagvaart ons Heeren’ 
van de Vlaamse dichter Guido Gezelle. 
Het Helmonds Vocaal Ensemble onder 
leiding van Jeroen Felix heeft voor deze 
uitvoering gekozen voor teksten van 
pastor Cees Remmers uit Hilvarenbeek 
en de op scherm getoonde kruiswegsta-
ties van kunstenaar Martien van Woer-
kum. Zo vormen De Veertien Stonden 
met koor, met organist Jan van de Laar 
en de declamaties door Rianne Wilbers 
een prachtig eigentijds multidisciplinair 
kunstwerk.

De meest grootschalige compositie van 
Andries Clement is wel zijn Stabat Mater 
(2004), zowel qua lengte als qua bezet-
ting (jeugdkoor, sopraansolist en dub-
belkoor). In de muziek wisselen diverse 
stijlen elkaar af: eenstemmig gezongen 
gregoriaanse melodieën, 16e-eeuwse 
polyfonie, Poulenc-achtige samenklan-
ken en modernistische clusters. De 
solopartijen in het Stabat Mater zullen 
worden vertolkt door de van oorsprong 
Helmondse sopraan Rianne Wilbers.
 

Het Helmonds Vocaal Ensemble (HVE) 
staat meer dan 25 jaar onder leiding 
van dirigent Jeroen Felix en telt onge-
veer 20 leden. Ondanks dit kleine aan-
tal deinst het niet terug voor meer dan 
4-stemmige werken en het uitvoeren 
van grote producties van bijvoorbeeld 
J.S. Bach en Händel; ook minder voor 
de hand liggend of ultramodern re-

pertoire schuwt het niet, maar ziet 
het als een gezamenlijke uitdaging.  

De Schola Iuventatis, die haar jeugdige 
medewerking bij dit concert verleent, is 
een onderdeel van de Schola Cantorum, 
het koor van de kathedrale basiliek van 
Sint-Jan in ’s-Hertogenbosch. 
 
De van oorsprong Helmondse sopraan 
Rianne Wilbers behaalde in 2016 haar 
Master of Music in Tilburg bij Xenia 
Meijer en kreeg zanglessen van onder 
andere Maarten Koningsberger en Lu-
cia Meeuwsen. Naast solorepertoire van 
vroeg-barok tot hedendaags concerteert 
ze ook met kamermuziek, in duo’s, in 
koorvorm (ensemble VONK), maar ook 
als soliste in grotere werken, zoals The 
Armed Man van K. Jenkins. 
 
Als organist en dirigent is Jan van de 
Laar sinds 1976 verbonden aan de St. 
Lambertuskerk te Helmond waar hij het 
befaamde Robustelly-orgel uit 1772 be-
speelt; sinds 2009 als stadsorganist van 
de gemeente Helmond. Verder is hij ac-
tief als dirigent, als solist en begeleider in 
binnen- en buitenland. Bovendien is hij 
docent aan het KunstKwartier Helmond.  

Het geheel staat onder leiding van di-
rigent Jeroen Felix, die klassieke mu-
ziek met de paplepel kreeg ingegoten 
en zich van zanger, fluitist, hoboïst tot 
dirigent ontwikkelde. Hij is als musi-
cus, docent en organisator verbonden 
aan diverse muzikale instellingen en 
concertseries zoals die van de ‘Bach-
cantate-op-zaterdag’ in Den Bosch. 

Het HVE en de andere uitvoerenden ver-
welkomen u hartelijk bij dit unieke con-
cert; kom luisteren en beleef dit prachti-
ge ‘gesamtkunstwerk’ van muziek, tekst 
en beeld met twee topstukken van twee 
Nederlandse topcomponisten. Meer 
info: lambertusconcerten.nl.

Rianne Wilbers. F | Lambertus Concerten.

Lambertus Concerten presenteert: 
Stabat Mater en De Veertien Stonden: meesterlijke 

muziek van twee Nederlandse topcomponisten 
DEURNE Lambertus Concerten organiseert, in samenwerking met de Stichting Behoud 
Willibrorduskerk Deurne, in haar concertserie op zondag 31 oktober een concert van het 

Helmonds Vocaal Ensemble met het Stabat Mater van Andries Clement en De Veertien Stonden 
van Hendrik Andriessen. Het HVE voert deze uit samen met de Schola Iuventatis (kathedraal 

Den Bosch), sopraan Rianne Wilbers en organist Jan van de Laar. Het geheel staat onder leiding 
van dirigent Jeroen Felix. Plaats: Willibrorduskerk, Markt 9, Deurne. Aanvang: 20.00 uur. 

Toegang is gratis (collecte).

Helmonds Vocaal Ensemble. F | Lambertus Concerten.

• Helmond-West: donderdag 4 no-
vember van 18.30 tot 19.30 uur met 
wethouder Van Dijk
• Brandevoort: donderdag 4 novem-
ber van 20.00 tot 21.00 uur met wet-
houder Van Dijk
• Stiphout-Warande: donderdag 11 
november van 19.30 tot 20.30 uur 
met wethouder Van de Brug
• Dierdonk: woensdag 17 november 
van 19.00 tot 20.00 uur met wet-
houder Van den Waardenburg
• Helmond-Noord: woensdag 17 no-
vember van 20.15 tot 21.15 uur met 
wethouder Van den Waardenburg
• Brouwhuis: donderdag 18 novem-
ber van 19.00 tot 20.00 uur met wet-
houder Harijgens
• Rijpelberg: donderdag 18 november 
van 20.15 tot 21.15 uur met wethou-
der Harijgens 
• Helmond-Oost: maandag 22 no-
vember van 19.00 tot 20.00 uur met 
wethouder De Vries
• Binnenstad: maandag 22 novem-
ber van 20.15 tot 21.15 uur met wet-

houder De Vries
• Mierlo-Hout: woensdag 24 novem-
ber van 19.00 tot 20.00 uur met wet-
houder Dortmans 
• Centrum: maandag 13 december 
van 19.30 tot 20.30 uur met wethou-
der Van de Brug

Wilt u deelnemen? 
Dan kunt u zich nu aanmelden door 
een mail te sturen naar wijkadvi-
seur@helmond.nl. Vermeld het 
volgende in de mail: uw naam, mail-
adres, aan welk wijkspreekuur u wilt 
deelnemen en het onderwerp. Ver-
volgens ontvangt een bevestigings-
mail met een link naar de Teams-ver-
gadering. Via deze link kunt u 
deelnemen aan de online vergade-
ring. U kunt zich uiterlijk tot 17.00 uur 
(op de werkdag voorafgaand aan het 
spreekuur) aanmelden. 

Woont u in een andere wijk? Houd 
dan www.helmond.nl/wijkspreek-
uren in de gaten voor nieuwe data. 

Online op de koffie bij de wethouder
HELMOND Heeft u een vraag over of een idee of initiatief 

voor uw wijk? Dan kunt u deelnemen aan één van de 
digitale wijkspreekuren. U kunt zich nu aanmelden voor de 

onderstaande digitale wijkspreekuren. 

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 
 

 

BINNENSTAD De band neemt u mee 
naar het verleden met een breed re-
pertoire, zij brengen de beste hits uit de 
jaren 70 en 80 en de blues uit die tijd. 

De vijf doorgewinterde muzikanten 
delen samen de passie voor muziek en 
bezorgen u weer een gezellige muziek-
middag in onze foyer en dansen mag 

ook weer! De band bestaat uit Ad Ker-
sten (pedal steel/zang), Jerry Vermeer 
(gitaar/zang), Peter Martens (drums), 
Peter Verberne (bas/zang) en Petry 
Martens (zang).

Aanvang 14.00 uur, toegang is gratis. 
QR-code-controle is verplicht. 

De Fonkel presenteert: Bgenda

Bgenda. F | De Fonkel.
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Dit is al zo vanaf de tweede week van 
oktober om alvast in de stemming te 
komen. Bewoners van de  Pannehoeve, 
de Eeuwsels en de Moeraseik hebben 
een uitnodigingskaart ontvangen om 
alleen of samen met familie of bege-
leider een gratis kopje koffie met een 
Halloween-gebakje te komen nuttigen 
bij Supervlaai. Iedereen kan zelf een 
moment bepalen, zodat een rustig mo-
ment uitgekozen kan worden, want niet 
iedereen is al heel comfortabel met het 
loslaten van de 1,5 meter. Ondertussen 
kan men genieten van de mooie decora-
ties, een leuk uitje dus. 

Op 30 oktober zullen er verklede acteurs 
rondlopen die elk een opdracht meekrij-
gen en er worden prijzen uitgereikt voor 
de best verklede bezoekers. Kinderen 
krijgen deze dag een snoepzak. Ook zal 
er een grote donkere tent staan, waarin 
echt gegriezeld kan worden en diver-
se winkels hebben een kraam buiten 
staan. Kortom, hiermee hebben de on-
dernemers van Winkelcentrum De Bus 
weer een gezellige dag georganiseerd 
voor alle Helmonders, groot en klein, die 
wel van een beetje griezelen houden en 
daarnaast een koffie-uitje voor ouderen 
uit Helmond-Noord.

Gezellige griezeldag in 
Winkelcentrum De Bus

Winkelcentrum De Bus is mooi versierd in Halloween-stijl. 
F | Ondernemersvereniging De Bus.

HELMOND-NOORD Op zaterdag 30 oktober organiseert 
Ondernemersvereniging De Bus een Halloweendag in 

Winkelcentrum De Bus. Het hele winkelcentrum staat in het 
teken van Halloween. 

Maar… wat geen enkele Helmonder had 
kunnen bedenken, wordt vanavond de 
afschuwelijke realiteit. Met het boven-
gronds komen van De Aa is ook het 
Aa-monster ontsnapt. Daarom ligt er 
een belangrijke taak voor de kinderen in 
het verschiet: zoek de tot leven gebrach-
te Helmonders uit het verleden, luister 
naar ze, los de etalagepuzzel op en vind 
het geheime kruid dat de geur van het 
monster onschadelijk maakt… Na-
tuurlijk is er onderweg ook wat lekkers 
te krijgen voor de kinderen. En breng 
een bezoek aan het unieke Halloween-
spookhuis ‘Het krijsende kerkhof’ in de 
bibliotheek. De Halloweenroute start 
tussen 18.00-19.00 uur, op het Piet 
Blomplein achter de bibliotheek.
 
Het Afschuwelijke Aa-monster. Op Hal-
loweenavond wordt hij actief. Dus pas 
op jongens en meisjes…. Ruik je zijn 
geur? Dan verander je al snel van kleur… 
en uiterlijk! Het is afschuwelijk, het 
monster heeft al flink kunnen oefenen.

Van onder de grond nam hij bekende 
Helmonders uit het verleden mee naar 

boven en verleidde ze met zijn geur. Ze 
veranderden bizar snel. Jullie, kinderen, 
zijn alleen op Halloweenavond immuun 
voor dit groene monster. Maar jullie 
ouders! Oppassen geblazen! Daarom 
een belangrijke taak voor jullie in het 
verschiet: zoek de tot leven gebrachte 
Helmonders uit het verleden, luister 
naar ze, los de etalagepuzzel op en vind 
het geheime kruid dat de geur van het 
monster onschadelijk maakt.. Doe het 
snel! Dan is heel Helmond vannacht nog 
verlost van dit vreselijke gedrocht!
 
‘Het krijsende kerkhof’ bezoeken? Dat 
kan natuurlijk! The Hellmond Haunters 
brengen in samenwerking met lunch- 
en leescafé De Bieb en Bibliotheek Hel-
mond-Peel een unieke Halloween-er-
varing met een griezelig en gratis 
toegankelijk spookhuis. Het spookhuis 
is deze avond ook geopend van 18.00-
21.00 uur in de podiumruimte van de 
bibliotheek.
 
Tijdens de route kom je in de Elzas Pas-
sage duistere predators tegen. Op het 
eerste gezicht zijn ze angstaanjagend, 

maar uiteindelijk zijn ze lief, vriendelijk. 
Deze Halloweentocht wordt mogelijk 
gemaakt door de ondernemers uit Hel-
mond Centrum, Elzas Passage, Kucule-
mu, Kasteel Helmond, Hellmond Haun-
ters, de VVV en bibliotheek Helmond.
 
Halloween speurtocht voor kinderen 
6-12 jaar | 29 oktober 2020 starten 
tussen 18:00 - 19:00 uur op het Piet 
Blomplein achter de bibliotheek | Route 
eindigt bij het kasteel Helmond | Deel-
name gratis

Halloweentocht in Helmond Centrum
HELMOND Op vrijdag 29 oktober organiseren we weer de jaarlijkse Halloweentocht in het 

centrum. De Halloweentocht staat dit jaar in het teken van ‘Het afschuwelijke Aa-monster’. Na 
honderden jaren verborgen, stromend diep onder in de duistere grond, kwam daar ineens rivier 

De Aa weer bovendrijven in een prachtig nieuw Helmonds Geukerspark. 

Wat opvalt aan de opbrengst, is dat 
er ook eenvoudige zakmessen en 
vleesmessen voor in de keuken tussen 
zitten. De gemeente is tevreden met de 
opbrengst. “Ieder mes dat van de straat 
is, is winst”, zegt burgemeester Elly 
Blankma. “Het blijft zorgwekkend dat 
dit soort wapens zich onder de jeugd en 
andere mensen bevonden. Het bezit en 
gebruik van wapens kan zeer ernstige 
gevolgen hebben voor daders en slacht-
offers. Vooral jongeren realiseren zich 
onvoldoende wat de risico’s zijn. Met 
deze campagne wilden we dit duidelijk 
maken.”

Over de inleveractie
De inleveractie van steek- en nepwa-
pens in Helmond was in de Week van de 
Veiligheid, van 11 tot en met 17 oktober. 
Iedereen kon anoniem en straffeloos 
zijn mes of nepwapen inleveren bij de 
politie. De politie legde bij het inleveren 
niet vast wie het inleverde en waarom. 
Vooral jongeren en jongvolwassenen 

werden aangemoedigd hun steekwa-
pen in te leveren. Want iedereen moet 
in Helmond veilig kunnen wonen en 
werken. En daar kan iedereen op zijn 
manier een bijdrage aan leveren.

Landelijke actie
De inleveractie in de Week van de Vei-

ligheid was onderdeel van een landelijke 
actie van het ministerie van Justitie en 
Veiligheid, de politie en het OM. 

Alle gemeenten konden zich hierbij aan-
sluiten. In totaal hebben zich meer dan 
200 gemeenten aangemeld, waaronder 
Helmond.

De ingeleverde steekwapens tijdens de Week van de Veiligheid. 
F | Politie Helmond.

40 steekwapens ingeleverd bij inleveractie
HELMOND Tijdens de wapeninleveractie ‘Drop je knife’ zijn 40 wapens naar het politiebureau in 

Helmond gebracht. Dat waren voornamelijk steekwapens.

Zelfhulp is een mogelijkheid om 
met lotgenoten in contact te ko-
men. De deelnemers komen regel-
matig samen zonder tussenkomst 
van de reguliere hulpverlening. 
In een groep kunnen deelnemers 
hun ervaringen delen, elkaar steu-
nen en van elkaar leren. Door het 
deelnemen aan een zelfhulpgroep 
krijg je erkenning en begrip van lot-
genoten, wat in het dagelijks leven 
soms moeilijk is. Praten met ande-
ren over hetzelfde probleem helpt! 

De Norwood-zelfhulpgroep in Eind-
hoven zoekt nieuwe deelnemers. 
Deze groep is bedoeld voor vrouwen 
die kampen met relatieverslaving en/
of co-dependency. In deze groep leer 

je omgaan met de emotionele afhan-
kelijkheid van je partner en/of ande-
ren en te komen tot een emotioneel 
gezonde(re) relatie met je partner en/
of anderen.
Als jij je verhaal kwijt wil en je zoekt 
lotgenoten, dan ben je in deze groep 
van harte welkom. Het delen van 
ervaringen en elkaar ondersteunen 
staat centraal. De groep komt 1x in de 
2 weken op dinsdagavond bij elkaar 
in Eindhoven.

Aanmelden:
Voor meer informatie over de groep 
of om je aan te melden, kun je kun je 
contact opnemen via mail/telefoon: 
eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl
040 - 211 83 28.

Zelfhulpgroep Norwood heeft 
ruimte voor nieuwe deelnemers

zelfhulpnetwerk.nl
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Mitsubishi ASX 1.6 Cleartec Connect Pro 2017
52Dkm, Navigatie, Camera, ECC, Xenon, 
Stuurverwarming, Lmv, € 259 p/m 18.450

Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 2015
56Dkm, Half leder interieur, Navigatie, 
Cruise control, ECC Airco, Lmv, € 169 p/m11.950

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

Hyundai IoniQ 1.6 Hybrid Premium 2017
Leder, Schuifdak, PDC, Infi nity sound 16.445

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

Volvo XC40 2.0i T4 R-Design 2018
Sportonderstel, 20inch, Full options 38.945

Fiat Sedici 1.6-16V Emotion 2009
86Dkm, Airco, 4x Electrische ramen, 
LM-velgen, CD-mp3, € 99 p/m 5.945

Dacia Duster 1.2 TCe Prestige 2017
86Dkm, Navigatie, Camera, Cruise control, 
Parkeersensor, Lmv, Pdc, € 179 p/m 13.950

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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Voor mensen met een beperking is 
sporten en bewegen niet zo vanzelfspre-
kend. Dat blijkt niet alleen uit de erva-
ringen van mensen met een beperking 
zelf, maar ook uit landelijke cijfers. Van 
de 1,7 miljoen mensen met een beper-
king doet tweederde niet aan sport. Dat 
zijn dus ruim 1,1 miljoen mensen die niet 
sporten, terwijl ze dit wel zouden willen 
doen. Sport en bewegen zou voor ieder-
een vanzelfsprekend moeten zijn; nie-
mand moet drempels ervaren om mee 
te doen.

Omdat ieder mens zijn of haar eigen 
keuzes moet kunnen maken, zouden 
sport en bewegen voor iedereen toe-
gankelijk en mogelijk moeten zijn. Door 
gelijkwaardigheid, erbij horen en deel 
uitmaken van een team of sportclub. Of 
juist individueel, net als zoveel andere 
individuen in Nederland, fietsend, lo-
pend of anders.

In de nota ‘Sporten en bewegen voor 
mensen met een beperking in 2030!’ 
die in de Tweede Kamer door de SP, 
GroenLinks en D66 is opgesteld, laten 
we zien dat het voor mensen met een 
beperking nog niet vanzelfsprekend is 

om te sporten en te bewegen, maar be-
pleiten we dat het dat wel moet worden. 
Sport en bewegen moeten mogelijk zijn 
voor iedereen, overal en altijd! Dit sluit 
aan bij het VN-Verdrag inzake de rech-
ten van personen met een handicap dat 
Nederland mede ondertekend heeft.

Daarom overhandigde ik deze nota, 
mede namens GroenLinks en D66, aan 
sportwethouder Van Dijk. Wij zijn van 
mening dat we aan de hand van deze 
nota goede stappen kunnen zetten, zo-
dat sporten en bewegen oók voor men-

sen met een beperking in 2030 vanzelf-
sprekend is in Helmond. De wethouder 
gaf in reactie aan dat hij de nota ziet als 
ondersteuning voor wat de gemeente 
beoogt in haar sport en beweegnota: dat 
echt iedereen, ondanks fysieke, geeste-
lijke of financiële beperkingen, mee kan 
doen met sporten en bewegen.

SP: Sporten en bewegen voor mensen met 
een beperking vanzelfsprekend in 2030; 

ook in Helmond! 
Daar heeft Dirk van Dam, burgercommissielid namens de SP in de gemeenteraad, voor gepleit. “Sport 
en bewegen zijn voor veel mensen erg leuk. Het geeft mensen ontspanning, het houdt mensen gezond, 

je komt elkaar tegen op de sportvereniging, etc. De hele maatschappij vaart er wel bij als mensen genoeg 
sporten en bewegen: een sportievere samenleving is een gezondere en fijnere samenleving. Politieke 

aandacht voor sport en bewegen is om allerlei redenen noodzakelijk, vooral voor groepen mensen die nu 
nog achter blijven en minder sporten en bewegen dan anderen”, betoogt hij. 

Dirk van Dam. F | SP Helmond.

Als eerste carnavalsvereniging in Hel-
mond trappen wij dan ook af met de 
bekendmaking van de hoogheid op vrij-
dagavond 5 november 2021. Wie zal dit 
seizoen de scepter gaan zwaaien? Laat 
u verrassen en kom op 5 november naar 
onze residentie De Fonkel in Helmond. 
De toegang is gratis en voor alle leeftij-
den. Gelet op de huidige coronamaatre-
gelen zal de avond beginnen op 20.00 
uur, zaal open om 19.30 uur en eindigen 
om 24.00 uur. Maar de eindtijd kan zo-
maar wijzigen als er weer een perscon-
ferentie van Mark en Hugo heeft plaats-
gevonden. Hou hiervoor onze website 
(www.rampetampers.nl) en onze face-
bookpagina in de gaten.

Heeft onze Prins Ton d’n Urste wegens 
corona een jaar door mogen regeren sa-
men met zijn 14 schaduwprinsen - die 
vanaf deze dag weer doorgaan als lid 
van de raad van elf – dan zal Ton d’n Ur-
ste nog even laten zien dat hij ondanks 
het coronajaar nog steeds weet hoe je 
carnaval moet vieren.

Na ontvangst van de gastverenigingen 
zal hij nog eenmaal voorgaan in het 
feestgedruis, om vervolgens de artikelen 

behorend bij zijn prinselijke waardigheid 
bij de voorzitter in te leveren. Vervolgens 
zal dan de nieuwe hoogheid van de 
Rampetampers, alweer de 57e, aan de 
aanwezigen worden gepresenteerd.

Ook onze dansgroepen zullen laten zien 
dat ze het coronajaar hebben doorstaan 
en zich presenteren.
Als de nieuwe hoogheid bekend is, zal 
samen met de bezoekende verenigingen 
en alle bezoekers een gezellig feest ge-
houden worden.

BINNENSTAD Opgelucht zij we, weg van de 1,5 meter. Dit wil 
zeggen dat we voorzichtig hopen dat ook na de persconferentie 

van 2 november carnaval 2022 op een normale wijze gevierd 
kan gaan worden.

Prinsbekendmaking 
CV de Rampetampers 

Prins Ton d’n Urste. F | De Rampetampers.

U kunt de naam van onze nieuwe hoogheid gaan raden en sturen naar 
info@brandeliers.nl.

In Brandevoort gaan ondertussen al verschillende namen rond en zijn de voor-
bereidingen voor de Prinsbekendmaking op 20 november en receptie op 28 

november al in volle gang. Zien we u dan ook in onze hoftempel ’t Brandpunt? 

Kijk voor meer informatie op www.brandeliers.nl of houd onze socials in de gaten.

Wie wordt de 11e prins der Brandeliers?

MIERLO-HOUT De Kluppels lopen 
warm voor een nieuw seizoen: de nieu-
we prins heeft zijn smoking gepast en 
de steek is aangemeten, zijn cape is 
naar de stomerij gebracht, de prinsen-
ketting is gepoetst, de staatsiefoto is 
gemaakt, de prinsenonderscheidingen 
worden ingeschilderd door de huis-
schilder en de nieuwe scepter krijgt het 
laatste lakje vernis. Kortom: tijd voor 
de opening van een nieuw seizoen! 

Op zaterdagavond 6 november maken we 
als een van de eerste verenigingen in de 
regio bekend wie de nieuwe prins wordt. 
De feestavond begint om 19.00 uur in 
Hoftempel De Geseldonk, waar we rond 
de klok van 20.30 uur beginnen aan de 
onthulling. Natuurlijk is het belangrijk dat 
u deze avond een vaccinatie-, herstel- of 
testbewijs kunt laten zien in de Corona-
Check-app. 

Weet u inmiddels wie de nieuwe prins 
wordt? Doe nog snel mee met ons prin-
seroaje-spel, want als u een gokje waagt, 
maakt u kans op 4 gratis kaarten voor de 
2e Show- & Zwetsavond op 12 februari 
2022. Wat u daarvoor moet doen? Ga 
naar www.kluppels.nl en raad mee!

Kijk alle tips terug op www.kluppels.nl.
Volg ons ook op Twitter en Instagram via 
@houtsekluppels of like onze Facebook-
pagina!

De tip van deze week. 

F | De Houtse Kluppels.

Tip 10 prinseroaje CV De Houtse Kluppels



22 vrijdag 29 oktober 2021 de loop weekkrant HELMOND

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

Zondag 12 december
14.00-20.00 uur

VRIJWILLIGERS 
MELD JE AAN?
vrijwilligers@dickensnight.nl

OPEN DAG 7 NOVEMBER
10.00-14.00

derooipannen.nl

0/100/100/0

Juist
nu!

JUIST
NU!

#ECHTAAN
DESLAG

#ECHTAAN

 VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

UW INSTALLATEUR VOOR:

• CV KETELS EN ONDERHOUD   • COMPLETE BADKAMERS

• STADSVERWARMING   • RADIATOREN

• VLOERVERWARMING   • SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

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

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 

WIJ KOPEN UW OUDE AUTO’S, GRAAFMACHINES, BOUWMACHINES 
EN TRANSPORTERS IN EN BETALEN DIRECT CONTANT!

WIJ KOPEN ALLES OP. OUD, DEFECT OF HOGE 
KILOMETERSTAND. OOK BEDRIJFSWAGENS. BEL ONS EN 

WE MAKEN GRATIS EEN AFSPRAAK BIJ U OP LOCATIE.
N. WESTHINER 

06-26 60 50 25

VERANDER 
HET IN GELD
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We gaan bijna allemaal op 
pad dees weekend, dat weet 
ik zeker. We beginnen met de 
10de editie van de Bluesroute 
Helmond. Een van de grootste 
gratis bluesevenementen van 
Nederland. Op 16 verschillende 
locaties binnen en buiten kunde de 
bluesmuziek beleven dit weekend. 
Allemaal in en rond het centrum 
en alles gratis. Iedereen heeft toch 
wel iets met bluesmuziek en het 
programma belooft veel goeds. Dit 
vind ik echt Helmond op zijn best, 
wat een topevenement.
 
Drie dagen lang de beste bluesacts 
uit binnen- en buitenland en 
overal gratis toegang!
*10 jaar jubileum Bluesroute 
Helmond 
*16 binnen- en buitenlocaties
*52 bands
*11 nationaliteiten op het podium 
Ook hebben ze dit jaar drie dagen 
een infostand met onder andere 
Bluesroute-merchandise, die vind 
je aan de Steenweg. Mis het niet, 
keep the blues alive!
www.bluesroutehelmond.nl 

Helemaal van deze tijd is het 
zondag op de Markt de vijfde 
editie van het FairTrade en 
Global Goals-event. Ook een soort 
markt. Opgezet door Tiendas 
Diferentes, een winkel op de 
Speelhuisboulevard (zijstraatje 

van de Markt). Een Helmonds 
pareltje is deze winkel waar je 
zeker eens moet binnen lopen. Ze 
verkopen FairTrade en duurzame 
producten en ondersteunen de 
Global Goals van de VN. 

En wat houd deze markt in, zulde 
oe eigen afvragen? Organisaties, 
kleine goede doelen en stichtingen 
uit Helmond en omgeving die zich 
inzetten voor een betere wereld, 
presenteren zichzelf. Sommige 
verkopen ook hun producten 
(vaak handgemaakt van onder 
andere  hergebruikte materialen 
of natuurlijke ingrediënten), om 
geld op te halen vur hun projecten. 
Dees jaar keigroots met maar liefst 
32 deelnemers. Waaronder onder 
andere stichting Dierenambulance 
en -asiel Helmond, maar ook We 
Care Helmond (een project om 
jongeren te verbinden) vind je er en 
nog veul meer.

Ge vind er handgemaakte 
zalfjes en zeepjes, maar ook 
kunst gemaakt door mensen 
met een beperking. Het is vural 
een bijzondere markt vind ik. Ik 
ga zeker een zondag een kijkje 
nemen. Wat mij erg aanspreekt in 
dit evenement is de goedheid van 
de mens, daar hou ik echt van. We 
zijn toch op de wereld om elkaar 
te helpen nietwaar? Wat men 
betreft namelijk wel. Bij al deze 
organisaties staat HELPEN met 
hoofdletters geschreven.

Thuiszitten is dees weekend 
dus gin optie. We gaan op pad, 
eindelijk is er weer van alles te 
doen in ons Helmond. 
Oww ja, vergeet de (gewone) 
zaterdagse mert niet.

Fén weekend, geniet ervan.
Tot volgende week.

Helmond bruist 
dit weekend

Houdoe!

Komt dat zien! Komt dat zien! Waskracht 
excelleert! Op 5, 6 of 7 november bij het 
Vakcollege aan de Keizerin Marialaan in 
Helmond. De kaartverkoop is begonnen. 
Tien procent van de opbrengst doneert 
Waskracht aan het goede doel ‘n Ouwe 
Sok Helmond. ‘n Ouwe Sok is een pro-
ject dat kinderen die in Helmond onder 
de armoedegrens leven een onvergete-
lijke dag gaat bezorgen (www.ouwsok-
helmond.nl).

Stamppot- of koffievoorstelling
Het publiek kan kiezen uit drie voor-
stellingen: twee avondvoorstellingen 
op vrijdag 5 en zaterdag 6 november, 
ook te boeken met gezellige en sma-
kelijke maaltijd vooraf. En een middag-
voorstelling op zondag 7 november, 
ook te boeken met een koffie/thee en 
lekkers-arrangement. De eerste stamp-
potshow op vrijdag 5 november is voor 

sponsoren en iedereen die zin heeft in 
een bonte en gezellige avond. De twee-
de stamppotshow is op zaterdag 6 no-
vember. Het harde werken in het circus 
vraagt om een stevige maaltijd. Die krijgt 
het publiek ook voorgeschoteld. De uit-
nodiging is: Schuif gezellig aan tafel bij 
circusdirecteur Carlos. Voor wie ‘s mid-
dags liever bij Carlos op de koffie komt, 
is de zondagmiddagvoorstelling meer 
geschikt. Voor meer informatie en kaart-
verkoop: www.waskrachthelmond.
nl/tickets.

Sponsoren aan de lijn
Net als voor de 23 optredens buiten, 
wordt ook voor de voorstellingen binnen 
het hele ‘circus’ opnieuw opgebouwd en 
de omgeving aangekleed met waslijnen 
vol wapperend wasgoed. Het wasgoed 
is bedrukt met de logo’s van alle fond-
sen, subsidiegevers en sponsoren die 

Waskracht mogelijk maken, zoals VSB-
fonds, Lavans, gemeente Helmond, 
Rabo Coöperatiefonds en Prins Bernard 
Cultuurfonds, met VSBfonds als groot-
ste donateur.

VSBfonds is één van de grootste parti-
culiere vermogensfondsen van Neder-
land, bestaat sinds 1990 en heeft elk 
jaar 26 euro miljoen donatiebudget be-
schikbaar om te investeren in de kwali-
teit van de Nederlandse samenleving. 
Het fonds wil bijdragen aan de zelfred-
zaamheid en samenredzaamheid in ons 
land. Door sociale en culturele projec-
ten te steunen en door studiebeurzen te 
verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar 
plek krijgt in onze diverse samenleving 
en kan groeien, leren en leven met én 
dankzij elkaar. Vandaar het motto van 
het fonds: ‘Iedereen doet mee’. Een mot-
to dat perfect aansluit bij Waskracht.

Waskracht excelleert in november 
met nog drie voorstellingen

F | Bram Verhees.

HELMOND Met de voorstelling ‘Wan Circus’ toerde Waskracht in vier weekenden langs 
23 buitenlocaties in de wijken van Helmond. Ruim 2.500 bezoekers zagen de voorstelling voor 

hun eigen deur of op loopafstand daarvan. Ze hebben zichtbaar genoten en de spelers ook. 
Maar eigenlijk was het allemaal nog ‘proberen’. Dus iedere voorstelling was weer net even anders, 

dankzij de interactie met het publiek en de spelers die steeds beter thuis raakten in hun rol. 
Al deze ervaring brengt het team samen in de best mogelijke voorstelling van Waskracht.

www.waskrachthelmond.nl/tickets

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
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TICKETS VERKRIJGBAAR OP HUP.EU/CARNAVAL

CARNAVAL PRE-PARTY

C r
a

a
11 & 12 DECEMBER

Zaterdag 11 december | 19.00 tot 24.00 u Zondag 12 december | 14.00 tot 22.00 u

Met optredens van 
niemand minder dan 

Ferry de Lits, 
Gullie & meer

Zanger Kafke, 
Danny Canters,
dweilorkesten & 
meer

voor-verkoopt/m 8 novop=op 

hup hotel & sport  - ARKWEG 3-17  - 5731 PD MIERLO

Voorverkoop € 10,- per dag | Reguliere verkoop € 15,- per dag | 18+

Ook de Kersepitten komen meefeesten!

Wat dit in de praktijk betekent? Je zit minder in 
de schoolbanken en gaat meer aan de slag in de 
praktijk. Bijvoorbeeld in onze echte hotels, win-
kels, restaurants, bakkerijen en evenementen-
bureaus. Daar ontvang je tijdens je opleiding al 
echte gasten en rond je projecten af voor echte 
klanten.

Daar komt bij dat op De Rooi Pannen iedere af-
deling als het ware een kleine school is waar 
iedereen je kent. Dat zorgt voor een vertrouwde 
omgeving waarin we je leren het beste uit jezelf 
te halen. 
We laten je dit graag alvast ervaren tijdens onze 
open dag op 7 november van 10.00-14.00 uur.

Laat ons weten dat je komt op derooipannen.nl/
opendag. We kijken al uit naar je komst!

Kom naar onze open dag op zondag 7 november.

Onze afdelingen. Bij De Rooi Pannen volg je 
opleidingen op het gebied van:
handel en ondernemen;
horeca;
marketing en evenementen;
marketing, sales en hospitality;
toerisme en recreatie;
vormgeving.
Maak kennis met onze afdelingen 
of vmbo’s op derooipannen.nl.

Bij De Rooi Pannen ga je echt aan de slag 

F | De Rooi Pannen.

Ga je komend schooljaar naar het vmbo of het mbo? Dan heb je het voor het 
kiezen. Maar als je op zoek bent naar een school waar je echt aan de slag gaat, 
dan ben je bij De Rooi Pannen aan het goede adres. Op onze scholen in Tilburg, 

Eindhoven en Breda is praktijkgerichtheid heel ver doorgevoerd.

De Bijbel lijkt voor velen misschien een saai en 
oubollig boek, maar het tegendeel is waar. Als je 
op ontdekkingsreis door de Bijbel gaat, kom je er 
achter dat dit oude boek nog altijd springlevend is 
en juist heel scherp kan zijn wat onze levensvra-
gen betreft. 

Afgelopen maand is er weer een nieuwe Bijbel-
vertaling uitgekomen en het blijkt nog altijd het 
best verkochte boek te zijn. Als we komen te 
overlijden, zal ieder mens rekenschap voor God 
af moeten leggen wat hij/zij met zijn/haar leven 
gedaan heeft. Wat doet u met God en zijn woord? 

Ik wil je uitnodigen om op zoek te gaan in het 
best verkochte boek ooit en te ontdekken dat het 
waarheid is.

De eredienst
We hebben elke zondagmorgen eredienst om 10 
uur. U bent van harte welkom om deze eens bij 
te wonen.

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

De vrouwenochtend
Op donderdagmorgen is er apart gelegenheid 
voor vrouwen om samen te komen. Plaats van 
samenkomst op zondag: Praktijkschool Generaal 
Snijdersstraat 51 Helmond. 
Voor verdere informatie zie onze website: 
www.evangelischegemeentehelmond.nl.
Contact: info@evangelischegemeentehelmond.nl.

Evangelische Gemeente Helmond
“Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend 

zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten 
en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten; en geen schepsel 
is voor hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van 

hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen.“ 
De Bijbel; Hebreeën 4:12-13

GASTHEER OF 
GASTVROUW

Stichting Wijkhuis de Geseldonk is op zoek naar een

Je bent het gezicht van het Wijkhuis. Tot jouw taken 
behoren het ontvangen van onze gasten, het draaien 
van bardiensten, keukenwerkzaamheden en het mee 

begeleiden van de vrijwilligers.

Het betreft een aanstelling van 20 uur per week. 
De werkzaamheden vinden zowel overdag als in de 

avonduren plaats. Tevens hebben we in de weekenden 
ook een aantal evenementen.

Het team bestaat uit 4 vaste medewerkers 
en een 20tal vrijwilligers. 

Je bent flexibel inzetbaar en vindt het niet erg 
om avonden en weekenden te werken. 

Daarnaast beschik je over goede sociale 
vaardigheden. Ervaring of affiniteit met 

de horeca is een pre. 

Wij bieden jou een functie binnen een sociaal 
team. Wij staan altijd open voor nieuwe ideeën en 
daarnaast bieden wij ook de mogelijkheid tot het 

volgen van trainingen. 

Wijkhuis de Geseldonk is een non profit organisatie 
die ten dienste staat van de Houtse verenigingen en 
instellingen en werkt voornamelijk met vrijwilligers. 
Vele verenigingen hebben hun thuis in de Geseldonk 

en organiseren daar ook tal van activiteiten. 
Ook op maatschappelijke gebied zijn er tal van 

instellingen actief.

Heb je interesse of wil je meer 
informatie? Neem gerust contact op met 
of stuur je sollicitatie vóór 20 nov. 2021 
naar: Stichting Wijkhuis De Geseldonk, 

t.a.v. Dhr. Tim Kuijpers: info@
degeseldonk.nl  06 24270632. hartstichting.nl
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Door: Wendy Lodewijk

Tientallen anekdotes vullen het boek, 
ieder vergezeld van een pakkende ti-
tel. Je leest over hoe anders er tegen 
Zwarte Piet aangekeken werd en dat 
kinderen schrik aanjagen met de zak 
heel gewoon was. Of hoe triest het 
wonen in de Tramstraat was. Over het 
gebrek aan seksuele voorlichting en 
het genieten van aan de deur gekoch-
te krukelen. Er is veel veranderd in de 

tijd en Jan neemt je op vermakelijke 
wijze mee terug in de tijd. De verhalen 
komen recht uit zijn hart en geheugen. 
Opgeschreven zonder opsmuk, ge-
woon zoals het was. 

Het boekje leest vlug weg en enkele 
foto’s geven een mooi beeld bij de op-
getekende verhalen. Tijdens het lezen, 
ontstaat een glimlach als vanzelf. Het 
boek is verkrijgbaar bij onder andere 
de Ganzenveer.

Helmond in 1940-1950 door de ogen 
van Jan van Dalen

HELMOND Het boekje ‘Nostalgie – Helmond in de jaren 1940-
1950, verhalen van toen’ ligt inmiddels een aantal weken in de 

schappen van onze boekhandels. Jan van Dalen heeft verhalen 
uit zijn jeugd opgeschreven, met de nodige humor en zelfspot. 
Het is een trip down memory lane voor de oudere lezers. De 
jeugd zal vooral opkijken van hoe het er vroeger aan toe ging.

Het boek van Jan van Dalen. F | Wendy Lodewijk.

‘Je moet wel een beetje gek zijn om te 
gaan ondernemen’ 

Bijna tien jaar geleden, in 2012, startten 
Sanne en Jaap Schepers samen hun 
onderneming Afdeling Online. Sanne, 
destijds net afgestudeerd en Jaap, op 
dat moment werkzaam in loondienst, 
hadden beiden het verlangen om zelf-
standig te zijn. En zijn dan ook gestart 
met de gedachte ‘We zien wel waar het 
schip strandt’. Hun ondernemersschip 
is niet gestrand. Integendeel, het gaat 
Afdeling Online voor de wind. Waar 
Jaap onverschrokken op af- en instapt, 
denkt Sanne over alles wel 10 keer goed 
na. “Samen zijn we een goede mix.”

De groei van hun onderneming vindt be-
wust, organisch, maar niet geregisseerd 
plaats. “We zijn beiden niet volgzaam, 
einzelgängers als het ware met een 
eigen visie en volop ideeën’. Inmiddels 
bestaat hun team uit bijna 30 mensen 
en groeien ze gestaag door. Het verloop 
binnen hun team is daarbij - net als het 
ziekteverzuimpercentage overigens – 

erg laag. Iets waar Sanne en Jaap best 
trots op zijn. Ook heel bijzonder volgens 
eigen zeggen: “dat we nog steeds een 
goede en fijne relatie hebben met el-
kaar.” Dat is niet vanzelfsprekend; hoe 
houdt je een goede relatie als je ook da-
gelijks met elkaar samenwerkt? 

Op 9 november zullen Sanne en Jaap 
bij het Inspiratiecafé hun persoonlijke 
verhaal vertellen. Over hun ervaringen 
als (startende en doorgroeiende) on-
dernemers. Geen verkooppraatje, maar 
een oprecht praktijkverhaal wat er alle-
maal komt kijken bij het ondernemen. 
Bedoeld om je te inspireren en aan het 
denken te zetten. Aansluitend gaan de 
aanwezige ondernemers met elkaar in 
gesprek. Om je netwerk uit te breiden, 
kennis en ervaringen uit te wisselen en 
elkaar zo verder te helpen. We sluiten 
de bijeenkomst af met een informele 
borrel.  

Programma 
Inloop vanaf 16.00 uur 
Presentatie en gespreksrondes: 16.30 – 

18.00 uur
Netwerken met drankje tot 19.00 uur 

Locatie:
Brainport Human Campus, Helmond. 
Bij binnenkomst wordt uw coronabe-
wijs gecheckt.  

Investering:
Deze bijeenkomst, inclusief 2 consump-
ties, wordt je kosteloos aangeboden 
door Helmond Start. 

Aanmelden:
Meld je aan vóór uiterlijk 5 november 
aanstaande via  www.helmond.nl/
helmondstart. Let op: er zijn maximaal 
50 plaatsen beschikbaar, dus meld je op 
tijd aan!

‘Helmond Start’ helpt startende onder-
nemers om hun weg te vinden bij onder-
nemersvraagstukken, om verbindingen 
te leggen, kennis te delen en zorgt voor 
een laagdrempelige kennismaking met 
collega-ondernemers en de overheid.

Inspiratiecafé Helmond Start dinsdag 9 november 2021 
met Sanne en Jaap Schepers

STIPHOUT Dinsdag 9 november vindt het eerste Inspiratiecafé van Helmond Start plaats. 
Dan vertellen Sanne en Jaap Schepers hun persoonlijke ondernemersverhaal en kom je in 

gesprek met andere ondernemers.

Deelnemers zijn bijvoorbeeld 2 vrijwilli-
gers van de Dierenambulance die onder 
andere van resten kaars nieuwe kaar-
sen maken en de opbrengst doneren 
aan de Dierenambulance en het asiel 
in Helmond. Natuurlijk mag een wa-
gen van de dierenambulance dan niet 
ontbreken. Het HomeComputerMuse-
um, de energiekaravaan, Sasha die van 
groente en fruit mooie boeketten maakt 
(was te zien op RTL4), Wendy met duur-
zame kinderkleding en John met hand-
gemaakte jam en nog veel meer. 

Dit jaar is de markt extra feestelijk, 

omdat de gemeente Helmond tijdens 
de markt officieel de titel FairTrade Ge-
meente krijgt uitgereikt. Een groep vrij-
willigers heeft de afgelopen maanden 
hard gewerkt om alle criteria, waaraan 
je moet voldoen om deze titel aan te 
kunnen vragen, te behalen.

De markt vindt plaats in het weekend 
van de Bluesroute. Een driedaags mu-
ziek evenement met internationale allu-
re dat bezoekers uit binnen en buiten-
land trekt. Op diverse locaties in de stad 
spelen bands hun mooiste bluesmuziek. 
Ook de FairTrade en Global Goals markt 

zal door muziek ondersteund worden. 

Muziek brengt mensen bij elkaar en 
verbindt, zoals de Global Goals mensen, 
organisaties, verenigingen en landen 
met elkaar verbindt. De blues is gevoels-
muziek brengt je even weer met 2 benen 
op de grond, de muziek en teksten zet je 
aan tot nadenken en dat is ook wat de 
organisaties die op de FairTrade en Glo-
bal Goals Markt staan, doen. 

Ze laten je nadenken over de wereld om 
ons heen. De markt is van 12-17 uur in 
het centrum van Helmond.

FairTrade en Global Goals Markt 31 oktober

F | FairTrade en Global Goals Markt.

CENTRUM Op zondag 31 oktober, de start van de Nationale FairTrade week, wordt in het 
centrum de FairTrade en Global Goals markt georganiseerd. Ruim 30 deelnemers laten je elk 

op hun eigen wijze zien hoe zij bijdragen aan de Global Goals van de Verenigde Naties. 
De thema’s zijn FairTrade, duurzaamheid, recycling, hergebruik van grondstoffen, inclusiviteit, 

ontwikkelingssamenwerking en nog veel meer.

Het kan op de Snuffelmarkt in Den 
Bosch. Het is een van de grootste 
markten in Nederland. Maar liefst 
550 kramen liggen vol met spullen uit 
grootmoeders tijd. Je vindt er brocante, 
curiosa, verzamelobjecten en allerlei 
andere tweedehands spulletjes. Bij de 
ene kraam zijn het items die vroeger zelf 
gebruikt werden of waarvan de verkoper 
de zolder heeft leeggehaald, bij de ande-
re kraam worden leuke oude verzame-
lingen aangeboden. Tussendoor zijn er 

standjes waar je even uit kunt rusten en 
wat kunt eten en drinken. 
Datum: zaterdag 6 en zondag 7 novem-
ber van 9.00 tot 16.30 uur.
Entree: € 5,-. Gratis parkeren.
Adres: Brabanthallen, Diezekade 2, 
5222 AK ’s-Hertogenbosch

Direct link naar website: 
www.vlooienmarkten.nl/
product/snuffelmarkt-braban-
thallen-den-bosch-kopie.

Snuffelmarkt-2daagse – 2e hands - curiosa en andere oude spullen 

550 kramen oude spullen in de 
Brabanthallen Den Bosch

’S-HERTOGENBOSCH Heerlijk rondwandelen op een gezellige 
snuffelmarkt, ondertussen neuzen tussen allerlei leuke 

spulletjes en misschien wel die ene vondst doen waar je al 
jaren naar op zoek was. 
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vb&t makelaars  •  Steenweg 18a – Helmond
Tel. 088-5454645  •  nieuwbouw@vbtmakelaars.nl

OPEN HUIS 
4 NOVEMBER

16 ROYALE 
HUURAPPARTEMENTEN 
IN HET CENTRUM 
VAN HELMOND

Nieuwsgierig? Kom naar ons 
open huis op donderdag 4 
november van 14:00 tot 
16:00 uur aan de Binnen 

Parallelweg 58 te Helmond.

centreville-helmond.nl

Wees er snel bij, er zijn nog maar enkele appartementen beschikbaar!

Van Rijsingen

Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004
www.diepvriesspecialist.nl - Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de 
 Diepvriesspecialist zolang de voorraad strekt. Van woensdag 27 oktober t/m dinsdag 
9 november 2021. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS tegen
inlevering van

250 spaarpunten

1,49
Rauwe easy peel

Garnalen
800 gram - Super Choice

Normaal 15,99 

9,99

2,99

Dunne of dikke 

Frites
2 kilogram - Farm Frites

Normaal 4,49

Bamischijf 
normaal of extra pittig
18 stuks - Elite

Normaal 13,99 - 13,99

9,99

Hamburger
4 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 3,19 

4,49

2 stuks
voor

Broodje frikandel
8 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 7,89  

9,99

2 stuks
voor

Schnitzel of 
 kipschnitzel XXL

2 x 250 gram - Fleisch krone

Normaal 4,79

Spruitjes, knolselderij, 
 wortelschijfjes, 

prei ringen, worteltjes
Herfstgroenten 

1 kilogram - Ardo

Normaal vanaf 1,79 

Van Dal mannenmode
Veestraat 26
5701 RD Helmond

www.vdal.nl/helmond
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Beste Winkelketen van Nederland 
verkiezen
De verkiezingen van Beste Winkel-
keten van Nederland vinden sinds 
2003 plaats onder de vlag van ABN 
AMRO, waarbij (web)winkels het te-
gen elkaar opnemen om in de ogen 
van de consumenten de hoogste 
score te behalen op de belangrijkste 
aspecten van een (web)winkel. Ieder 
jaar kunnen winkels gratis meedoen 
zolang ze minimaal vijf vestigingen 
in Nederland hebben en vallen er in 
diverse categorieën prijzen te win-
nen. Naast de stem van de consu-
ment bepaalt de vakjury uiteindelijk 
de winnaar. Hiervoor worden onder 
meer lokaliteit en duurzaamheid 
meegenomen als belangrijke pijlers.

Van 2020 naar 2021
In het afgelopen jaar heeft Van Dal al 
mogen pronken met de prijs van Bes-
te Winkelketen van Nederland in de 
Herenmode-categorie. Een prestatie 
waar we toen al heel trots op waren, 
zeker omdat het laat zien hoezeer 
onze liefhebbers geloven in alles 
waar wij voor staan, waaronder eer-
lijkheid, positiviteit, professionaliteit, 
persoonlijkheid en het samenzijn. Dit 
jaar rennen we door met de branden-
de fakkel, want we zijn voor het jaar 
2021 - 2022 opnieuw verkozen tot 
Beste Winkelketen van Nederland in 
de Herenmode! Ruim 185.000 con-
sumenten hebben hun stem online 
uitgebracht waarna we in het heetst 
van de strijd tegenover C&A, Hema 

en Only for Men stonden. Toch, met 
de hulp van onze liefhebbers, een ge-
wonnen strijd en daar zijn we enorm 
dankbaar voor!

Een en al feest
Het is een enorme eer om onszelf 
de beste herenmode-winkelketen te 
mogen noemen. In de verkiezingen 
waren er diverse winnaars in andere 
categorieën zoals Bever (Outdoor), 
Etos (Persoonlijke Verzorging), Pri-
mera (Kantoorartikelen, Cadeau, 
Leeswaren) en Dirk (Supermarkten). 
We zijn trots om tussen deze grote 
namen te staan en onszelf in het 
tweede jaar op rij te bewijzen. Hope-
lijk volgend jaar dan ook de hattrick, 
maar we gaan eerst weer hard aan de 
slag! We vieren tevens ons 70-jarige 
bestaan als kers op de taart van al 
onze inspanningen om onszelf iedere 
dag te verbeteren. Daarvoor hebben 
we veel leuks in petto, dus houd ons 
zeker in de gaten!

Wij willen u graag bedanken voor uw 
geloof in Van Dal mannenmode. Zon-
der loyale klanten, hun partners en 
kinderen zouden wij niet al decennia-
lang kunnen doen waar we goed in 
zijn. We blijven timmeren aan de weg 
met onze gemotiveerde werknemers 
om onszelf te blijven bewijzen als de 
beste winkelketen in de herenmode. 
Kom vooral langs in onze winkel in 
Helmond voor een lekkere kop koffie 
en persoonlijk advies! Stijlvolle man-
nenmode voor de beste prijs!

F | Van Dal Helmond.

Tweede jaar op rij: 
Beste Winkelketen van Nederland 

2021 – 2022

HELMOND Waar voor veel mensen donderdag 
23 september een uiterst normale donderdag heeft 
moeten zijn, lag dat een beetje anders bij Van Dal 

mannenmode. Na het in de ring springen tegen diverse 
grote merken is Van Dal namelijk voor de tweede keer 

op rij uitgeroepen tot Beste Winkelketen van Nederland. 
Hoera, wat een feest!

Grote CD-verkoop
Op zondagmiddag 31 oktober trappen 
we af met een grote verkoop van af-
geschreven cd’s. De Bibliotheek Hel-
mond-Peel is gestopt met het uitlenen 
van CD’s, omdat daar bijna geen vraag 
meer naar was. Maar de muziekliefheb-
ber kan zondag komen struinen tussen 
2500 cd’s en wellicht zitten er echte 
juweeltjes voor je tussen. Prijs €1,- per 
stuk. 

Andere activiteiten
Zondag 7 november is er een workshop 
Creatief Schrijven. Verhalen en gedich-
ten schrijven hoeft niet ingewikkeld 
te zijn. Het gaat er vooral om dat je er 
plezier aan beleeft. Guus Teeuwen is 
docent in het middelbaar onderwijs en 
docent creatief schrijven en hij laat je 
graag ervaren hoe leuk het kan zijn om 
verhalen en gedichten te schrijven! 
Liever gedichten van anderen bekijken: 
op zondag 7 november kun je de ge-
dichtenwandeling door Helmond lopen 

onder leiding van stadsgids Ruud Hak-
voort. Laat je verrassen door de vele 
mooie gedichten en dichtregels die in 
Helmond-Centrum te vinden zijn. 

Zondag 21 november is er in de biblio-
theek een Sinterklaasvoorstelling, ver-
zorgd door Verhalen van Annie. Bij deze 
kindervoorstelling komt een snoepkous 
in de problemen en het is al bijna 5 de-
cember! Meer informatie en aanmelden: 
www.bibliotheekhelmondpeel.nl/
activiteiten.

Wintertijd = zondag open in Bibliotheek Helmond

F Dave van Hout 

HELMOND De Bibliotheek in Helmond is weer de hele winter open op zondag van 12.00 tot 
16.00 uur. Komend weekend gaat de wintertijd weer in en dat betekent dat de bibliotheek vanaf 
31 oktober 2021 tot en met 20 maart 2022 niet 6 maar 7 dagen per week geopend is. Op zondag 
is het heerlijk rustig om een krant of tijdschrift te komen lezen, de werkplekken te gebruiken of 
boeken en DVD’s te lenen. Ook Lees- en Lunchcafé De Bieb en VVV Helmond zijn geopend en 

elke week zijn er leuke activiteiten in de bieb. 

We houden een gevarieerde wandeling 
door het natuurgebied. Het is volop 
herfst met alle verschijnselen die daar-
bij horen, zoals paddenstoelen, herfst-
kleuren, bladval en geuren van vochtig 
blad. Ook gaan we op zoek naar dier-
sporen. Daarbij wordt vaak gedacht aan 
pootafdrukken (prenten). Maar er zijn 
veel meer sporen van dieren te vinden. 
Denk aan braakballen, keutels van vos-
sen, haksporen van spechten, verlaten 
nesten, vraatsporen, wroetplekken van 
vogels en reeën, muizenholen, molsho-
pen en wissels. Verschillende van deze 
sporen zullen tijdens de wandeling ze-
ker gevonden worden. De wandeling 
is ongeveer 3 km en duurt circa 2 uur. 
Deelname is gratis. Opgave vooraf niet 
nodig. De wandeling is geschikt voor 
rolstoelhouders.

Wil je meer over natuur leren en dit ook 
met anderen delen? Meld je dan aan 
voor de Natuurgidsenopleiding die in ja-

nuari start. Tijdens die opleiding verdiep 
je je in 60 lessen in allerlei aspecten 
van de natuur en word je opgeleid tot 
natuurgids bij het IVN. Kijk voor meer 
informatie over IVN Helmond op de 
website of neem contact op met de cur-
suscoördinator marjonvwijk@
hotmail.com of 06 – 42 88 50 75.

Verzamelpunt: Akkerweg 70, 5706 LL 
Helmond. Nadere informatie bij coör-
dinator natuurgidsen Anne Regts, 06 – 
20 49 14 28 of anregts@gmail.com. Kijk 
voor meer informatie van IVN Helmond 
op: www.ivn.nl/helmond.

Ga je mee wandelen in Het Goor? 

F | IVN Helmond.

MIERLO-HOUT Op zondag 7 november om 14:00 uur houdt het IVN een publiekswandeling in 
Het Goor. Het verzamelpunt is voor de ingang van tuincentrum Coppelmans in Mierlo-Hout. 

helmondnu.nl
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Op 6 maart 2020 opende De Cacao-
fabriek vol trots de eerste World Press 
Photo Exhibition in Helmond. Niet veel 
later moest de tentoonstelling vervroegd 
sluiten op verzoek van het RIVM en de 
rijksoverheid. Covid-19 gooide roet in 
het eten. “Terugkijkend op die eerste 
editie zijn we nog steeds enorm opge-
togen over dit project. We hadden vol-
op aandacht van de pers, ontvingen in 
het eerste weekend meer dan duizend 
bezoekers, en de week daaropvolgend 
ook nog eens ruim duizend.” Jochem 
Otten, directeur van De Cacaofabriek, is 
dan ook blij dat de expositie terug naar 
Helmond komt. “Niet alleen wijzelf voel-
den dit enthousiasme, maar ook onze 
partners, bezoekers en mensen die nog 
wilden komen. Gelukkig kunnen we aan 
dat enthousiasme met deze tweede edi-
tie tegemoetkomen. Ook nu weer is de 
tentoonstelling gratis toegankelijk.”

Exhibition 2021 in Helmond
World Press Photo verbindt de wereld 
al sinds 1955 met verhalen die ertoe 
doen. De tentoonstelling laat confron-
terende en ontroerende foto’s zien van 
de belangrijkste en meest nieuwswaar-

dige verhalen van het jaar. Exhibition 
2021 blikt terug op nieuwsjaar 2020, 
een bewogen jaar met grootse thema’s 
als Covid-19, black lives matter, de kli-
maatcrisis, transgender-rechten en ter-
ritoriale conflicten. Een onafhankelijke 
jury van 28 fotografiespecialisten stond 
onder leiding van Nayan Tara Gurung 
Kakshapati en koos de beste foto’s en 
verhalen van 2020 in 8 categorieën. 
Er werden maar liefst 74.470 foto’s van 
4315 fotografen beoordeeld. Er zijn 45 
winnende fotografen uit 28 verschillen-
de landen gekozen. Van hen zijn maar 
liefst 60 beelden te zien in De Cacao-
fabriek.

World Press Photo of the Year
De Deense fotojournalist Mads Nissen 
ontving dit jaar de meest prestigieuze 
prijs op het gebied van professionele 
persfotografie; zijn ‘The First Embrace’ 
werd uitgeroepen tot World Press Photo 
van het Jaar. Dit iconische Covid-19-
beeld werd op 5 augustus 2020 gescho-
ten in een bejaardentehuis in Brazilië. 
De foto toont een 85-jarige Rosa Luzia 
Lunardi die stevig wordt geknuffeld door 
verpleegkundige Adriana Silva da Costa 

Souza. “Dit buitengewoon krachtige 
beeld laat ons zien hoe je eenzaamheid 
kunt genezen”, aldus het jurylid Pilar Oli-
vares.

Blik op de wereld 2.0
Al sinds het begin van dit schooljaar zijn 
diverse groepen 7 en 8 van OBS Bran-
devoort, OBS De Straap, IKC De Bun-
dertjes, KC De Lindt, KC De Rakt, KC 

De Stroom en OBS ‘t Hout zelf aan de 
slag met visuele journalistiek en verha-
len die ertoe doen middels educatiepro-
ject ‘Blik op de wereld 2.0’. In groepjes 
van vijf trekken zij hun eigen wijk in om 
samen één nieuwswaardig beeldverhaal 
te maken. Begeleid door BeamItUp le-
ren ze kijken, kiezen, samenwerken en 
afstemmen. Maar ook spreken ze over 
de impact van beeld. 
“Door zelf actief bezig te zijn met foto-
grafie hoop ik dat leerlingen ervaren dat 
het een taal is, een manier om zich uit 
te drukken. En dat kunst op die manier 
kan communiceren over betekenisvolle 
thema’s. Zo wordt kunst persoonlijk én 
komt het enorm dicht bij maatschap-
pelijk burgerschap. Een mooie combi-
natie”, aldus de enthousiaste motivatie 
van Hans Fuchs (directeur-bestuurder 
OBSH).

Andere scholen uit zowel basisonder-
wijs als voortgezet onderwijs die geïnte-
resseerd zijn in dit educatief programma 
kunnen zich nog aanmelden via 
info@cultuur-contact.nl 
(CultuurContact).

De expositie is open voor publiek vanaf 
zaterdag 22 januari 13.00 uur. Daarna 
is de expositie gedurende 3 weken elke 
dinsdag tot en met zondag gratis te be-
zichtigen van 13.00 – 21.00 uur.

World Press Photo terug naar Helmond 

‘The First Embrace’. F | Mads Nissen, Politiken, Panos Pictures.

SUYTKADE Na een korte maar succesvolle eerste editie van 
World Press Photo Helmond is de expositie begin 2022 terug in 
De Cacaofabriek. Van 22 januari tot en met 13 februari 2022 is 
deze wereldwijde expositie te bewonderen in De Cacaofabriek.

De heer Van de Laar heeft als militair 
gediend bij de Koninklijke Landmacht, 
bij de Bevoorradings- en Transport-
troepen. Zo heet dat regiment sinds 
2000. Van de Laar nam in de afgelo-
pen 30 jaar als militair deel aan vrijwel 
alle grote en spraakmakende missies 
van onze krijgsmacht. Een indrukwek-
kende militaire loopbaan met meer 

dan tien uitzendingen naar oorlogsge-
bieden. Zo ook missies in Bosnië, Irak 
en Afghanistan.

Het zilveren, kruisvormige draagin-
signe bestaat uit een horizontale  
balk met de Latijnse spreuk ‘vulnera-
tus nec victus’, oftewel ‘gewond, maar 
niet verslagen’.

Draaginsigne Gewonden 
voor Sjors van de Laar 

F | Knoops Fotografie.

HELMOND De heer Sjors van de Laar ontving op het Stadhuis, 
in het bijzijn van zijn dierbaren, het Draaginsigne Gewonden 

uit handen van burgemeester Elly Blanksma. Het Draaginsigne 
Gewonden is een zichtbaar teken van respect voor en dank aan 

hen die tijdens oorlogen of vredesmissies lichamelijk of geestelijk 
gewond zijn geraakt. Blanksma reikte het draaginsigne namens 

de minister van Defensie uit aan de heer Van de Laar. 

Skoda is pas 1 jaar en heeft vier prachtige kittens gekregen 
die al net zo fraai waren als mams. Zij is een ware schoon-
heid, heel mooi grijs met hier en daar een vleugje rood en 
fraaie groene ogen. De jongedame is rank gebouwd, slank, 
snel, gestroomlijnd. Ze heeft lange voorpoten met een 
prachtige lijntekening erop. 

Ze is heel vriendelijk naar mensen toe, geeft veel kopjes en 
strijkt langs je benen. Tot nu toe komt ze niet op schoot. Ze 
is heel speels. Ze speelt graag met zachte balletjes, daar 

gaat ze energiek achteraan en ze mept ze de hele kamer 
door. Een hengeltje met wat veren eraan mag ook rekenen 
op haar warme belangstelling, ze jaagt er fanatiek op en 
moet het absoluut bemachtigen. We denken dat ze het fijn 
zal vinden in een gezinssituatie, waar wat drukte en leven-
digheid is. Ze moet wel naar buiten kunnen. 

ATTENTIE: WE ZIJN NOG STEEDS DRINGEND 
OP ZOEK NAAR OPVANGGEZINNEN VOOR DE 

GROTE AANTALLEN BINNENKOMENDE KITTENS. 

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:  0492 - 51 39 71

Skoda
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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 uur, maandag tot en met donderdag 9:00 uur, vrijdag 
19:00 uur, zaterdag 12:00 uur.
Lambertuskerk, Kerkstraat 54. Zondag 11:00 uur.
Edith Stein, Groningenhof. Zondag 9:30 uur
Parochiekantoor: Tolpost 1, 5701 HE. Geopend woensdag en donderdag 9:30-12:00 uur.
0492 – 522 109     parochie@heiligelambertus.nl     www.heiligelambertus.nl

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE LAMBERTUSPAROCHIE 

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 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 Raijmakers; 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; jan Wijnen; uit dankbaarheid bgv 80e verjaardag 
11.00 uur Trudokerk pastoor Scheepers. Samenzang 
Intenties: Piet van Neerven en Irma van Neerven-Harnisch; Jac en Trees Jansen-
Wijnheimer en familie Wijnheimer-Roelofs, Beatrijs Hunink-van Thiel, Bert van 
de Kerkhof, Petronella Visser-Snijders; Uit dankbaarheid;Thieu de Wit
 
Maandag 1 november: ALLERHEILIGEN
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv cantores 

dinsdag 2 november: ALLERZIELEN
14.00 – 16.00 uur Trudo en Hortsedijk bij de ingang van het kerkhof koffie schenken
15.00 uur Grafzegening Lucia pastoor Scheepers 
15.00 uur Grafzegening Trudo (M. Verhoeven)
16.00 uur Grafzegening Hortsedijk (M. Verhoeven)
18.30 uur Trudokerk pastoor Scheepers en M. Verhoeven mmv Damiaankoor
Intenties: onze ouders Henk en Nelleke Bloks-Pepers en grootouders 
Boks- Verkuylen en Pepers van Uden; Annie Vlamings- Berghof
20.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers en M. Verhoeven mmv Anke en Gertie
 Intenties: Leo Koonings vw sterfdag 

Donderdag 4 november: H. Carolus Borromeüs 
19.00 uur Luciakerk GEEN EUCHARISTIEVIERING

Zaterdag 6 en zondag 7 november: 32e zondag door het jaar 
B/ HEILIGE WILLIBRORD. HC rondbrengen in de wijk
17.00 uur Helmond-West pastoor Scheepers mmv Arie Ketelaars
 Intenties: Toon en Mia van den Reek-Canters; Overleden ouders Geven-Giebels
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Jan van de Beek
Intenties: Harrie van Asten; overleden ouders Weijts-Janssen; Nelly van Bussel - van Os
09.30 uur Luciakerk pastoor Scheepers. Samenzang 
Intenties: Toos Huijbers-Adelaars; rector Frank Janssens; Overleden 
familie Dirks-Kanters; Noud en Nelly Meulendijks-Smits
11.00 uur Trudokerk Woord- en Communieviering M. Verhoeven mmv Les Femmes
 Intenties: Bernard Bergkamp; Riet van Dijk-Hendriks; Marinus Raijmakers
Ciska Kerkhof-Sijmens; Jeroen Kager; Frans Schepers; Joep Corstens; 
Piet van de Kemenade; Arthur van den Boom; Jo Verhoeven
12.30 uur Trudokerk: InterContinental Ensemble 
repetitie aansluitend om 13.30 uur concert.

www.damiaanhelmond.nl

Véronique Klaassen, directeur Uitvaart-
verzorging bij DELA, vertelt: ‘Nu de dagen 
korter en donkerder worden, merken we 
dat veel nabestaanden de behoefte 
hebben aan troost. Ze willen graag op een 
speciale manier bij hun dierbare stil staan. 
De donkere dagen belemmeren soms om 
de laatste rustplaats te bezoeken. Daarom 
organiseert DELA op zondag 28 november 
een landelijke lichtjesavond. We verlichten 
de locaties met honderden kaarsjes, 
fakkels en vuurkorven.’

Een zee van lichtjes
‘Toen we bij aankomst de vele fakkels 
zagen, voelde het als een warme deken. 
Het was een indrukwekkende zee van 
lichtjes, heel anders dan overdag. 
We werden er helemaal stil van. Het was 
heel fi jn om hier samen met mijn familie 
een kaars te branden voor onze vader 
en herinneringen aan hem op te halen’, 
vertelt een eerdere bezoeker.

Zelf een kaarsje branden
Véronique: ‘Iedereen die een dierbare wil 
gedenken is van harte welkom. Tijdens 
de lichtjesavond klinkt er zachte muziek 
en kan iedereen een kaarsje aansteken ter 
herinnering aan een dierbare. Ook staat er 
voor bezoekers een warm drankje klaar.’

‘We branden een kaarsje
 ter herinnering aan jou.’

Lichtjesavond | zondag 28 november

Aanmelden
Meld je aan voor de lichtjesavond bij 
crematorium Berkendonk in Helmond 
via dela.nl/lichtjesavond. 

Na aanmelding krijg je een candlebag 
thuisgestuurd. Je kunt deze persoonlijk 
maken door er alvast een mooie tekst 
op te schrijven of een tekening op 
te maken. Bij aankomst krijg je een 
kaarsje om in de candlebag te doen.

‘Wat is dit mooi. Het is aardedonker en overal waar ik kijk zie ik kaarsjes en fakkels. 
Zo bijzonder om op deze manier mijn man te herinneren.’ Dit is één van de
hartverwarmende reacties die wij ontvingen tijdens een van onze lichtjesavonden. 

                                               Hazeldonkseweg 24 | 5756 PA Vlierden | 0493 745474 
                www.hoeveruth.nl | info@hoeveruth.nl      facebook.com/natuurbegraafplaatshoeveruth            f  

Een graf in de natuur van 
Hoeve Ruth is groen, 
duurzaam en voor altijd
Vanaf 1 mei loopt het introductietarief af.  
Velen hebben afgelopen jaar kennisgemaakt 
met de natuurbegraafplaats, voor een 
wandeling door de natuur of naar aanleiding 
van een afscheid van een dierbare. 
Maak nu een afspraak voor een oriënterend 
gesprek met rondleiding en de mogelijkheid 
nog tegen het introductietarief te reserveren.  
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Woonachtig in de regio Helmond 
en omstreken.

Ben jij op zoek naar een nieuwe 
uitdaging vol afwisseling.
Download dan onze vacature op 
www.sprankenis.nl/vacatures 
of bel 040-2061239

AUTOBERGER en 
PECHHULPVERLENER(s)

Door recente uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij op zoek naar:

geef de hellemondgift 
waardebon cadeau!
inwisselbaar bij meer dan 150 helmondse ondernemers. 
te koop bij, ZIE www.hellemondgift.nl

STEUN DE
LOkALE 
ONDERNEMER

Het gaat ‘Mi Hellemonders’ niet eens 
meer om de boom! Want over 20, 50, 
100 jaar of misschien nog wel langer 
zou deze boom, net als ons mensen, 
toch wel het loodje hebben gelegd. Maar 
waar het wel om gaat, is dat de gemeen-
te Helmond nadrukkelijk verantwoorde-
lijk is voor deze ‘moord’, omdat ze onder 
andere informatie heeft achtergehou-
den en wethouders, zwart op wit aan-
toonbaar (!), opzettelijk hebben gelogen! 

‘Mi Hellemonders’ heeft op 16 septem-
ber in een open brief aan de raad, B&W 
en de media, deze zaken allemaal al uit 
de doeken gedaan (met name dat er veel 

minder zeer vuile grond is gesaneerd, 
dan officieel wel zou zijn gedaan!). Maar 
niemand, geen raadslid, geen colle-
ge-lid, zelfs de media niet, heeft daar tot 
nu toe enige aandacht aan geschonken! 

Nogmaals: het gaat ‘Mi Hellemonders’ 
nu dus niet meer om de boom, maar 
om het bewust achterhouden van in-
formatie, wat het besturen als raad, en 
daarmee de politieke en bestuurlijke 
geloofwaardigheid, nadrukkelijk aan-
tast. Waarom zou Helmond zo’n lage 
opkomst hebben bij gemeenteraads-
verkiezingen? Wij van ‘Mi Hellemonders’ 
weten het wel… Wordt vervolgd.

Gemeente Helmond ‘vermoordt’ 
monumentale treurwilg 

De monumentale treurwilg vlak voor de kap. F Michael Rieter.

HELMOND ‘Mì Hellemonders’, de nieuwste lokale partij 
van Helmond is in de rouw… Maandag 25 oktober werd de 

monumentale treurwilg, bewust en met voorbedachte rade, 
van het leven beroofd (want óók een boom is een levend 

‘wezen’); in onze mensenwereld heet dat simpelweg: moord!

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 
prijzen.
Ook vindt er regelmatig een gratis grote 
loterij plaats. 
Aanvang 20.00 uur. Zaal open vanaf 
18.30 uur. 
U komt toch ook?

BRANDEVOORT/
HELMOND-WEST/MIERLO-HOUT  
Repaircafé KBO-St. Lucia. Speciaal 
voor de wijken Brandevoort, Hel-
mond-West en Mierlo-Hout, maar ande-
ren kunnen/mogen ook gebruik maken 
van deze aangeboden faciliteit. Er zijn 
geen verplichtingen aan verbonden on-
geacht waar u woont of status. U bent 
van harte welkom. Alle data onder voor-
behoud!! 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 sim-
pel transportmiddel zijn acceptabel en 
zullen in behandeling worden genomen. 

Wij repareren naar ons vermogen en 
kennis elektrische– en elektronische 
apparaten, speelgoed, naaimachines, 
gereedschap, kleding(reparaties), kin-
derspeelgoed, slijpen klein gereedschap 
en scharen/messen, fietsen en ander 
klein materieel. Om uw artikel ter re-
paratie aan te bieden, kunt u terecht op 
eerder genoemde data in het gemeen-
schapshuis, Cederhoutstraat 44 te Hel-
mond. 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, 
heten 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/RepaircafeRij-
pelberg.

HELMOND-NOORD Moeraseik heeft 
zin in veel kleine feestjes! Daarom zijn 
wij op zoek naar een accordeonist en/of 
gitarist die samen met ons een liederen-
tafel op wil zetten. Je hoeft geen hoog-
begaafde 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, Tamboerijn-
straat 80 Helmond.
BROUWHUIS Van-Alles-Wa Rommel-
markt op zondag 7 november aanstaan-
de. KBO-Brouwhuis organiseert weder-
om, met in achtneming van de nodige 
coronamaatregelen, een rommelmarkt 
op zondag 7 november in Gemeen-
schapshuis 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 ta-
fel 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.

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 in-
schrijving. Mail naar m.baggermans1@
upcmail.nl of bel 06 – 18 21 22 94/06 
– 45 80 55 44.

CENTRUM Op zondag 31 oktober is er 
weer een gezellige platen- en cd-beurs 
op de Helmondse Markt, midden in het 
centrum, tussen de terrasjes. Deelne-
mers uit het hele land bieden lp’s, cd’s 
en andere muziekspullekes te koop aan.
Deze editie van de Helmondse Platen-
beurs vindt plaats tijdens de Bluesroute 
2021, een driedaags festival waar op 
verschillende locaties in de stad bands 
en artiesten optreden. Tegelijkertijd 
vindt op de Markt ook de Fairtrade & 
Global Goals Markt plaats.
Kortom: genoeg te doen, en vrijwel alle-
maal gratis toegankelijk!
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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

2-deurs kledingkast ZGAN met 
1 legplank. 30,- Euro. 06-51671911.

Bedrijfsuitje?
Speel dan één van onze fantastische 

Escaperooms:
Back to the Future

Pink Panther
Het Rariteiten kabinet

Informeer naar onze arrangementen.
www.escapeandmore.nl

06-53831325

ZONDAG 31 OKTOBER VLOOIENMARKT
VIJFKAMPLAAN 10

TENNISHAL EINDHOVEN NOORD
9.00 - 16.00 UUR. T: 06-20299824

WWW.TIMMERMANSEVENEMENTEN.NL     

EVENEMENTEN

Ontruimen van woningen, winkels, 
kantoren, zolders, schuren en garages 

(bezemschoon). Ook voor kleine verhuizin-
gen en herstelwerkzaamheden aan huis 
en tuin. Bel Twans Woningontruiming: 

06-13208306. www.vdrijt-inboedels.nl

Kinderfeestje?
Speel dan één van onze fantastische 
Escaperooms: The land of the Giants,

De Ridders van de ronde tafel
Informeer naar onze arrangementen.

www.escapeandmore.nl   06-53831325



32 vrijdag 29 oktober 2021 de loop weekkrant HELMOND


