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Elke zondag open
Helmond Akkerweg 70

Phalaenopsis
Of orchidee, 2-tak met vertakkingen, 

in diverse kleuren. 9.99

5.99
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www.lambertusconcerten.nl

ZONDAG 7 NOVEMBER

INTERCON-
TINENTAL 

ENSEMBLE
 15.00 UUR, TRUDOKERK STIPHOUT

ENTREE € 12,50 / € 17,50

TICKETS

Door: Henk van Dijk

Je kunt je niet aan de indruk onttrek-
ken dat het hier gelijkt op de prachti-
ge gekleurde stoffen, waar Vlisco zelf 
wereldwijd om de productie er van be-
kend staat. Het is er allemaal een stuk 
vrolijker en frisser uit gaan zien, nu de 
klus geklaard is.  De kunstenaars van 
De Strakke Hand, van het Utrechtse 
collectief, hebben een prachtig werk-
stuk afgeleverd. Met het  verwezenlij-
ken van deze enorme grote klus is er 
wel een gebouw in het zicht gekomen, 
waar je niet omheen kunt. Hoe het 
eindresultaat er uit zou gaan zien, was 

voor de vele mensen die het schilder-
werk hebben zien groeien, een vraag. 
Gaandeweg waren er verschillen van 
mening bij de mensen. De een vond 
het veel te kleurrijk, de ander vond dat 

het niet paste op zo’n gebouw in deze 
omgeving. Het zou de verkeersdeelne-
mers te veel afleiden als ze er voorbij 
zouden rijden. De Strakke Hand heeft 
een mooie opdracht uitgevoerd bij dit 
Vlisco-gebouw en kunnen mijn inziens 
trots zijn op wat ze hier weer hebben 
gepresteerd. 

Al vijftien jaar verrijken zij muren met 
dit soort mooie kunstwerken.  Het 

Vlisco heeft een kleurrĳ ke uitstraling gekregen

De prachtige kleuren van Vlisco | F Henk van Dij k.

HELMOND We hebben er in Helmond weer een mooi 
muurschilderij xxxxl bij gekregen. In navolging van al die 
muurschilderingen, die in Helmond op dit moment al zijn 

gemaakt, is er een schildering van het complete hoofdgebouw 
van Vlisco bij gekomen. 

hoofdkantoor van Vlisco heeft met dit 
schilderwerk  een complete transfor-
matie ondergaan.
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UW COMMUNICATIE PARTNER 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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Arian Compen wint ‘alles’ 
op De Goeie To(o)n 

HELMOND Het was een spannende avond, die 29 oktober. Een avond op hoog (klets)niveau, 
de fi nalisten stonden alle zes niet voor niets in de fi nale van kletstoernooi De Goeie To(o)n. Het 
was moeilijk kiezen, maar uiteindelijk was Arian overduidelijk de favoriet van zowel de jury als 

het publiek. Hij ging er met de Frans Brugmans-publieksprijs vandoor én met de eerste juryprijs. 
Daarnaast kreeg hij een wildcard mee voor het Keiebijters Kletstoernooi begin volgend jaar. 

De avond begon met een opwarmer 
voor het publiek: amusementsgroep 
KUUB zorgde direct voor de juiste stem-
ming. Het publiek had er zin in. Daarna 
was het tijd voor de echte start van het 
toernooi. De volgorde van de kletsers 
was een week eerder bepaald door mid-
del van loting en Arian mocht het spits 
afbijten. Bij de eerste voorronde won hij 
al de publieksprijs en ook nu verhaalde 
hij als invaller amusant over dat hij zo 
vaak moet invallen voor allerhande op-
tredens en karweitjes en dat het moeilijk 
is om klussen af te wijzen. Als tweede 
verscheen Tom van Osch in de ton, als 
bruid. De ware had hij/zij al gevonden. 
Geheelonthouder Hans Keeris was de 
laatste kletser voor de pauze. Hij had 
drank en dergelijke afgezworen, maar 
kwam tot de ontdekking dat hij niet alles 
meer even goed wist.
Na de pauze was het de beurt aan Koen 
Verstappen. Hij vertelde over alle kwaal-
tjes die je kunt ervaren ‘as ge awwer 
wérd’. Als vijfde stond er een Helmon-
der in de ton: Rob Bouwman als Robke 
d’n alpinist. Vorige week won hij nog 
de publieksprijs met deze spitsvondige 
klets. Er wordt nu heel anders tegen 
bergbeklimmers aan gekeken. Riza Tis-
serand sloot de avond af en liet zich als 
Robbertje Matten duidelijk leren kennen 
als iemand met wie je geen ruzie moet 
zoeken. 
Het wachten op de uitslag duurde lang. 
De jury had het kennelijk moeilijk en dat 
is ook niet zo gek als je kijkt naar het 
niveau van deze avond. Voordat de win-

naars bekend werden gemaakt, werd 
eerst nog de ‘En dè hittie naw gedoan 
um-dettie Hellemonder is!’-prijs uitge-
reikt. Dit is een prijs voor een persoon/
vereniging/stichting die zich langere 
tijd belangeloos heeft ingezet voor het 
Helmondse carnaval. Dit keer ging de 
prijs naar Phileutonia, die naast de vele 
activiteiten met carnaval ook onderdak 
biedt aan De Goeie To(o)n. En dan was 
het zover: de uitslag. De jury riep Arian 
Compen uit tot winnaar van het toer-
nooi, kende de tweede plaats toe aan 

Koen Verstappen en liet Hans Keeris 
als derde eindigen. Ook de publieksprijs 
ging naar Arian. Ten slotte werden er 
drie wildcards voor de Keiebijters uit-
gereikt: aan Arian, Koen en Riza. Mooi 
is dat Tom en Rob sowieso ook al mee-
doen aan het Keiebijters Kletstoernooi, 
dus dat belooft nu al weer een spannen-
de strijd te worden. We kijken terug op 
een prachtig toernooi en kijken uit naar 
de volgende editie. Deze zal gehouden 
worden op 14, 21 en 28 oktober 2022. 
Zet alvast maar in de agenda!

Arian in de ton als ‘de invaller’ | F Wendy Lodewij k

Arian kan al zij n prij zen amper vasthouden | F Wendy Lodewij k

Reclame campagnes
 Advertenties ontwerp/opmaak/plaatsing

Website bouw/hosting (probleemloze verhuizing)
Internet Marketing

Verspreiding van uw flyer/folder
Drukwerk/outdoor

Helmond heeft
jouw kennis nodig! 

Het toegankelijk maken van de fo-
tocollectie wordt mogelijk gemaakt 
door de gemeente Helmond, het 
Helmondse erfgoedveld en het 
RHCe. De laatste stap in het proces 
is om de fotoreportages van een be-
schrijving te voorzien. En daarvoor 
is de hulp van (oud)Helmonders en 
(oud)streekgenoten nodig. 

Eerder dit jaar hebben studenten zo’n 
932.500 negatieven van de collectie 
Van den Broek doorlopen om tot een 
interessante en afwisselende selectie 
te komen, die onder andere reporta-
ges van bruidsparen, diverse ge-
meenten, sport- en culturele vereni-
gingen, ondernemers en opdrachten 
voor de regionale pers bevat. Tot deze 
eindselectie behoren zo’n 12.000 ne-
gatiefvellen. Vanaf woensdag 27 ok-
tober staan deze fotoreportages een 
halfjaar op het crowdsourcing-plat-
form VeleHanden. 

Het platform Velehanden is door 
Picturae ontwikkeld om met behulp 

van het publiek erfgoedcollecties 
toegankelijk te maken. Iedereen kan 
zich aanmelden als vrijwilliger en 
vanaf zijn/haar eigen computer, op 
een tijdstip dat hen uitkomt, met het 
project aan de slag. 
De reportages worden telkens door 
twee personen afzonderlijk be-
schreven om tot een zo goed mo-
gelijk eindresultaat te komen. Per 
beschreven foto ontvangen vrijwilli-
gers punten, waarmee bijvoorbeeld 
een rondleiding kan worden ver-
diend. Na afronding van het project 
op Velehanden komen de foto’s met 
de verkregen beschrijvingen voor 
het publiek beschikbaar op de web-
site van het RHCe. 
Heb jij belangstelling, weet jij veel 
over Helmond en/of omgeving en 
wil je meehelpen? Ga dan naar
www.velehanden.nl en doe mee! 

Test: Wat weet jij over bijgeplaatste 
beelden? Wie, wat, waar en wan-
neer? Laat het ons weten via www.
velehanden.nl!

HELMOND | EINDHOVEN Fotograaf Jozef van den 
Broek (1943 - 2019) legt in de periode van 1965 tot 

1985 Helmond en omgeving vast met zijn camera. Hij 
maakte bijna een miljoen foto’s die samen een beeld 

geven van die tijd. De fotocollectie is overgedragen aan 
het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven en wordt 
nu digitaal toegankelijk gemaakt voor het publiek: een 

impuls aan het Helmonds historisch erfgoed. 

F | Jozef van den Broek/
Regionaal Historisch 
Centrum Eindhoven
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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

Online op de koffie bij de wethouder 
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. 

• 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 wethouder 
 Van den Waardenburg
• Helmond Noord: woensdag 17 november 20.15 tot 21.15 uur met wethouder 
 Van den Waardenburg
• Brouwhuis: donderdag 18 november van 19.00 tot 20.00 uur met wethouder 
 Harijgens
• Rijpelberg: donderdag 18 november van 20.15 tot 21.15 uur met wethouder 
 Harijgens 
• Helmond-Oost: maandag 22 november van 19.00 tot 20.00 uur met 
 wethouder De Vries
• Binnenstad: maandag 22 november van 20.15 tot 21.15 uur met wethouder 
 De Vries
• Mierlo-Hout: woensdag 24 november van 19.00 tot 20.00 uur met wethouder 
 Dortmans 
• Centrum: maandag 13 december van 19.30 tot 20.30 uur met wethouder 
 Van de Brug

Wilt u deelnemen? 
Dan kunt u zich nu aanmelden door een mail te sturen naar 
wijkadviseur@helmond.nl. Vermeld het volgende in de mail: uw naam, mailadres, 
aan welk wijkspreekuur u wilt deelnemen en het onderwerp. Vervolgens ontvangt 
een bevestigingsmail met een link naar de Teams vergadering. Via deze link kunt 
u deelnemen aan de online vergadering. 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/wijkspreekuren in de gaten voor nieuwe data. 

Regentonnenactie in november 
Het klimaat verandert. De temperatuur stijgt, het gaat vaker harder regenen met 
overstromingen en ander overlast tot gevolg. Deze klimaatverandering vraagt 
om een andere aanpak van regenwater. Een regenton is een slimme aanpassing 
waarmee u eenvoudig schoon regenwater opvangt om dit, bijvoorbeeld voor 
uw tuin, te gebruiken. Door uw regenpijp af te koppelen van het riool helpt u 
mee om wateroverlast door overbelasting van het riool te voorkomen en om 
droogteschade te beperken.

Regentonnenactie 
De gemeente organiseert twee keer per jaar een regentonnenmaand. Als inwoner 
van Helmond krijgt u in die maanden € 30,- korting op de aankoop van een 
regenton. De eerste actie loopt van 1 t/m 30 november. De flyer met coupon is te 
downloaden op www.allelichtenopgroen.nl of ga naar een van de deelnemende 
partijen. Daar vindt u de flyer in de winkel, die u direct kan gebruiken. 

Deelnemende partijen
• Tuincentrum Coppelmans Helmond
• Boerenbond Helmond
• Gamma Helmond
• Praxis Helmond
• Karwei Helmond

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

Laat uw kachel 
minstens één keer per 
jaar vegen door een 
erkend vakman. Beperk 
het risico op een 
schoorsteenbrand.

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

Zorg voor voldoende 
luchttoevoer. Laat het hout 
niet smeulen.

Het stoken van hout in open 
haard of houtkachel is lekker 
warm en brengt gezelligheid in 
huis. Hout stoken kan ook 
overlast geven. 

Als u op de juiste manier stookt,
beperkt u geur- en gezondheids-
overlast voor uw omgeving en 
voor uzelf.  

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

Stook droog hout.
Gebruik hout met een 
vochtpercentage van 
maximaal 20%.

< 20%

Gebruik onbehandeld 
en ongeverfd hout.

Hieronder leest u een aantal tips om goed te stoken.

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

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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Vuurwerkoverlast? Meld het!
Vuurwerk afsteken mag alléén op 31 december vanaf 18.00 uur tot 1 januari 
02.00 uur. Buiten deze tijden is het afsteken van vuurwerk verboden.

Ervaart u overlast door vuurwerk? Meld het! Dat kan handig via de speciale app 
Mobile alert (van Intergraph Corporation). De app is te downloaden via de App 
Store en Google Play. In de app geeft u aan op welke locatie u vuurwerk hoort of 
ziet. U kunt ook foto’s of filmbeelden toevoegen. Een melding doorgeven kan ook 
op onze website www.helmond.nl. 

Melden is belangrijk
Met uw melding brengen wij hotspots snel in beeld. Zo kunnen we gericht de 
overlast aanpakken. U ontvangt geen reactie op uw melding via de vuurwerkapp. 
U krijgt als u dit wenst wel een reactie op uw melding via het online formulier. 

Illegaal vuurwerk melden bij politie
Heeft u een vermoeden van opslag of handel in illegaal vuurwerk? Dit meldt u bij 
de politie, via telefoonnummer 0900-8844.

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag 16 november, 30 
november en 14 december. 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
 

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

Liverdonk kavel L69   05-10-2021 oprichten woning, maken uitweg 6179735

kadastraal U7923 

Liverdonk kavel L 81 25-10-2021 oprichten woning 6258331

Schootense Dreef 1 25-10-2021 inpandige verbouwing/realisatie  6465861

  130 opslagunits 

Achterdijk 25 24-10-2021 aanvraag beperkte milieutoets 6465119

Kerkstraat 48 27-10-2021 oprichten extra woning 6473201

Engelseweg 179 28-10-2021 verbouw bestaand kantoor en oprichten  6474241

  vrachtwagenwerkplaats met kantoor 

Warandelaan 1 28-10-2021 maken uitweg 6454869

Rotsheide 7 30-10-2021 plaatsen dakkapel (voorzijde) 6480657

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

Wethouder Ebbenlaan  30-08-2021 wijzigen school naar 13 5935543

135 t/m 159 ( oneven )  wooneenheden en maken uitweg 

Hertelaan 21 25-10-2021 plaatsen dakkapel (voorzijde woning) 6337125

Kanaaldijk N.O. 80 25-10-2021 Aanvraag kap bomen oranjekade  6415447

  kanaaldijk noordoost 

Betuwehof 95 26-10-2021 plaatsen erfafscheiding en poort 6261643

de Waart 94 26-10-2021 plaatsen overkapping  6208863

Nuenensedijk (één bord)  27-10-2021 plaatsing reclameborden 6441545

en Neervoortse Dreef (drie borden)   

Willemstraat 1 27-10-2021 vergroten woning 6113339

Willem Beringsplein 88,  27-10-2021 Werkzaamheden gemeentelijk monument 6201727

88A, 88B en 90 

Binnen Parallelweg 28-10-2021 Plaatsing tijdelijke overkapping voor  6295209

  scooters 

Gerstdijk 24 29-10-2021 plaatsen omvormerhokje en  6314663

  transformatorhuisje  

 

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

Kasteelplein 1 28-10-2021  Kasteel van Sinterklaas  2021-00680

  van 1-11 t/m 10-12-2021 

Piet Blomplein 29-10-2021  Reizende tentoonstelling  2021-00759

  ‘In twee Werelden | Molukkers in Nederland’ 

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

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken 

na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de 

burgemeester, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Ook kan de voorzieningenrechter van de 

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

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

Cortenbachstraat 130 en  12-08-2021 verbouwen begane grond naar 6307869

130A, Mierloseweg 93A en   4 appartementen

3e Haagstraat 108A  

Binnen Parallelweg 4 03-09-2021 maken uitweg  6348325

Molenstraat 185,  01-07-2021 oprichten appartementen  6206653

185A t/m 185H, 185J t/m 185N, 185P, 185R, 187 

Binnen Parallelweg 05-08-2021 plaatsing tijdelijke overkapping voor  6295209

  scooters 

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

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 

Gündüz, A. 20-05-1972

Mirea, I. 25-03-1960

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. 

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 29 oktober 2021 een melding heeft ontvangen van Tritium Advies B.V. betreffende de 

wijziging van het bodemsaneringsplan voor de locatie die bekend staat als 

Kanaaldijk N.O. 72-74 (vml. Edah) - Oranjekade met locatiecode AA079403424. 

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

• Digitaal Loket een adreswijziging (verhuizing) doorgeven, GBA-uittreksel 
   aanvragen of een hond aan- of afmelden, kan 24 uur per dag en 
   7 dagen per week via www.helmond.nl
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• 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

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  

Lentze, A. 09-05-1962

Harbouch, A. 21-09-1991

Szumyło, J. 13-03-1998

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

ruimtelijke ordening hierbij kennis van de voorbereiding van de bestemmingsplannen:

1. Helmond West - Houtsdonk Binnendongenstraat Oost

 Het plan maakt de realisatie van maximaal  78 nieuwbouwappartementen mogelijk. 

 De bestaande bebouwing, aan de parallelweg van de Europaweg, bestaande uit een 

 kantorencomplex en een detailhandelsvoorziening, zal worden gesloopt. 

2. ‘t Hout - Hoofdstraat - Pastoor Elsenstraat

 Dit plan betreft de bouw van een nieuw en groter (zorg)complex (Savant Alphonsus). 

 In totaal worden maximaal 57 woningen en 170 zorgwoningen met bijbehorende 

 maatschappelijke voorzieningen, kantoorruimte en parkeergelegenheid met dit 

 bestemmingsplan mogelijk gemaakt. De huidige bebouwing in het plangebied 

 (het huidige zorgcentrum) zal worden gesloopt. De kapel blijft behouden.

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

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

ligt. Dit maken we bekend via het Gemeenteblad, weekblad De Loop en op www.helmond.nl. 

Er kan geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid worden gesteld advies uit te brengen 

over het voornemen om dit bestemmingsplan voor te bereiden.

Ontwerp-omgevingsvergunning Kranenbroek ong te Helmond
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 – Oost” ten behoeve van het oprichten van een woning. 

Inzage

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

4 november 2021 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, Binnen 

Parallelweg 44 te Helmond. Het inzien van deze stukken kan alleen op afspraak. U kunt uw 

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

Zienswijzen indienen 

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

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

kunt u richten 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).

Ontwerp-omgevingsvergunning Kranenbroek ong te Helmond
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 II” ten behoeve van het oprichten van 52 tijdelijke woningen 

en 3 gezamenlijke gebouwen. 

Inzage

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

4 november 2021 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, Binnen 

Parallelweg 44 te Helmond. Het inzien van deze stukken kan alleen op afspraak. U kunt uw 

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

Zienswijzen indienen

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

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

richten 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 Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken via 

telefoonnummer 14-0492).

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Pets Place Boerenbond Retail Deltaweg 2 het wijzigen van de indeling

Verkeersmaatregelen (2) 
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

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

met gebruik van de laadpaal in de volgende straat: Busserbeemden 1 (VKB 2121)

Meer informatie

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

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

dhr. R. vd. Kuijlen tel. 14-0492.

Bezwaar maken?
Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Het betreft hier een kennisgeving. Heeft u vragen 

over de gepubliceerde aanvragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met het 

Klant Contact Centrum via tel. 14 0492. Bezwaar maken is in dit stadium (nog) niet mogelijk.

Voor bekendmakingen met nummer 2 geldt: Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden  

binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 

indienen bij: Burgemeester en wethouders, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook 

digitaal via www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank 

Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. 

Heeft u vragen over een besluit of over het maken van bezwaar? Neemt u dan contact op met 

het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

Burgemeester en wethouders van Helmond 4 november 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.

MEDICIJNAFVAL?
LEVER HET IN
BIJ UW APOTHEEK OF DE MILIEUSTRAAT

Hoe?
Doosjes: alleen de strips. 
De kartonnen doosjes kunnen bij het oud papier. 

Flesjes en tubes: verwijder het etiket voor uw privacy. 

Gebruikte naalden: altijd in een naaldencontainer.
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Nederland Leest 
‘De wandelaar’ 

van Adriaan van Dis 

Op scholen zullen de gesprekken gaan 
over ‘Katvis’ van Tjibbe Veldkamp. 
Nederland Leest Junior wordt alleen 
verspreid onder deelnemende scholen. 
Bibliotheekleden die benieuwd naar 
dit boek zijn of mee willen lezen met 
Nederland Leest Junior kunnen ook 
dit boek luisteren of lezen via de online 
Bibliotheek.

Nederland Leest: Eén boek, 
duizend gesprekken
Een goed boek brengt gesprekken op 
gang en verbindt lezers met elkaar. In 
november leest heel Nederland daarom 
één boek, dat bibliotheekleden cadeau 
krijgen van de Bibliotheek, hét centrum 
voor ontmoeting en gesprek. Het thema 
van Nederland Leest voor 2021 sluit 
daar perfect bij aan: Over de grens. In 

boeken en verhalen kunnen we naar 
alle hoeken van de wereld afreizen: we 
kunnen andere continenten en culturen 
bezoeken, maar ook in onze eigen om-
geving de grens over gaan. Vanwege co-
ronamaatregelen organiseren we geen 
grote bijeenkomsten in de bibliotheek 
om het boek te bespreken, maar we 
kunnen wel thuis een mooi boek lezen 
en deelnemen aan een online leesclub. 

Het boek ‘De wandelaar’
Een Nederlander in Parijs krijgt bij een 
brand een hond in zijn schoot gewor-
pen. Een hond die een andere wereld 
voor hem opent: die van vluchtelingen, 
illegalen en zwervers. Het verandert Pa-
rijs, het verandert de man: hij wil helpen, 
goed doen. Maar alles wat hij doet pakt 
anders uit. In ‘De wandelaar’ stapt een 

keurige heer over zijn eigen grenzen en 
wordt meegesleurd in andere culturen 
en sociale klassen. Dat maakt ‘De wan-
delaar’ een krachtige maatschappelijk 
betrokken roman. 

Adriaan van Dis (1946) is een veelzijdig, 
geëngageerd schrijver, getuige romans 
als ‘Indische duinen’, ‘De wandelaar’ en 
‘Tikkop’. Van Dis woonde ruim zeven 
jaar in Parijs. In 2015 won ‘Ik kom terug’ 
de Libris Literatuurprijs en kreeg hij de 
Constantijn Huygens-prijs voor zijn hele 
oeuvre. In 2021 verscheen zijn meest 
recente roman ‘KliFi’.

Online leesclub 
Om met elkaar in gesprek te kunnen 
gaan over het Nederland Leest-boek 
van 2021 organiseert Bibliotheek Hel-

mond-Peel donderdag 25 november 
een online leesclub rondom ‘De wan-
delaar’. Wil je hieraan deelnemen ga dan 
naar: www.bibliotheekhelmondpeel.nl/
nederlandleest en meld je aan. Je hebt 
de hele maand november de tijd om rus-
tig het boek te lezen. Je krijgt een link 
toegestuurd om veilig vanuit thuis, maar 
toch samen met anderen, mee te doen.

Literaire stadswandeling
Op zondag 7 november en donderdag 
25 november kun je van 13.30 – 15.00 
uur deelnemen aan de literaire stads-
wandeling onder leiding van stadsgids 
Ruud Hakvoort. Hij voert je langs de 
gedichten in Helmond Centrum. Laat je 
verrassen door de vele mooie gedichten 
en dichtregels die in de stad te vinden 
zijn. Sommige zijn groot en opvallend en 
andere zijn echt verborgen schatten. De 
route is ongeveer 4,5 km. Vooraf aan-
melden. Deelname kost € 7,- (inclusief 
het nieuwe routeboekje van de Gedich-
tenwandeling ter waarde van € 2,50).

Schrijfworkshops 7 en 23 november
Zondag 7 november is er in Bibliotheek 
Helmond van 13.30 tot 15.30 uur een 
Workshop Creatief Schrijven. Verhalen 
en gedichten schrijven hoeft niet inge-
wikkeld te zijn. Guus Teeuwen is docent 
in het middelbaar onderwijs en docent 

creatief schrijven Hij laat je ervaren hoe 
leuk het kan zijn om verhalen en gedich-
ten te schrijven. Graag vooraf aanmel-
den. Deelname kost € 2,50.
Dinsdag 23 november is er een Schrijfca-
fé in Asten. Hou je van schrijven of wil je 
het wel eens uitproberen? Dan ben je van 
10.00 tot 12.00 uur van harte welkom bij 
het Schrijfcafé onder leiding van Anna 
Lammers in de Bibliotheek in de Midas. 
Je leert door oefeningen je aandacht zo 
te richten dat je vanuit je hart gaat schrij-
ven. Het fijne is: je hoeft er geen talent 
voor te hebben, iedereen kan het. Schrij-
fervaring is niet nodig. Graag vooraf aan-
melden. Deelname kost € 2,50.

Lezing: De echo van het water
Maria van Rijsewijk (geboren in So-
meren) vertelt op donderdagavond 17 
november van 19.30 tot 21.30 uur in Bi-
bliotheek Someren over het verlies van 
haar man Theo en haar kinderen Mark 
en Michiel. Hierover schreef zij het boek: 
'De echo van het water'. Ze spreekt over 
haar strijd om te overleven, maar ook 
over veerkracht, onzekerheid en hoop. 
En over moeder zijn en blijven. Graag 
vooraf aanmelden. Gratis toegang. 
Wil je meer boeken over het thema ‘Over 
de grens’ lezen? Neem een kijkje op onze 
inspiratiepagina www.bibliotheekhel-
mondpeel.nl/nederlandleest.

HELMOND | REGIO In november gaat heel Nederland met elkaar in gesprek over één boek: 
Nederland Leest. Dit jaar is dat ‘De wandelaar’ van Adriaan van Dis. Deze moderne klassieker 
is voor 18+-leden van de Bibliotheek vanaf 1 november gratis op te halen bij onze vestigingen in 

Asten, Deurne, Helmond of Someren. Haal snel je exemplaar want op = op! Bibliotheekleden 
kunnen het actieboek bovendien gratis als e-book of luisterboek downloaden via de online 

Bibliotheek. Ben je geen lid van de Bibliotheek? Schrijf je nu in en je krijgt het boek cadeau. 
Maria van Rij sewij k | F Ries can Wendel de Joode

Groots galabal ter gelegenheid van het 77-jarig bestaan 
van carnavalsvereniging Oranjebuurt

Op 30 januari 2022 zal er in theater het 
Speelhuis een variétévoorstelling te zien 
zijn met onder andere sketches, mu-
ziek, dans en acrobatiek, afwisselend 
uitgevoerd door professionele artiesten 
en Helmondse amateurs.

Op 20 februari 2022 is er een receptie/
feestmiddag in de cacaofabriek waar 
alle buurtgenoten, businessclub-leden, 
adverteerders, vrienden van de ver-
eniging en natuurlijk alle Helmondse 

carnavalsverenigingen uitgenodigd zijn. 
Ook is er als cadeau aan de stad een 
kunstproject in de maak, waarover op 
een later tijdstip meer. 

De aftrap van de feestelijkheden vindt 
echter plaats op 13 november aan-
staande met een galabal in de Cacao-
fabriek. Lekker ouderwets dansen en 
feesten, iets waar iedereen wel weer 
aan toe is. Voorafgaand aan het gala 
vindt er een diner plaats voor genodig-

den. Vanaf 20.00 uur staan de deuren 
wijd open voor iedereen die CV Oran-
jebuurt een warm hart toedraagt en 
zin heeft in een spetterend feest. De 
avond zal opgeluisterd worden door de 
Retteketet Showband. Deze band staat 
garant voor een heerlijke avond dansen, 
feesten en meezingen. Disco, smartlap, 
rock, schlager, alles komt voorbij. Een 
van de hoogtepunten van de avond 
wordt zeker de onthulling van de jubile-
umprins, die de vereniging in dit speci-
ale jaar voor zal gaan. De kaartverkoop 
is inmiddels gestart. Kaartverkoop gaat 
online via www.ticketview.nl/shop/
cvoranjebuurt. Kaarten zijn verkrijgbaar 
voor 11 euro per stuk (excl. transactie-
kosten). Vanwege coronamaatregelen 

zijn de kaarten gelimiteerd, dus wees er 
snel bij want op is op!

Voor meer info over het gala en de ande-
re activiteiten: www.cvoranjebuurt.nl
en volg ons op Facebook en Instagram.

ORANJEBUURT In 2022 is het 77 jaar geleden dat CV 
Oranjebuurt werd opgericht. CV Oranjebuurt is hiermee de 
oudste carnavalsvereniging van Helmond. Dit carnavalesk 
jubileum wordt door de vereniging groots gevierd met een 

aantal speciale evenementen.

De Fonkel presenteert: 
Tonny Wijnands

BINNENSTAD Op zondag 
7 november treedt de alom 
bekende troubadour Tonny 

Wijnands op in De Fonkel, de 
aanvang is 14.00 uur. Tonny  
brengt op deze middag weer 
een repertoire met gezellige 
nieuwe, maar toch bekende 

liedjes en humoristische con-
ferences. De toegang is gratis. 
QR-code-controle is verplicht.

Tonny Wij nands | F De Fonkel



8 vrijdag 5 november 2021 de loop weekkrant HELMOND

 www.vloerenland.com

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

Beekerheide 28  Beek en D
onk 

ERVAREN  
VLOERENLEGGER

32 - 38 uur per week

LEERLING 
VLOERENLEGGER

24 - 38 uur per week

ADVISEUR/ 
WERKVOORBEREIDER  

32 - 38 uur per week

AFWISSELEND WERK
(VAST) DIENSTVERBAND

SAMENWERKEN IN EEN HECHT TEAM 
MODERNE ARBEIDSVOORWAARDEN

Voor meer informatie over deze functies kijk op
www.vloerenland.com/over-ons/vacature

“Bij Vloerenland     
  krijg je nog echt 
  de tijd voor het 
  leveren van       
  kwaliteit.”

Wij zijn op zoek naar een

POETSEN
OUDERWETS

Heeft u hulp nodig bij het huishouden?

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

Door onze ervaring 
weten we wat u wilt!

• Betrouwbare organisatie

• Betrouwbare hulp

•  Het antwoord “Nee” staat 

 niet in ons woordenboek,

 alles wat u niet meer 

 kunt hebben we een 

 oplossing voor!

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

Wethouder Den Oudenstraat 4
5706 ST Helmond

www.ouderwetspoetsen.nl
info@ouderwetspoetsen.nl

06-10801458
0492-785295

VOOR ALS HET 
ECHT SCHOON 

MOET ZIJN
FLEXIBEL EN 

BETROUWBAAR
VOLG ONS OP 

FACEBOOK

wij zoeken 
nog 

personeel

Meld je aan
www.roc-teraa.nl/opendag

OPEN
DAG
zondag
november

14

www.roc-teraa.nl/opendag

november

ROOIJE HOEFSEDIJK 61    •    GEMERT
0492 551414    •    INFO@BENIKHOUT.NL

Openingstijden:
ma t/m vr 8.30 - 17.00 uur
zaterdag 8.00 - 14.00 uurWWW.BENIKHOUT.NL

DOUGLAS BALKEN 
EN PLANKEN 
UIT VOORRAAD 
LEVERBAAR! Douglas 

boomschorsplanken

Overkapping met
douglas hout

Mierloseweg 41, Helmond. 
(0492) 55 34 23 Aanbieding van de maand november

Mierloseweg 41, Helmond. V ISSPEC IAL I TE I TEN

200 GRAM HUISSALADE 
(KRAB)

3 LEKKERBEKKEN + 
BAKJE SAUS

3 HOLLANDSE NIEUWE

Nu voor €13.95Van 24.95
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We blikken terug met SEH-arts Susan-
ne Wagenaar en huisarts Joost van den 
Nieuwenhof. Zijn er door deze samen-
werking daadwerkelijk mínder door-
verwijzingen richting de Spoedeisende 
Hulp? 

Het VTT is een team van specialistische 
wijkverpleegkundigen. Zij zijn er om pa-
tiënten zo goed mogelijk te helpen bij 
complexere zorgvragen én om zorgver-
leners te ontlasten. Door vergrijzing, een 
tekort aan personeel, groei in kwetsba-
re, complexe doelgroepen en corona, is 
een verandering in de zorg ook drastisch 
nodig. Susanne Wagenaar vertelt: ‘Voor-
heen merkten we dat er veel patiënten 
bij ons kwamen met een zorgprobleem, 
terwijl wij er zijn voor medische proble-
men die niet kunnen wachten. Nu ver-
pleegkundigen van het VTT-team eerst 
checken of het om een zorg- of medisch 
probleem gaat, zien we minder doorver-
wijzingen én voorkomen we onnodige 
spoedopnames.’

Thuiszorg in veel gevallen prettiger
De inzet van het VTT-team verlicht 
niet alleen de druk op de Spoedeisen-
de Hulp. ‘Voor de patiënt is het vaak 
ook comfortabeler om thuis een ver-
pleegkundigen te zien. Soms denken 
patiënten dat de Spoedeisende Hulp 
hun enige optie is, maar dat is niet zo. 
Een verpleegkundige kan namelijk vaak 
ook goed helpen én zowel de patiënt als 
de familie geruststellen!’ 

Iedereen kan helpen
‘Als zorgprofessional willen we iedereen 
altijd helpen,’ benadrukt Joost van den 
Nieuwenhof. ‘Maar we willen patiënten 
en omgeving bewust maken van het 

volgende: iedereen moet zich afvragen 
of het om een spoedgeval óf om een 
zorgvraag gaat. Mijn tip is dan ook om 
juist overdag contact op te nemen met 
je eigen huisarts. Ik ken mijn patiënten 
goed. Sommigen hoef ik maar aan te 
kijken om te weten wat er speelt. Het 
is belangrijk dat mensen inzien dat de 
Spoedeisende Hulp bedoeld is voor 
zaken die níet kunnen wachten. Bij 
alle andere vragen, kun je veel beter 
bij je vertrouwde huisarts terecht. Als 
mensen zich daar bewust van zijn, zal 
de druk op de Spoedeisende Hulp nog 
minder worden.’

Spoed of niet?
Twijfel je of je diréct zorg nodig 
hebt? Hieronder een overzicht:
• Levensbedreigende 
situatie? Bel meteen 112.
• Spoedeisende situatie? Bijv. 
hartklachten, een wond die 
gehecht moet worden of ander 
ernstig letsel? Bel ‘s avonds, 
‘s nacht of in het weekend naar 
de huisartsenpost. Op andere 
tijdstippen bel je je eigen huisarts.
• Twijfel je of je direct zorg 
nodig hebt? Doe dan de check 
op Moetiknaardedokter.nl. 
Download de app op je telefoon, 
zodat je het antwoord altijd 
direct bij de hand hebt.

Minder doorverwĳ zingen
naar Spoedeisende Hulp

Vaak komen patiënten met een zorgvraag in de avond- en 
weekenduren op de Spoedeisende Hulp terecht. Het gevolg? 
Een gebrek aan beschikbare ziekenhuisbedden en onnodige 

ambulanceritten. Mede daardoor werkt Huisartsenpost 
Helmond sinds 2019 intensief samen met verpleegkundigen 

van het Verpleeg Technisch Team (VTT-team).

F | moetiknaardedokter.nl 

In gesprek met artsen Susanne Wagenaar 
en Joost van den Nieuwenhof

‘Piacere’, het Intercontinental Ensemble 
in Italiaanse sferen 

Lambertus Concerten presenteert:

Het Intercontinental Ensemble, een 
negenkoppig ensemble bestaande uit 
4 strijkers en 5 blazers, wil u zoals de 
titel ‘Piacere’ al aangeeft veel genoegen 
doen met drie uitermate boeiende en 
spannende werken. Van deze niet-al-
ledaagse bezetting willen de musici de 
mogelijkheden en flexibiliteit laten zien 
en het bekende repertoire nieuw leven 
inblazen via eigen symfonische arrange-
menten en nieuwe werken. Zo maken 
ze op de kleinere podia voor het publiek 
mogelijk naar grote orkestrale werken te 
luisteren, zonder afbreuk te doen aan 
kwaliteit en intensiteit.
Naast het maken van cd-albums (onder 
andere met werk van vrouwelijke com-
ponisten door de eeuwen heen) werken 

ze ook regelmatig samen met pianisten 
en componisten, zoals de jonge Neder-
landse componiste en celliste Bianca 
Bongers, van wie een compositie is toe-
gevoegd die het contrast aangeeft van 
de onrust en grimmige sfeer enerzijds 
en de serene stilte anderzijds in onze 
hedendaagse steden. In de Sympho-
ny nr. 4 opus 90 wordt de luisteraar 
ondergedompeld in ‘la dolce vita’ van 
het negentiende-eeuwse Italië, waar 
Mendelssohn enthousiast over schreef 
tijdens zijn reizen door Europa en wat 
hem inspireerde tot het schrijven van 
deze wonderschone symfonie.

En als cultuurliefhebber kent u onge-
twijfeld het muzikale wonderkind Nino 

Rota: de filmcomponist van Fellini, die 
met prijzen werd overladen voor zijn 
filmmuziek van The Godfather. Het 
Intercontinental Ensemble laat u deze 
keer genieten van een ander muziekstuk 
van deze beroemde componist, met 
evenveel spanning en actie: Nonetto. 
Een vijfdelig stuk dat schuurt en spran-
kelt, en de luisteraar ritmisch meeneemt 
als in een spannende film.

Zo neemt het negenkoppig ensemble 
u met het programma ‘Piacere’ mee op 
een fantastische muzikale reis, zoals het 
dat al eerder deed in onder andere Het 
Concertgebouw, het Muziekgebouw aan 
het IJ en in Zuid-Amerika en Europa. 
Meer info: lambertusconcerten.nl.

STIPHOUT Op zondag 7 november treedt het Intercontinental Ensemble op met Italiaanse 
werken van Felix Mendelssohn-Bartholdy en Nino Rota, aangevuld met een hedendaagse 

compositie van componiste Bianca Bongers. Plaats: St-Trudokerk, Dorpsstraat 34 in Stiphout/
Helmond. Aanvang 15.00 uur. Entree: €17,50.

Het Intercontinental Ensemble | F Lambertus Concerten

In het begin, bestemmingen in het leven 
HELMOND-OOST Woensdag 17 
november om 19.30 uur verzorgt 
Willem van der Vrande, geestelijk 
verzorger, een lezing over hoe je le-
venszin zou kunnen vinden na het 
horen van slecht nieuws. De gratis 
lezing wordt gehouden in regionaal 
inloophuis De Cirkel, Evertsenstraat 
19 in Helmond. 

Willem van der Vrande opent zijn lezing 
met het scheppingsverhaal als metafoor. 
Uit chaos is orde ontstaan. Elke levens-
fase kent een oorsprong en een eind-
punt. Een baby wordt een peuter en een 
puber wil bijvoorbeeld zo snel mogelijk 
het ouderlijk huis uit. Allemaal natuurlij-
ke processen met meestal overzichtelij-
ke doelen. Maar wat kan en mag iemand 
verwachten die opeens geen toekomst 

meer heeft? Hoe ga je hier mee om? Hoe 
zou de omgeving hierop moeten reage-
ren? Kortom: hoe geef je in een schijn-
baar uitzichtloze fase zin aan het leven. 

Van der Vrande gaat met de bezoekers 
interactief op zoek naar antwoorden. In 
verband met corona wordt bij binnen-
komst uw corona qr-code gescand.

Willem van der Vrande | F Inloophuis De Cirkel

www.helmondnu.nl
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De volledig elektrische Kia EV6.
Nu in de showroom.

씲44.595
Vanaf:

De Kia EV6 is klaar voor de toekomst. Met de modernste technologie en een rijbereik tot 528 kilometer 
volgens WLTP. Als je dan moet laden kun je snel weer verder: met 800V ultra-snelladen kun je onder 
optimale omstandigheden van 10 tot 80% bijladen in ongeveer 18 minuten. De Kia EV6. 
Nu in de showroom.

De EV6 met een 58kWh batterij heeft een actieradius tot 394km. De EV6 met 77.4kWh batterij heeft een actieradius van 528km voor de RWD en 506km voor de AWD. De EV6 GT-Line 
met 77.4kWh batterij heeft een actieradius van 528km voor de RWD en 484km voor de AWD. 
Het vermelde rijbereik is gemeten volgens WLTP. De getoonde Kia EV6 is een GT-Line. Getoonde laadtijden zijn in optimale omstandigheden bij het gebruik van een 350kW DC-snellader. Getoonde 
modellen kunnen van opties en speci쏾 caties voorzien zijn die niet leverbaar worden in Nederland. Het gebruik van ongeschikte lakbehandelingsproducten op de getoonde kleur Moonscape Matte 
kan de lak permanent beschadigen en zal het ‘slijtageproces’ van de lak versnellen. Raadpleeg de Kia-dealer voor meer informatie. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

VDNS Helmond 
Varenschut 21D
Tel. 0492 - 588 970
kia-vdns.nl

Bij Fonville zoeken we naar nieuwe colle-

ga's. Met veel werklocaties in heel Neder-ga's. Met veel werklocaties in heel Neder-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

Evenement
Urban Dance Battle15. Zorgspecial

Zorg in de regio
Activiteiten
Agenda november19. 28.F | Shutterstock

N o v e m b e r  2 0 2 1  |  w w w. g r o o t p e e l l a n d . n l  |  M a a n d e l i j k s e  u i t g a v e  v a n  A d c o m m u n i c a t i e  |  O p l a g e :  1 0 0 . 0 0 0  e x .

Inhoud
Uitgave Groot Peelland

Zorg
In de regio!
Vacatures
Werken in de regio
Winkelen
Koop lokaal, vooral nu!

HELMOND

DEURNE

ASTENSOMEREN

SOMEREN
EIND

SOMEREN 
HEIDE

GELDROP

BEEK EN 
DONK

AARLE-
RIXTEL

GEMERT

DE MORTEL

BAKEL

MILHEEZE

OMMEL

VLIERDEN

NUENEN

LIEHSOUT

MIERLO

LIEROP



11vrijdag 5 november 2021de loop weekkrant HELMOND

Evenement
Urban Dance Battle15. Zorgspecial

Zorg in de regio
Activiteiten
Agenda november19. 28.F | Shutterstock

N o v e m b e r  2 0 2 1  |  w w w. g r o o t p e e l l a n d . n l  |  M a a n d e l i j k s e  u i t g a v e  v a n  A d c o m m u n i c a t i e  |  O p l a g e :  1 0 0 . 0 0 0  e x .

Inhoud
Uitgave Groot Peelland

Zorg
In de regio!
Vacatures
Werken in de regio
Winkelen
Koop lokaal, vooral nu!

HELMOND

DEURNE

ASTENSOMEREN

SOMEREN
EIND

SOMEREN 
HEIDE

GELDROP

BEEK EN 
DONK

AARLE-
RIXTEL

GEMERT

DE MORTEL

BAKEL

MILHEEZE

OMMEL

VLIERDEN

NUENEN

LIEHSOUT

MIERLO

LIEROP

N o v e m b e r  2 0 2 1  |  w w w. g r o o t p e e l l a n d . n l  |  M a a n d e l i j k s e  u i t g a v e  v a n  A d c o m m u n i c a t i e  |  O p l a g e :  1 0 0 . 0 0 0  e x .N o v e m b e r  2 0 2 1  |  w w w. g r o o t p e e l l a n d . n l  |  M a a n d e l i j k s e  u i t g a v e  v a n  A d c o m m u n i c a t i e  |  O p l a g e :  1 0 0 . 0 0 0  e x .N o v e m b e r  2 0 2 1  |  w w w. g r o o t p e e l l a n d . n l  |  M a a n d e l i j k s e  u i t g a v e  v a n  A d c o m m u n i c a t i e  |  O p l a g e :  1 0 0 . 0 0 0  e x .N o v e m b e r  2 0 2 1  |  w w w. g r o o t p e e l l a n d . n l  |  M a a n d e l i j k s e  u i t g a v e  v a n  A d c o m m u n i c a t i e  |  O p l a g e :  1 0 0 . 0 0 0  e x .

Inhoud
Uitgave Groot Peelland

Zorg
In de regio!
Vacatures
Werken in de regio
Winkelen
Koop lokaal, vooral nu!

HELMOND

DEURNE

ASTENSOMEREN

SOMEREN
EIND

SOMEREN 
HEIDE

GELDROP

BEEK EN 
DONK

AARLE-
RIXTEL

GEMERT

DE MORTEL

BAKEL

MILHEEZE

OMMEL

VLIERDEN

NUENEN

LIEHSOUT

MIERLO

LIEROP



12 vrijdag 5 november 2021 de loop weekkrant HELMOND2 november 2021 Groot PEELLAND

ENGELSEWEG

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren

Alvast veel shopplezier.

H E L M O N DShopping.

Herfst is
gearriveerd.

De donkere dagen komen eraan.
De Engelseweg in Helmond is dé plek waar 

jij alles kunt halen om het binnen gezellig te 
maken en bij kunt komen van een 

onstuimige herfstdag.

Je vindt er alles op het gebied van wonen,
tuin, dieren, auto’s, ontspanning en lekker eten.

Deskundige medewerkers, service en
gratis parkeren voor de deur.

Kom nu langs en maak jouw herfstideeën 
waarheid op de Engelseweg.

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren

gratis parkeren voor de deur.

Kom nu langs en maak jouw herfstideeën 
waarheid op de Engelseweg.
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Nieuw jaar start met muziektheater
Win twee kaarten voor De Helmondse Musical 

De stichting trapte in 2014 af met de 
zelfs landelijk bekend geworden Berry, 
de musical over voetballer Berry van 
Aerle, gevolgd door Het Verhaal van de 
Knaal (2016) en De Uitvinders van het 
Trainingspak (2018). Voor 2020 stond 
Hotspot. Helmond in 2050 in de start-
blokken toen corona uitbrak. “Maar we 
zaten niet stil. Toen het allemaal weer 
even mocht, waren er wel de work-
shops met Ferdi Stofmeel (Komt een 
man…) en Babette Labeij (bekend van 
The Voice). Geïnteresseerden krijgen 
de kans om zich via workshops met 
bekende professionals te ontwikkelen 
op theatergebied. “Die mensen die ver-
langden naar theater kwamen zo toch 
aan hun trekken”, stelt productieleidster 
Bregje van Ekert.

Dit jaar pakt De Helmondse Musical 
verrassend en anders uit: met een mu-
ziektheatervoorstelling over deze bij-
zondere tijd: Er liep een leeuw door de 
stad…

“In overleg met Het Speelhuis besloot de 
stichting om te kijken wat er nog meer 
kon. We willen weer heel graag aan de 
slag. Vooral ook om de stad weer iets 
te geven om naar uit te kijken. Het is 
te lang stil gebleven in de stad”, vertelt 
vice-voorzitter Audrey van den Broek. 
Ook voor het artistiek team is het een 

bijzondere uitdaging. “We wilden graag 
een theatraal antwoord geven op deze 
heftige periode, zonder dat het over co-
rona gaat”, vertelt schrijver en regisseur 
John van der Sanden.

“En gelukkig dacht het hele artistieke 
team er zo over. Dus bedachten we 
Er liep een leeuw door de stad… Een 
verhaal losjes gebaseerd op het boei-
ende leven van Carlo Stevens, die ooit 
leeuwen hield in de Kerkstraat en later 
wereldberoemd werd. De voorstelling 
is korter, zonder pauze, met een kleiner 
orkest en een kleinere cast. Maar het 
wordt wel weer een mooi Helmonds 
verhaal met prachtige muziek geschre-
ven door Titia van Krieken. Je kunt weer 
ouderwets genieten en geraakt worden 
door deze voorstelling.”

Meer weten? Kijk op de (vernieuwde) 
website: www.dehelmondsemusical.
nl. Data voorstellingen: 2 januari 2022 
(première) tot en met 9 januari 2022. 
Kaartverkoop is gestart: 
www.theaterspeelhuis.nl.

Prijsvraag 
Hoeveel producties heeft De Helmondse 
Musical tot Er liep een leeuw door de 
stad… al in het Speelhuis op de planken 
gezet? Mail je antwoord naar: actie@de-
loop.eu en maak kans op twee vrijkaartjes!

De Helmondse Musical maakt voorstellingen met en voor 
Helmonders over een Helmonds onderwerp. De nieuwe 

voorstelling speelt van 2 tot en met 9 januari in theater Het 
Speelhuis: Er liep een leeuw door de stad. En er zijn twee 

gratis kaarten te winnen. Hoe? Lees verder. 

MIERLO Na een lange periode van verplichte 
pauze wegens corona, is zanggroep Ankoor uit 
Mierlo met veel enthousiasme weer begonnen 
met zingen. Zij hebben in september jl. tijdens 
een gezellig samenzijn afscheid genomen 
van Philip van Vlerken, die ruim 12 jaar hun 
inspirator en muzikaal leider is geweest. 
Inmiddels heeft Ankoor een nieuwe dirigent 
gevonden in de persoon van Marco Mariën. 

Marco heeft ruime ervaring in koordirectie.

Ankoor verheugt zich op een prettige muzikale 
samenwerking met hem en zoekt nog een 
toetsenist en koorleden (sopraan, tenoren en 
bassen). Ankoor repeteert elke woensdagavond 
van 20.30 tot 22.30 uur. Voor meer informatie 
zie www.ankoor.nl of stuur een e-mail naar 
info@ankoor.nl.

Zanggroep Ankoor mag weer zingen! 
F | Zanggroep Ankoor.
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ADV MASTBROEK

      MTA
 SOLLICITEERT
BIJ JOU
DOWNLOAD ONS CV!

Je bent misschien (nog) niet op zoek naar Je bent misschien (nog) niet op zoek naar 
een nieuwe werkgever, maar we sturen je een nieuwe werkgever, maar we sturen je 
graag alvast onze open sollicitatie. 
Je hoort het goed; wij solliciteren bij jou!Je hoort het goed; wij solliciteren bij jou!

Wij zijn MTA. Met ruim 100 medewerkers zijn wij een Wij zijn MTA. Met ruim 100 medewerkers zijn wij een 
internationale speler in de wereld van mechatronica. internationale speler in de wereld van mechatronica. 
We hebben ervaring met complexe hightech We hebben ervaring met complexe hightech 
oplossingen en werken graag samen met oplossingen en werken graag samen met oplossingen en werken graag samen met oplossingen en werken graag samen met 
oprechte en betrokken collega’s. oprechte en betrokken collega’s. oprechte en betrokken collega’s. 

Benieuwd naar onze CV? Benieuwd naar onze CV? 
Scan de code en lees meer!Scan de code en lees meer!

WWW.MTAGROUP.NLWWW.MTAGROUP.NL

DONDERDAG 09.00 - 12.00 UUR
T/M VRIJDAG 13.00 - 18.00 UUR
ZATERDAG 09.00 - 16.00 UUR

OOK IN DE REGIO 
BIJ U OP DE MARKT!
WWW.POELIERMASTBROEK.NL

5 STUKS

€11,-
TAM KONIJN
ACHTERBOUTEN
TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON 1 GRATIS ERBIJ!

ZE ZIJN ER WEER

GELDIG T/M 13 NOVEMBER 2021!

gEMARINEERDE ZALM
 | sTRUCTUREN VAN BIET | YOGHURT | LIMOEN | Scampi

WELLINGTON VAN EEND
 | roODLOF | Perenchutney | Deftige aap dubbel

Cappuccino van wildbouillon
 | Shiitake | yuzu | espuma van Passoa

Creme brule van pastinaak 
| parfait van suikerpinda | kletskop |

zoute caramel 

Hertenrug
 | stoof van hertenwang | kastanjepuree | schorseneren |

rammenas | Deftige Aap Bock

Tijgerzeewolffilet
 | gebrande prei | amandel | ansjovis | truffel | 

knoflookschuim 

 Stadsbrouwerij de Deftige Aap
Markt 14, Helmond

WWW.DEFTIGEAAP.NL
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De Deftige Aap is voorbereid op
‘the most wonderful time of the year’ 

Voor sommigen is Kerstmis nog ver weg. Anderen hebben hun boom al aangekleed in de 
woonkamer staan. Op de radio zijn de eerste kerstliedjes inmiddels al voorbijgekomen en in de 
winkels zijn kerstdecoraties volop te koop. We gaan de donkere dagen voor kerst tegemoet. Bij 

de Deftige Aap is het alles behalve donker, zij zorgen voor de nodige lichtpuntjes!

Door: Wendy Lodewijk

Nieuw bier
Ik ging langs bij Mark van den Bogaard 
en kreeg om 9 uur ’s morgens al een 
biertje, vers getapt, aangeboden. “Dit is 
ons nieuwe bier. Een spannende com-
binatie van smaken”, aldus Mark. ‘Een 
klein slokje kan geen kwaad’, was mijn 
gedachte en ik vond het wel erg leuk 
om deze nieuwkomer te mogen proe-
ven. Spannend is de smaak zeker. Het 
hoppige in combinatie met de duidelijk 
aanwezige gerookte ananas, maken dit 
bier een echte uitblinker en unicum. 
Hier zullen veel Helmonders van gaan 
genieten! Van de tap of uit de fles. Het 
bier heeft een moeilijke naam op het 
etiket: DDH DNEIPA, oftewel double 
dry hopped double New England Indian 
Pale Ale. Een hele mond vol, maar een 
smaakbom is het zeker. Mede-eigenaar 
Anthony heeft deze bijzondere smaak 
bedacht. Het etiket is ook om over naar 
huis te schrijven: aapjes en stukjes 
ananas in een jungle-achtige omgeving. 
Je kunt er naar blijven kijken. En van  
blijven drinken.

Distilleerderij 
Het nieuwe biertje is niet het enige 
nieuwtje dat Mark te vertellen heeft. 
Volgend jaar opent hij naast zijn res-
taurant een heuse distilleerderij. “Hoe 
stoer is het dat er straks een echte Hel-
mondse gin of whisky op de markt is? Of 
wat denk je van bier dat gerijpt wordt op 
whisky-vaten? Dat is toch gaaf!” Mark 
zit vol enthousiasme en kan niet wach-
ten. Helmond kan dan wel bekend zijn 
van eigen ‘distilleerderijen’ onder in de 
kelder, een echte Helmondse distilleer-
derij is er nog niet. Het wordt dus iets 
unieks. Volgend jaar, als de distilleerderij 
geopend wordt, komen we er zeker nog 
op terug in deze krant.

Kerstmenu
Terug naar de kerst en alle voorbereidin-
gen die erbij horen. Bij de Deftige Aap 
zijn ze al druk in de weer geweest om 
een heerlijk, feestelijk menu samen te 
stellen. Het is een 6-gangen-menu met 
originele, smaakvolle gerechten die zo-
wel als lunch als diner te nuttigen zijn. 
De prijs is slechts € 65,- per persoon. 
“We serveren dit kerstmenu op beide 

kerstdagen. Op kerstavond zijn we ge-
sloten, dan geven we ons personeel de 
kans om bij hun familie en vrienden te 
zijn. Rond de feestdagen en zeker ook 
tijdens ons kerstlunch/-diner hebben 
we een aantal bijzondere bieren op de 
tap. Niet alleen die met gerookte ana-
nas die je net hebt geproefd, ook een 
overjarige bock en een whisky-infused 
quadrupel zullen vers getapt gedronken 
kunnen worden.” Bij de Deftige Aap zul-
len ze Kerstmis, zeker dit jaar, tot een 
hoger niveau tillen.

Winactie
Loopt het water je al in de mond? Wil 
jij Kerstmis vieren in de nostalgische 
en sfeervolle ambiance van de Deftige 
Aap? Verzin dan nu een leuke, pakkende 
naam voor de distilleerderij die volgend 
jaar geopend wordt en deel deze via de 
Facebookpagina of Instagram van de 
Deftige Aap. 

De redactie zal uit alle inzendingen een 
winnaar kiezen en diegene wint een 
gratis kerstlunch voor twee, inclusief 
drankjes! Waar wacht je nog op? Het nieuwe biertje van de Deftige Aap is verrassend lekker | F Wendy Lodewijk

Urban Dance Battle Brabant 
Ontmoeten, bewegen, plezier maken

Kinderen die dat het meeste 
nodig hebben het plezier van 
(samen) dansen laten ervaren 
en ze enthousiast maken om 
ook na de eerste kennisma-
king danslessen te blijven vol-
gen. Dat is het doel van Urban 
Dance Battle Brabant van het 
Jeugdfonds Cultuur Brabant. 
Het streven is om tussen ja-
nuari en april 2022 in totaal 
400 kinderen van 8 tot 16 
jaar deel te laten nemen aan 
de danslessen en competitie, 
die wordt afgesloten met een 
finale battle. 

De urban dance lessen zijn ge-
pland in Helmond, Gemert-Bakel 

en Geldrop-Mierlo. De lessen 
worden zo dicht mogelijk bij huis 
aangeboden door professionele 
dansleraren. Kinderen kunnen 
zich aanmelden op 
www.urbandancebattle.nu.

Krachten bundelen
Urban Dance Battle Brabant kan 
alleen een succes worden als 
meerdere partijen hier samen in 
optrekken en zich inzetten voor 
het gezamenlijke doel, zoveel 
mogelijk kinderen de kans geven 
om deel te nemen. 

Daartoe behoren de betrokken 
dansscholen, beleidsmedewer-
kers van gemeenten, cultuur-

coördinatoren, maatschappelijk 
werkers en directies en leraren 
van scholen en stichtingen voor 
primair en voortgezet onderwijs. 

Wat levert het op voor 
kinderen? 
Uitdaging en ontwikkeling, ont-
dekken van hun passie, vrijheid 
om zich creatief uit te drukken in 
dans, plezier en samenwerking 
met andere kinderen, vergroten 
van zelfvertrouwen en eigen-
waarde, doorzettingsvermogen 
en geloof in eigen kunnen. 

Brede ontwikkeling en ontplooi-
ing en vergroten van succesvolle 
deelname in de samenleving.

www.urbandancebattle.nu
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ADV PLAMECO

Er liggen meer dan 40.000 boeken verdeeld in 
15 thema’s, zoals, romans, thrillers, kinder- en 
jeugdboeken, strips, oorlog, religie, tijdschriften, 
enz. Maar ook meer dan duizend muziekdragers, 
voornamelijk LP’s, singles, DVD’s en CD’s. 
Daarnaast ook nog boeken over muziek en 
artiesten. En niet te vergeten de vele legpuzzels en 
bordspellen!

Genoeg om uren te snuffelen en uw favoriete 
boeken of muziek voor de winterdagen te vinden 

en/of uw verzameling uit te breiden. Wij staan voor 
u klaar op vrijdag 5 november van 19:00 tot 22:00 
uur en op zaterdag 6 en zondag 7 november van 
11:00 tot 16:00 uur.

Daar dit een binnen-evenement is, moeten we 
in uw en ons belang vragen een QR-code of 
andere geldige COVID-test te laten zien. Adres: 
plantenkwekerij Biemans aan De Deel 70, 5421RV 
in Gemert. Volg de aanwijzingsborden.

Boeken- en muziekmarkt voor het 30e jaar in Gemert

GEMERT In Gemert wordt altijd in het eerste weekend van november een grote 
2e handse boeken- en muziekmarkt georganiseerd door het MOV met hulp van 
tientallen vrijwilligers. Dat we november 2020 hebben overgeslagen, behoeft 

geen betoog… De opbrengst gaat naar kleinschalige goede doelen, opgezet door 
mensen uit Gemert en/of nabije omgeving.

F | MOV-Gemert.
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Foto’s Alec Soth te zien bij Museum Helmond

Alledaagse leven in de 
eenentwintigste eeuw
Alec Soth is een documentaire-fotograaf 
in de traditie van Robert Frank, Stephen 
Shore en Joel Sternfeld. Soths werk 
wordt vaak omschreven als poëtisch 
en intiem. Met zijn fotografie uit de vier 
eerstgenoemde series schetst hij een 
beeld van het alledaagse leven in het 
Amerika van de eenentwintigste eeuw. 
De indrukwekkende landschappen van 
zijn vaderland - de majestueuze Missis-
sippi, de donderende Niagara-waterval-
len, de uitgestrekte woestijnen en de 
wildernis, de kleine steden en voorste-
den - vormen de structuur van en het 
decor voor zijn poëtische verkennin-
gen van het dagelijks leven in Amerika.  

Het Amerika van Soth, aan het begin 
van de eenentwintigste eeuw, wordt 
gekenmerkt door veel spanning, omdat 
de natie worstelt met een tegenstrijdig 
verlangen naar zowel individualisme als 
verbondenheid. I Know How Furiously 
Your Heart Is Beating is een soort tus-
senbalans. Soth gaat wederom op reis, 
ditmaal in Europa en de VS: tijdens 
langdurige ontmoetingen gaat hij op 

zoek naar verbondenheid en intimiteit. 
Hij fotografeert mensen in hun eigen 
interieur en geeft daarmee iets prijs van 

hun innerlijke leefwereld.  
Meditatie en zinvolle fotografie
De titel van de tentoonstelling verwijst 
naar de houding van de fotograaf om 
open te staan voor je omgeving en het 
toeval. Juist door niet dwingend naar 
iets op zoek te gaan, maar te erkennen 
dat je overal iets waardevols kan vinden, 
vindt Soth een erg krachtige gedachte.  
Daarbij lijkt meditatie voor Soth een 
goede manier om tot een zinvolle foto-
grafie te komen.

Van uitgeverij tot social media
Alec Soth runt een eigen uitgeverij die hij 

gebruikt voor kleinschalige publicaties, hij 
onderzoekt de verschillende vormen die 
fotografie kan aannemen. Ook is hij con-
stant op zoek naar manieren om met zijn 
publiek in contact te komen: van tentoon-
stellingen tot workshops en via sociale 
media (Instagram, YouTube, blogs). 

Korte biografie
Alec Soth woont en werkt in Minneapo-
lis, Minnesota (VS). Zijn foto’s waren in 
vele tentoonstellingen te zien, waaron-
der overzichtstentoonstellingen in Jeu 
de Paume Parijs, Walker Art Center 
Minneapolis en MediaSpace in Lon-

den. In 2008 richtte Soth ‘Little Brown 
Mushroom’ op, een uitgeverij en multi-
media-organisatie gericht op het vertel-
len van visuele verhalen. Soths werk 
bevindt zich in collecties van het J. Paul 
Getty Museum, Los Angeles; Minneapo-
lis Institute of Arts; Museum of Contem-
porary Art, Chicago; Museum of Modern 
Art, New York; San Francisco Museum 
of Modern Art en vele andere culturele 
instellingen. 

Belangrijke monografische fotoboeken 
van Soth zijn Sleeping by the Mississippi; 
NIAGARA; The Last Days of W; Broken 
Manual; Gathered Leaves, Songbook 
en I Know How Furiously Your Heart Is 
Beating. Soth ontving diverse beurzen 
en prijzen, waaronder het Guggenheim 
Fellowship in 2013. Hij is sinds 2008 lid 
van Magnum Photos. Soth wordt onder 
meer vertegenwoordigd door Fraen-
kel Gallery San Francisco en Friedrich 
Loock in Berlijn.

Bereikbaarheid en tarieven 
Museum Helmond
Kunsthal Helmond maakt deel uit van 
Museum Helmond, samen met Kasteel 
Helmond. De beide locaties liggen in het 
centrum van Helmond en zijn gemak-
kelijk bereikbaar met de auto en het 
openbaar vervoer. Met de trein stap je 
uit op station Helmond, het is circa 10 
-15 minuten lopen naar Kunsthal Hel-
mond. Parkeren kan in parkeergarage 
Boscotondo die zich onder de Kunsthal 
bevindt. Ga naar www.museumhel-
mond.nl voor actuele informatie over 
openingstijden, prijzen en het activitei-
ten- en tentoonstellingsprogramma.

In Kunsthal Helmond kun je van 12 oktober 2021 tot en met 
13 maart 2022 de tentoonstelling Alec Soth - There is always 
something to find bezoeken. Museum Helmond presenteert 
daarmee voor het eerst in Nederland een overzicht van de 
bekendste fotoseries van deze Amerikaanse Magnumfoto-

graaf (Minneapolis, 1969): Sleeping by the Mississippi (2004), 
Niagara (2006), Broken Manual (2010), Songbook (2014) en I 

Know How Furiously Your Heart is Beating (2018). De tentoon-
stelling omvat circa 80 grootformaat fotowerken, tientallen 

authentieke documenten en een kort videoprofiel van Joppe 
Jacob Rog over Alec Soth.  

Sonya and Dombrovsky, Odessa, 2018 | F Alec Soth/Magnum Photos

Puur Sangh zoekt projectleden en 
vooral tenoren en bassen.  Sopranen 
en alten zijn beperkt welkom als de 
stemverhouding dit toelaat. 

Dit wordt in overleg met de dirigent 
bepaald.  De repetities zijn op 
donderdagavond in de Kluis, Kluisstraat 
19 in Asten-Ommel. Op 6 januari 
2022 start de eerste repetitie voor de 

projectleden, voorafgegaan met de 
nieuwjaarsborrel van Puur Sangh. De 
begintijd zal rond 20.00 uur zijn. De 
bijdrage is € 45,00 exclusief partituur. 
De generale repetitie is verplicht bij te 
wonen. 

Vanwege de korte repetitietijd 
van 4 maanden wordt er van de 
projectzangers verwacht dat ze in staat 

zijn zelf ook thuis te oefenen. Hiervoor 
vind je oefenpartijen op de website van 
Puur Sangh. De dirigent geeft iedere 
repetitie kleine delen huiswerk op, die 
tijdens de volgende repetitie geoefend 
worden.  

Heb je interesse, wil je informatie en 
ben je enthousiast om je aan te melden, 
stuur een mail of bel gerust naar onze 
dirigent Ton Slegers 06 – 47 76 06 29 
of tonslegers@hotmail.com.

We weten niet hoe de situatie zal zijn in 
januari betreft de coronaregels, maar 
we hopen dat iedereen gevaccineerd is.

Puur Sangh op zoek naar projectleden, tenoren en 
bassen voor het Requiem van Mozart in Asten 

ASTEN Op zondag 1 mei 2022 om 15.00 uur voert Puur Sangh 
het Requiem van Mozart uit in de Maria Presentatiekerk in 
Asten. Het orkest Brabant Sinfonia zal het koor begeleiden 
en er zullen 4 solisten optreden, dit alles onder leiding van 

interim-dirigent Ton Slegers.
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Nieuwe Energie Inloopspreekuren met deskundige voorlichting in de regio 
• Energie inloopspreekuur Deurne: elke zaterdag van 9.30-12.00 in De Ossenbeemd (Haageind 31)
• Energie inloopspreekuur Geldrop: vanaf 8 november elke maandag 14.00-16.00 in de bibliotheek (Heuvel 94)
• Energie inloopspreekuur Geldrop: op zaterdag 20 november 11.00-14.00 in de bibliotheek (Heuvel 94)
• Energie inloopspreekuur Nuenen: elke zaterdag 11.00-13.00  in de bibliotheek (J.H. Hugo van Berckellaan 18) 
• Energie inloopspreekuur Helmond: dinsdag 13.00- 17.00 en zaterdag 10.00-13.00 EnergieHuis (Torenstraat 3)

3 Themabijeenkomsten in Helmond, aanmelden via Agenda najaar 2021
• 8 november 19.30 : Slimme isolatie en ventilatie en 20-30% gas besparen (Torenstaat 3)
• 22 november 19.30 : Met eigen zonnepanelen naar nul op mijn meter (Torenstraat 3))

2 Workshops eigen Woning QuickScan, aanmelden via websitemenu ‘Jouw gemeente’
• 15 november Helmond: 19.30-21.30 Woning QuickScan workshop via zoom op eigen Pc/Laptop
• 16 November Deurne: Woning QuickScan workshop in de Ossenbeemd op eigen Pc/Laptop (Haageind 31)

Telefonisch spreekuren of afspraak met deskundige Energiecoach in Helmond
• Telefonisch energiespreekuur (085-041004): dinsdag en donderdag 13.00-17.00
• E-mail serviceloket: voor een korte vraag via info@energiehuisslimwonen.nl 
• Afspraak met Energiecoach: in Helmond of via zoom via websitemenu ‘Afspraak’
• WarmteBeeldCamera dienst bij oudere woningen in de winter via info@energiehuisslimwonen.nl

Lokale acties en activiteiten in de regio, zie ook websitemenu in ‘Jouw gemeente’
• Zonnepanelen Asten: Gemakkelijk & snel zonnepanelen van je gemeente zonder eigen kosten 
• Zonnepanelen Deurne: Gemakkelijk & snel zonnepanelen van je gemeente zonder eigen kosten 
• Samen Heerlijck Duurzaam Gemert-Bakel Besteed je €80 Bespaar Voucher in de webshop of bij 10 bedrijven
• Huurdersvoucher Geldrop-Mierlo:  Gratis energiebesparende producten ter waarde van € 70,- voor huurders
• Energiebox Helmond: Gratis Energiebespaarbox voor huiseigenaren via https://allelichtenopgroen.nl/actie/ 
• Cadeaubon Laarbeek: €50 cadeaubon duurzaam wonen, de Groene Bon actie via www.laarbeek.groenebon.nl
• Bewonersvoucher Someren:  Gratis energiebesparende twv. € 70,- via 
SomerenNatuurlijkDuurzaam.nl/nieuws

Top 5 meest gekozen diensten op www.EnergieHuisSlimWonen.nl:
1. Websitemenu ‘Slim starten’ met woning QuickScan en Bespaarzelftest
2. Websitemenu in ‘Jouw gemeente’ met lokale acties en kalenders
3. Websitemenu ‘Agenda-najaar-2021’ met gratis bijeenkomsten & workshops
4. Websitemenu persoonlijke ‘Afspraak’ met een deskundige Energiecoach 
5. Websitemenu ‘Slim verder’ Bespaarmaatregelen, Subsidies & ‘Bedrijven’

Stichting EnergieHuis Slim Wonen, nieuw in de regio
EnergieHuis Slim Wonen is een nieuwe samenwerking met gratis diensten en voorlichting voor en 
door bewoners en huiseigenaren van 8 gemeenten. Bekijk ook de lokale initiatieven en acties via het 
websitemenu  ‘Jouw gemeente’: Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, 
Nuenen en Someren.

Meer informatie: www.energiehuisslimwonen.nl of email info@energiehuisslimwonen.nl 

KALENDER NOVEMBER 2021 | EnergieHuisSlimWonen.nl
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LEKON Meubelstoffering
Pastoor van Leeuwenstraat 90 
5701 JW Helmond, T. 0492-550 612

Oók voor Oók voor 
het bekleden het bekleden 

met stof!met stof!

Een klein maar enthousiast clubje begon, een 
beetje onwennig, aan een nieuw avontuur. Met 2 
trompettisten, 2 trombonisten, 1 baritonist, 1 sous 
en 3 slagwerkers begon men met simpele stukken… 
Gaandeweg werden de stukken wat serieuzer en 
kwam er gelukkig al versterking in de gelederen. Het 
niveau werd omhoog gekrikt en echte arrangeurs en 
muzikale leiders werden in de arm genomen. In de 
jaren daarna werden de optredens ook uitgebreid 
en ging men verder dan Brabant, men kwam onder 
andere in België en steevast met de 11e van de 11e  in 
hartje Keulen. Al snel had men de smaak te pakken 
en begon men met carnaval ook zelf festivals te 
organiseren. Eerst nog alleen de ‘Blaosavond’ op 
de carnavalsmaandagavond. 5 à 6 bands op 1 
podium. Gewoon lekker gezellig muziek met elkaar 
maken. Later kwam daar nog de inmiddels bekende 
‘11-11 Party’ bij. Een gezellige middag en avond 
waarbij muzikaal het nieuwe carnavalsseizoen 
werd geopend. Met maar liefst 20 band uit heel 
Nederland en België werd dit gehouden op 2 podia. 

Inmiddels zijn we een graag geziene gast, met onze 
opvallende zwart/rode jassen maken we er altijd 
een mooi feestje van!

Afgelopen 1 oktober bestonden wij 10 jaar! Reden 
voor een feestje? Jazeker… de leden zelf zijn 16 
oktober een dagje weg geweest, maar voor het 
publiek maken we er een mooi feestje van op 
zondag 7 november bij café ’t Huukske! Dan gaan we 
eindelijk weer onze 11-11 Party houden. We naderen 
bijna weer de magische grens van 20 bands, dus 
dat wordt weer een muzikaal knalfeest. Komt u 
ook dan? Meer informatie vindt u op onze website 
www.simpelzat.nl of volg ons op Facebook.

10 jaar blaasband Simpel Zat

MIERLO Het was carnaval 2011! Ruud Gerrits, Toon Raaijmakers en Sjoerd 
Overwater kwamen in gesprek met elkaar en vroegen zich af of het mogelijk was 

om een extra blaasband in Mierlo te vormen… een blaasband met alleen maar 
koperblazers en slagwerk.  De tijd verstreek en diverse muzikanten werden 

benaderd. Uiteindelijk werd het een feit! 1 oktober 2011 was blaasband Simpel 
Zat officieel!

F | Blaasband Simpel Zat.

www.simpelzat.nl
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2 Workshops eigen Woning QuickScan, aanmelden via websitemenu ‘Jouw gemeente’
• 15 november Helmond: 19.30-21.30 Woning QuickScan workshop via zoom op eigen Pc/Laptop
• 16 November Deurne: Woning QuickScan workshop in de Ossenbeemd op eigen Pc/Laptop (Haageind 31)

Telefonisch spreekuren of afspraak met deskundige Energiecoach in Helmond
• Telefonisch energiespreekuur (085-041004): dinsdag en donderdag 13.00-17.00
• E-mail serviceloket: voor een korte vraag via info@energiehuisslimwonen.nl 
• Afspraak met Energiecoach: in Helmond of via zoom via websitemenu ‘Afspraak’
• WarmteBeeldCamera dienst bij oudere woningen in de winter via info@energiehuisslimwonen.nl

Lokale acties en activiteiten in de regio, zie ook websitemenu in ‘Jouw gemeente’
• Zonnepanelen Asten: Gemakkelijk & snel zonnepanelen van je gemeente zonder eigen kosten 
• Zonnepanelen Deurne: Gemakkelijk & snel zonnepanelen van je gemeente zonder eigen kosten 
• Samen Heerlijck Duurzaam Gemert-Bakel Besteed je €80 Bespaar Voucher in de webshop of bij 10 bedrijven
• Huurdersvoucher Geldrop-Mierlo:  Gratis energiebesparende producten ter waarde van € 70,- voor huurders
• Energiebox Helmond: Gratis Energiebespaarbox voor huiseigenaren via https://allelichtenopgroen.nl/actie/ 
• Cadeaubon Laarbeek: €50 cadeaubon duurzaam wonen, de Groene Bon actie via www.laarbeek.groenebon.nl
• Bewonersvoucher Someren:  Gratis energiebesparende twv. € 70,- via 
SomerenNatuurlijkDuurzaam.nl/nieuws

Top 5 meest gekozen diensten op www.EnergieHuisSlimWonen.nl:
1. Websitemenu ‘Slim starten’ met woning QuickScan en Bespaarzelftest
2. Websitemenu in ‘Jouw gemeente’ met lokale acties en kalenders
3. Websitemenu ‘Agenda-najaar-2021’ met gratis bijeenkomsten & workshops
4. Websitemenu persoonlijke ‘Afspraak’ met een deskundige Energiecoach 
5. Websitemenu ‘Slim verder’ Bespaarmaatregelen, Subsidies & ‘Bedrijven’

Stichting EnergieHuis Slim Wonen, nieuw in de regio
EnergieHuis Slim Wonen is een nieuwe samenwerking met gratis diensten en voorlichting voor en 
door bewoners en huiseigenaren van 8 gemeenten. Bekijk ook de lokale initiatieven en acties via het 
websitemenu  ‘Jouw gemeente’: Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, 
Nuenen en Someren.

Meer informatie: www.energiehuisslimwonen.nl of email info@energiehuisslimwonen.nl 
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LEKON Meubelstoffering
Pastoor van Leeuwenstraat 90 
5701 JW Helmond, T. 0492-550 612

Oók voor Oók voor 
het bekleden het bekleden 

met stof!met stof!

Een klein maar enthousiast clubje begon, een 
beetje onwennig, aan een nieuw avontuur. Met 2 
trompettisten, 2 trombonisten, 1 baritonist, 1 sous 
en 3 slagwerkers begon men met simpele stukken… 
Gaandeweg werden de stukken wat serieuzer en 
kwam er gelukkig al versterking in de gelederen. Het 
niveau werd omhoog gekrikt en echte arrangeurs en 
muzikale leiders werden in de arm genomen. In de 
jaren daarna werden de optredens ook uitgebreid 
en ging men verder dan Brabant, men kwam onder 
andere in België en steevast met de 11e van de 11e  in 
hartje Keulen. Al snel had men de smaak te pakken 
en begon men met carnaval ook zelf festivals te 
organiseren. Eerst nog alleen de ‘Blaosavond’ op 
de carnavalsmaandagavond. 5 à 6 bands op 1 
podium. Gewoon lekker gezellig muziek met elkaar 
maken. Later kwam daar nog de inmiddels bekende 
‘11-11 Party’ bij. Een gezellige middag en avond 
waarbij muzikaal het nieuwe carnavalsseizoen 
werd geopend. Met maar liefst 20 band uit heel 
Nederland en België werd dit gehouden op 2 podia. 

Inmiddels zijn we een graag geziene gast, met onze 
opvallende zwart/rode jassen maken we er altijd 
een mooi feestje van!

Afgelopen 1 oktober bestonden wij 10 jaar! Reden 
voor een feestje? Jazeker… de leden zelf zijn 16 
oktober een dagje weg geweest, maar voor het 
publiek maken we er een mooi feestje van op 
zondag 7 november bij café ’t Huukske! Dan gaan we 
eindelijk weer onze 11-11 Party houden. We naderen 
bijna weer de magische grens van 20 bands, dus 
dat wordt weer een muzikaal knalfeest. Komt u 
ook dan? Meer informatie vindt u op onze website 
www.simpelzat.nl of volg ons op Facebook.

10 jaar blaasband Simpel Zat

MIERLO Het was carnaval 2011! Ruud Gerrits, Toon Raaijmakers en Sjoerd 
Overwater kwamen in gesprek met elkaar en vroegen zich af of het mogelijk was 

om een extra blaasband in Mierlo te vormen… een blaasband met alleen maar 
koperblazers en slagwerk.  De tijd verstreek en diverse muzikanten werden 

benaderd. Uiteindelijk werd het een feit! 1 oktober 2011 was blaasband Simpel 
Zat officieel!

F | Blaasband Simpel Zat.

www.simpelzat.nl
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Onze zorgspecial informeert de inwoners van Helmond-Peelland over de ‘zorgmarkt’ in onze regio. 
Denk hierbij aan thema’s als ouderenzorg, diverse opleidingen in de zorgsector, fysiotherapie, 

tandtechniek, mantelzorg, voeding, sport en beweging, hulpmiddelen, vervoer, enzovoorts. 
We hebben weer een aantal interessante artikelen voor u klaargezet.
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Op zoek naar 
een allround 
service technicus

Wij zijn het team 
Techniek & Beheer.

In het Anna Ziekenhuis en bij onze 4 locaties van 
Anna Ouderenzorg kan een storing grote gevolgen 
hebben. Daarom is jouw functie zo belangrijk. 

Je krijgt te maken met elektronische en werktuigbouwkundige 

installaties, plus bijvoorbeeld installaties voor noodstroom, klimaat en 

parkeren, domotica en gebouwbeheersystemen. Geen dag is hetzelfde. 

Wie ben jij? 
Je hebt een technische kop en houdt van aanpakken. Kun je veel 

verantwoordelijkheid aan en wil je jezelf blijven ontwikkelen? En heb 

je dan ook nog een technisch MBO-diploma niveau 3 of 4, dan ben jij 

misschien wel onze nieuwe collega.

Wij zijn ANNA. AANGENAAM

Meer informatie of 
direct solliciteren?

www.annawerkt.nl/annaziekenhuis
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Door: Wendy Lodewijk

Wat is zelfhulp?
Zelfhulp is, zoals de naam al zegt, een 
manier om jezelf verder te helpen. 
Marcha Verhaeg, ondersteuner bij 
de stichting, legt uit: “Doordat je 
ervaringen deelt met mensen die weten 
waar je het over hebt, die snappen 
hoe iets voelt, kun je begrip en steun 
bij elkaar vinden. Je helpt jezelf en 
anderen op weg. Je leert het probleem, 
aandoening of bijzondere eigenschap 
te accepteren en daarmee ook jezelf 
te accepteren. Doordat mensen, die in 
verschillende stadia van hun herstel- 
en verwerkingsproces zitten, bij elkaar 
komen, kan iedereen van elkaar leren. 
Het belangrijkste in een zelfhulpgroep is 
dan ook gelijkwaardigheid. Niemand is 
meer dan een ander, niemand weet het 
beter. Aansluiten bij een zelfhulpgroep 
kan een mooie aanvulling zijn voor, 
tijdens of na een behandeling door 
een professionele therapeut of arts. 
Deze professionals bieden dan wel een 

passende behandeling, maar creëren 
vaak onbedoeld toch iets van afstand, 
of vormen een drempel om vrijuit te 
praten. De groepen bestaan dus enkel 
en alleen uit lotgenoten die elkaar 
ondersteunen, zodat niemand zich 
alleen of onbegrepen hoeft te voelen en 
vrijuit kan praten over wat hem of haar 
bezighoudt.”

Diverse zelfhulpgroepen
Er zijn ongeveer 100 zelfhulpgroepen 
actief binnen de stichting. “We hebben 
ze onderverdeeld in 4 categorieën: 
Geestelijke gezondheid, lichamelijke 
gezondheid, verslavingen en cultuur 
en overig”, vertelt Marcha. “Onder 
geestelijke gezondheid vallen 
bijvoorbeeld mensen die bipolair zijn 
of aan een angststoornis lijden. Bij de 
lichamelijke gezondheid kun je denken 
aan mensen met een aandoening als 
MS of NAH, of mensen die doof zijn. 
Onder verslaving vallen alle soorten 
verslavingen die je maar kunt bedenken, 
zoals alcohol of drugs, maar ook minder 

bekende zoals seks- of eetverslavingen. 
Ten slotte hebben we de laatste groep, 
cultuur en overig, waar allerlei andere 
onderwerpen aan bod komen. Er is 
bijvoorbeeld een groep voor Iraanse 
vrouwen of voor hoogsensitieve 
personen.” Er is dus altijd wel een groep 
die bij je past. “En als de betreffende 
groep nog niet bestaat, is er de 
mogelijkheid een nieuwe groep op te 
starten”, vult Marcha verder aan.

Wat doet de stichting?
“Onze stichting ondersteunt en 
faciliteert al 30 jaar zelfhulpgroepen in 
Zuidoost-Brabant. Wij ontlasten hen 
van al het ‘regelwerk’, bijvoorbeeld het 
zoeken naar een passende locatie om 
bij elkaar te komen. Daarnaast zijn wij 
de vraagbaak. Als een groep ergens 
tegenaan loopt, kijken wij samen met 
hen hoe we iets kunnen oplossen 
zodat ze weer verder kunnen. De 
groepen werken verder autonoom, 
zij bepalen zelf hoe ze invulling geven 
aan de bijeenkomsten en hoe vaak iets 
georganiseerd wordt. 
Het is bij ons niet bekend wie er 
deelneemt aan welke groep. Per 
groep zijn er twee contactpersonen, 
die zelf ook lotgenoot zijn, en dat zijn 
ook degenen die het contact met ons 
onderhouden. Zo blijven anonimiteit 

en privacy gewaarborgd”, licht 
Marcha toe. Ze vervolgt: “We werken 
vraaggericht: is er geen groep voor jouw 
onderwerp, dan kunnen we die starten. 
Allereerst spreken we af voor een 
kennismakingsgesprek, dan brengen 
we in kaart wat de wensen zijn en hoe 
de persoon één en ander voor zich ziet. 
Hij of zij kan dan de contactpersoon 
worden van de nieuwe groep en wij 
bieden hem of haar een training aan 
om de groep vorm te geven. Daarnaast 
helpen wij bij het vinden van lotgenoten 
om zich bij de groep aan te sluiten. Zo 
proberen we zoveel mogelijk mensen te 
helpen om elkaar te vinden.”

Iets voor jou?
Marcha wil graag benadrukken dat je er 
niet alleen voor staat. “Een zelfhulpgroep 
laat zien dat er meer mensen in 
hetzelfde schuitje zitten en die precies 
snappen wat je doormaakt. Door met 
hen te praten, leer je weer de regie in 
eigen handen te nemen en krachtiger in 
het leven te staan.” Heb jij ook behoefte 
aan lotgenotencontact? Het is goed 
om te weten dat de bijeenkomsten 
gratis toegankelijk zijn. Daarnaast hoef 
je niet per se uit deze regio te komen. 
De bijeenkomsten worden wel hier 
georganiseerd, maar iedereen, uit alle 
uithoeken van Nederland, is welkom.

Meer informatie
De stichting heeft 5 betaalde mensen in 
dienst die alles draaiende houden, die 
het aanspreekpunt zijn voor alle vragen 
en die de tussenpersonen zijn tussen 
de groepen en de organisatie. De rest 
van de taken wordt opgevangen door 
vrijwilligers. Voor meer informatie, zie 
www.zelfhulpnetwerk.nl. Daar vind 
je ook de contactgegevens voor als je 
graag wil aansluiten bij een groep of een 
nieuwe wil starten. Je helpt hiermee 
jezelf én anderen.

Stichting Zelfhulp Netwerk faciliteert en ondersteunt diverse 
zelfhulpgroepen. Deze zelfhulpgroepen zijn bedoeld om met 
lotgenoten in contact te komen en met hen ervaringen uit te 

wisselen. Zo voel je je gesteund en niet alleen. 
Deze mensen begrijpen jou immers het beste, omdat zij 

hetzelfde hebben meegemaakt.

Marcha Verhaeg. 
F | Stichting Zelfhulp Netwerk.

Stichting Zelfhulp Netwerk brengt lotgenoten bij elkaar 
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Marcha Verhaeg, ondersteuner bij 
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die bij je past. “En als de betreffende 
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de vraagbaak. Als een groep ergens 
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zodat ze weer verder kunnen. De 
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niet alleen voor staat. “Een zelfhulpgroep 
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eigen handen te nemen en krachtiger in 
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gratis toegankelijk zijn. Daarnaast hoef 
je niet per se uit deze regio te komen. 
De bijeenkomsten worden wel hier 
georganiseerd, maar iedereen, uit alle 
uithoeken van Nederland, is welkom.
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POETSENOUDERWETS
Heeft u hulp nodig bij het huishouden?

Dan zit u bij ons goed!

Het menselijke aspect, de persoonlijke aandacht, (dat door de regering fl ink 

is wegbezuinigd) is ons specialisme. Een praatje, een vriendelijk gebaar of 

een extra beetje aandacht, het kost niks en de winst is juist voor u enorm.

Uiteraard zijn wij een hulp in de huishouding waar hygiëne hoog in het 

vaandel staat. Schoonmaken is ons vak en onze passie. Huishoudelijk 

hulp aanbieder voor de WMO Helmond en Peelgemeenten.

Wethouder Den Oudenstraat 4

5706 ST Helmond

www.ouderwetspoetsen.nl

info@ouderwetspoetsen.nl

06-10801458

0492-785295

Door onze ervaring 
weten we wat u wilt!

• Betrouwbare organisatie

• Betrouwbare hulp

•  Het antwoord “Nee” staat niet in ons

 woordenboek, alles wat u niet meer

 kunt hebben we een oplossing voor!

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

VOOR ALS HET 
ECHT SCHOON 

MOET ZIJN
FLEXIBEL EN 

BETROUWBAAR
VOLG ONS OP 

FACEBOOK

WIJ ZOEKEN 
NOG PERSONEEL!

‘Ik zag er heel erg tegenop’ 
Oudergespreksgroep bij ORO

Het verhaal van Hanneke is het verhaal 
van veel ouders die hun kind aan de be-
geleiding van KDC Binderen toevertrou-
wen. Dochter Lot lijdt aan een zeldzame 
chromosoomafwijking. Eerst is er de on-
zekerheid, dan de angst en vervolgens 
een relatieve opluchting als de diagnose 
meer duidelijkheid biedt. “Je leven, je 
toekomst verandert. Toen ik voor de 
eerste keer op het KDC kwam en al die 
kinderen uit die busjes zag komen, kreeg 
ik een brok in mijn keel. Maar het wende 
snel. Fysio, logo en later ergo, het wordt 
hier allemaal geregeld. En de betrokken-
heid van de mensen hier, echt grandi-
oos. Toen Lot een keer heel slecht lag 
in het ziekenhuis in Maastricht, stonden 
alle juffen bij haar aan bed. Dat vond ik 
ongelooflijk fijn.”

Ontkennen
Callista heeft een vergelijkbaar verhaal. 
Dochter Nicky kwam op advies van de 

kinderarts ook bij ORO uit. “Eerst ontken 
je het”, kijkt ze terug. “Het is maar tijde-
lijk. Tot de achterstand is weggewerkt. 
Mijn dochter hoort hier niet.” Maar tij-
delijk wordt permanent als blijkt dat er 
meer, veel meer, aan de hand is. “Nicky 
is nu drie jaar hier. Tot volle tevreden-
heid. Een warm bad, écht geweldig fijn.”

Spontaan
Toen de uitnodiging kwam voor de ge-
spreksgroep was Callista meteen en-
thousiast. “Ik had daar behoefte aan. 
Wilde mijn hart wel eens luchten.” Han-
neke twijfelde. “Ik heb genoeg aan mijn 
eigen verdriet, dacht ik. Wil niet ook nog 
de ellende van anderen mee naar huis 
nemen. Aan de andere kant merkte ik 
dat ik wel teleurgesteld, misschien zelfs 
wat gefrustreerd was geraakt. Familie, 
vrienden en vriendinnen, ze beseffen 
niet wat er met je leven gebeurd is. Ik 
was soms bijna jaloers als ik een gezin 

op het terras een ijsje zag eten. Dat 
spontane, dat ‘even samen een stukje 
fietsen’, dat kon allemaal niet meer.”

Herkenning
Callista en Hanneke gingen met hun 
partners naar de bijeenkomsten. Al snel 
kregen de vier een klik. “We hadden el-
kaar nog nooit gezien, maar de verhalen 
zijn allemaal zo herkenbaar. Je voelt je 
echt gehoord. Je praat samen over je 
verdriet, over wat je mist, hoe je fami-
lie reageert en hoe je daarmee omgaat, 
maar ook over praktische zaken zoals 
de Wmo, de Wlz en de aanschaf van een 
aangepaste bus bijvoorbeeld.” De fami-
lies van Callista en Hanneke zien elkaar 
nu regelmatig. Met of zonder partners, 
met of zonder kinderen. Ook de dochters 
zijn vriendinnen geworden. “Ook zij zijn 
lotgenoten”, vindt Hanneke. “Goed dat 
ook zij hun gevoelens kunnen delen. Het 
heeft ons alvast erg veel opgeleverd.”

Je kind ontwikkelt zich niet zoals een ander. Je komt bij ORO terecht. Bij Kinderdagcentrum (KDC) 
Binderen bijvoorbeeld. Het zijn drie eenvoudige zinnen. Maar er zijn maar weinig mensen die de 
vaak harde werkelijkheid, de frustratie, de praktische problemen, de onmacht en de emotionele 

gevolgen erachter écht begrijpen. In de gespreksgroepen voor ouders staan juist deze onderwerpen 
centraal. “Ik zag er heel erg tegenop”, zegt Hanneke. “Achteraf is het ontzettend fijn geweest.”

Hanneke (rechts) en haar dochter Lot en Callista (links) en haar dochter Nicky | F ORO

www.oro.nl
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Minder erfbelasting 
bij overlijden

Alles goed geregeld

n Geen erfbelasting betalen als uw 
partner overlijdt 

n Voorkom een eigen bijdrage aan 
zorgkosten

n Geen erfenis naar de ex van uw kind

n Zorg dat de kinderen minder of geen 
erfbelasting betalen

n Wie kan namens u handelen bij ziekte 
of dementie 

BEL ONS GERUST 
OM DE MOGELIJKHEDEN 

TE BESPREKEN!

Checklist:
JA NEE 

Heeft u een testament van na 2003?

Staan er bepalingen in uw testament om 
erfbelasting te besparen?

Heeft u maatregelen getroffen om niet te hoeven 
interen op uw woning en vermogen, bij opname 
in een verzorgingstehuis?

Kan er een rente worden gekozen in uw 
testament?

Krijgen uw kleinkinderen in uw testament een 
van belasting vrijgesteld deel?

Heeft u een volmacht of levenstestament, voor 
als u niet meer geestelijk bekwaam bent om uw 
zaken te regelen?

Houdt uw volmacht of levenstestament rekening 
met de mogelijkheid om te kunnen schenken?

Heeft u ergens NEE geantwoord? 
Dan is het wel aan te raden om een gesprek te voeren.

Ook hebben wij lezingen over deze onderwerpen voor u 
klaar staan. Beluister en kijk naar onze video's op onze 
website www.schretlennotaris.nl  onder het kopje 
"Thema's"

Bel ons voor een gesprek

0492 370 090 
SCHRETLEN NOTARIS 

SPECIALISTEN ERFRECHT EN FAMILIERECHT

Dorpstraat 127 - 5731 JH Mierlo

Website:  www.schretlennotaris.nl



23vrijdag 5 november 2021de loop weekkrant HELMOND12 november 2021 Groot PEELLAND  |  Zorgspecial

Minder erfbelasting 
bij overlijden

Alles goed geregeld

n Geen erfbelasting betalen als uw 
partner overlijdt 

n Voorkom een eigen bijdrage aan 
zorgkosten

n Geen erfenis naar de ex van uw kind

n Zorg dat de kinderen minder of geen 
erfbelasting betalen

n Wie kan namens u handelen bij ziekte 
of dementie 

BEL ONS GERUST 
OM DE MOGELIJKHEDEN 

TE BESPREKEN!

Checklist:
JA NEE 

Heeft u een testament van na 2003?

Staan er bepalingen in uw testament om 
erfbelasting te besparen?

Heeft u maatregelen getroffen om niet te hoeven 
interen op uw woning en vermogen, bij opname 
in een verzorgingstehuis?

Kan er een rente worden gekozen in uw 
testament?

Krijgen uw kleinkinderen in uw testament een 
van belasting vrijgesteld deel?

Heeft u een volmacht of levenstestament, voor 
als u niet meer geestelijk bekwaam bent om uw 
zaken te regelen?

Houdt uw volmacht of levenstestament rekening 
met de mogelijkheid om te kunnen schenken?

Heeft u ergens NEE geantwoord? 
Dan is het wel aan te raden om een gesprek te voeren.

Ook hebben wij lezingen over deze onderwerpen voor u 
klaar staan. Beluister en kijk naar onze video's op onze 
website www.schretlennotaris.nl  onder het kopje 
"Thema's"

Bel ons voor een gesprek

0492 370 090 
SCHRETLEN NOTARIS 

SPECIALISTEN ERFRECHT EN FAMILIERECHT

Dorpstraat 127 - 5731 JH Mierlo

Website:  www.schretlennotaris.nl

13november 2021Groot PEELLAND  |  Zorgspecial

Amy Siemons paralympisch atleet 
Met een volle prijzenkast, een schat aan erkenning, 

waardering en ervaring op topsportniveau heeft paralympiër Amy Siemons (36) besloten te stoppen 

Amy Siemons is vanaf haar geboorte gehandicapt door zuurstofgebrek, daardoor ontstond spas-
ticiteit in haar hele lichaam, maar het meest in haar beide benen en rechterarm. Tribune heeft 
een afspraak met de Helmondse paralympische sprint-wheelervedette om samen met haar nog 

eens terug te blikken op haar carrière en vooruit te kijken op haar toekomst. Gezellig aan de 
keukentafel laten we de tijd voorbijvliegen.

Ben je van jongs af aan al met 
topsport bezig geweest?
Nou nee, helemaal niet eigenlijk. Puur 
recreatief bezig met rolstoeltennis, on-
danks negen jaren bezig te zijn met deze 
sport, bakte ik er helemaal niks van. 
Vond ik ook niet erg. Ik deed ook nog aan 
paardrijden en fitness. Ik maakte pas 
kennis met het rolstoelracen nadat ik in 
2004 op de tv de Paralympische Spelen 
van Athene had gezien. Ik dacht: dat ga 
ik ook doen!

Had je toen meteen de ambitie 
om deel te nemen aan de 
Paralympische Spelen?
Nee, nog steeds geen topsport-gedach-
ten hoor. Dat rolstoelracen leek me ge-
woon leuk. Mijn trainer Harrie van Hout 
wilde mij vooral op de lange afstanden 
zien rijden, maar dat zag ik niet zitten. 
Wel deed ik 1x per week een 5 km voor 
mijn conditie. In die trainingsperiode 
kwam in 2009 het bericht dat de sprint-
onderdelen werden toegevoegd aan het 
programma van de Paralympische Spe-
len in Londen. En dat zag ik wel zitten. 
Ik was dolgelukkig met dat bericht, want 

ik wilde eigenlijk alleen maar sprinten. Ik 
heb aan Harrie simpelweg gevraagd: als 
ik mij op dat sprinten ga specialiseren, 
zou ik dat dan kunnen halen op die Pa-
ralympische Spelen? Nadat Harrie zijn 
trainingsschema’s helemaal had geana-
lyseerd, kwam hij met het bericht dat het 
inderdaad zou kunnen. Maar dan moest 
er ontzettend hard worden gewerkt! En 
dat was eigenlijk pas mijn moment om 
over te schakelen naar echte topsport.

Viel die omschakeling naar topsport 
jou zwaar?
Ik werd er bewust van dat alles anders 
moest. Alle andere sporten en bezig-
heden moesten plaatsmaken voor een 
focus om elke dag beter te worden in 
het sprinten met mijn wheeler. Geen 
geflierefluit meer! Dat was dus wel wen-
nen ja. Maar ik werd ook echt veel beter 
natuurlijk en Harrie’s aanpak zorgde er-
voor dat ik een topsporter met potentie 
werd. Ik werd fulltime topsporter. We 
besloten alles om te gooien en er al-
les aan te doen om de Paralympische 
Spelen te halen. In 2011 kwalificeerde ik 
me voor London 2012. Je moet immers 

geselecteerd worden door de Technisch 
Directeur, dat gebeurt objectief op basis 
van prestatie. 

Je haalt tweemaal zilver in Londen. 
Hoe verassend was dat?
Eigenlijk niet eens zo verrassend. Op 
het moment dat ik werd geselecteerd 
voor Londen stond ik 2e op de wereld-
ranglijst en was kort daarvoor Europees 
kampioen geworden op de 100 meter 
sprint. Alleen, ik had nog nooit een grote 
wedstrijd gereden. Met 80.000 mensen 
in het stadion is dat toch een dingetje. 
Uiteindelijk een prima race met een zil-
veren plak op de 100 en 200 meter.

Hoe was de deelname aan de Para-
lympische Spelen in Rio de Janeiro 
in vergelijk met Londen voor je?
Het ging eigenlijk fantastisch. Na Lon-
den kwamen we tot de conclusie dat 
mijn beste kansen op de 100 meter 
lagen. Dus vol voor die 100 meter ge-
traind. In de medaillerace werd het een 
fotofinish voor de bronzen medaille. 
Helaas bleek, op éénhonderdste van 
een seconde, dat ik vierde was gewor-
den. De teleurstelling heeft me nog lang 
achtervolgd. Ik heb daarna ook wel een 
maandje mijn stoel in een hoek laten 
staan.

Waren er twijfels om nog een keer 
voor een Paralympische medaille 
te gaan in Tokio 2020?
Ik was helemaal top in 2020. Maar ik 
raakte geblesseerd, fysiek overbelast. 
Maar mijn blessure mocht, in de eerste 
coronagolf, niet worden behandeld! Fy-
sio’s waren dicht. Toen er uitzonderin-
gen kwamen en er wel weer behandeld 
mocht worden, was het eigenlijk al (veel) 
te laat. Ik heb lang getwijfeld om mijn 
plaats voor Tokio af te staan. Een aantal 
gesprekken met mijn coach, collega-
atleten en familie, hebben me geholpen 
tot een besluit te komen. Maar als ik 
mezelf niet in staat acht om voor een 

medaille te gaan, dan ga ik liever niet. 
Zo zit ik in elkaar. De overtuiging om uit-
eindelijk toch te gaan, zat in het feit dat 
ik een echte toernooirijder ben. Ik groei 
naarmate het toernooi vordert. En Tokio 
was mijn einddoel, dat had ik vooraf al 
aangegeven. Met mijn motto ‘liever spijt 
van iets wat ik wel heb gedaan, dan spijt 
van iets wat ik niet heb gedaan’ was ik 
toch overtuigd om te starten op mijn 3e 
Paralympische Spelen.

Na jouw topsportcarrière ga je 
zelfstandig ondernemen. 
Wat ga je doen dan?
Na mijn hbo-opleiding (2017) ben ik In 
2018 mijn eigen bedrijf gestart in nala-
tenschapscoaching. Ik mag me hierin 
een expert noemen. Ik kijk vooral uit 
naar mensen met mijn kennis en er-
varing te kunnen helpen door inzicht 
te geven in administratieve, juridische, 
financiële en praktische vraagstukken, 

in een voor hen moeilijke tijd met soms 
complexe zaken. Ik blijf ook nog wel 
betrokken bij de sport. Ik zit nog in de 
atletencommissie van de atletiekunie 
en dat blijf ik voorlopig doen. Veel zaken 
die ik me tijdens mijn ruim 12-jarige top-
sporttijd heb moeten ontzeggen, kan ik 
nu weer doen. Ik kan weer met mensen 
uit gaan eten, mijn sociaal leven weer 
meer vormgeven. Topsport is een mooi 
leven, maar het is ook een heel gebon-
den leven.

Amy Siemons | F Tribune 

Amy in actie | F Tribune 

Amy Siemons was en is 
nog altijd gedreven in het-
geen ze doet. Een prachtige 
sportcarrière is afgesloten. 
De toekomst brengt nieuwe 
uitdagingen op een 
ander podium.

SV De Braak Samen een geschiedenis van ruim 100 jaar. Toch weer de jongste voetbalclub in Helmond

Sinds 1 juli 2020 is Helmond officieel weer een voetbalclub rijker. Dit 
terwijl er gelijktijdig afscheid genomen is van twee gezaghebbende Hel-
mondse voetbalclubs met een rijke honderdjarige geschiedenis. Mulo (in 
1915 opgericht) en Helmondia (in 1916 opgericht) zijn vanaf dit seizoen 
verenigd met alle representatieve teams als SV De Braak. Met bestuurs-

lid Rini van Tilburg en hoofdtrainer Wim de Roy blikt Tribune terug op de 
kortste geschiedenis van de nieuwe Helmondse fusieclub. Lees dit arti-
kel verder op de website van Tribune (www.tribunemagazine.nl). Tribune 
Sportevenementen gaat in januari 2022 weer starten met het Sportcafé. 
Houd hiervoor de media en de berichten op de website in de gaten aub!

info@tribunemagazine.nl
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Er zijn nog plekken vrij 
voor nieuwe bewoners!

Voor meer informatie: www.kbwo.nl

Dement en toch een 
goede oude dag?

Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen

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

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

24 uur per dag professionele begeleiding.

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

Kijk op www.kbwo.nl

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

Ontdek je smaak en Ontdek je smaak en 
geef je weerstand een boost!geef je weerstand een boost!

Vraag naar het mocktailrecepten boekje 
aan jouw FBO

VOORDELEN:
• Hoog percentage aloë vera (ForHoog percentage aloë vera (Forever Aloe

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

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

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

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

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

• Vrij van conserveermiddelen, suiker- enVrij van conserveermiddelen, suiker- en
glutenvrij

*Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.*Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
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0

aloe inspiredaloe inspiredaloe inspired

Voor informatie neem contact op 
met jouw Forever Business Owner
Lenie Klaasen   06-52716622

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

Welkom op Landgoed en
Natuurbegraafplaats Weverslo

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

Vrije toegang tussen zonsopkomst en zonsondergang. 

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

uitgebreide informatie.

Maak een afspraak via natuur@weverslo.nl voor 
meer informatie in een persoonlijk gesprek.
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Kan ik die prik ook thuis krĳ gen?
Steeds meer zorg thuis

“We zijn steeds meer bezig met het leve-
ren van de juiste zorg op de juiste plek”, 
stelt Carla Valstar, transferverpleegkun-
dige van het Nazorgteam van het Elker-
liek. “Het ziekenhuis is de plek voor de 
medisch noodzakelijke zaken, maar wat 
thuis kan, willen we ook daar naartoe 
verschuiven. Dat is fijner voor de patiënt 
en het verlicht de druk op de ziekenhuis-
zorg.” Tijdens de covidpandemie kwam 
nog een ander argument voor het thuis 
toedienen van medicatie bovendrijven. 
Carla Valstar daarover: “We zagen dat 
mensen bang waren om naar het zie-
kenhuis te komen. Bovendien kon dat 
ook lang niet altijd meer. Die ontwikke-
ling heeft ervoor gezorgd dat mensen 
nog meer dan voorheen gingen vragen 
of bepaalde medicatie niet thuis toege-
diend kon worden.”

Veilig
Om te kijken welke medicijnen ook thuis 
toegediend konden worden, is uitvoerig 
overlegd met medisch specialisten in 
het ziekenhuis en met de poliklinische 
apothekers. “Van groot belang is natuur-
lijk dat de medicatie veilig toegediend 
kan worden”, zegt Carla. “Vanuit het ver-
leden was er al wel wat ervaring, maar 
nu zijn we, samen met onze ketenpart-
ners de Zorgboog en Savant Zorg heel 
gericht gaan kijken naar de mogelijkhe-
den. Waarom alleen met die thuiszorg-

organisaties? Omdat zij de beschikking 
hebben over een Verpleegtechnisch 
Thuiszorg Team (VTT) met gespeciali-
seerde verpleegkundigen die geschoold 
zijn om bepaalde handelingen te ver-
richten.”

Bloedtransfusie
Een van die verpleegkundigen is Eline 
Beniers van Savant Zorg. Zij vertelt over 
de start van het project. “We zijn begon-
nen met ongeveer honderd patiënten in 
de regio. Het gaat om injecties die we ge-
ven, meestal als aanvullende behande-
ling op een chemotherapie. Ook bloed-
transfusies doen we aan huis. We kijken 
uiteraard wel steeds heel goed naar wat 
op een verantwoorde manier haalbaar is. 
Als er sprake is van mogelijke bijwerkin-
gen of bepaalde reacties op medicatie, 
dan wordt ervoor gekozen om patiënten 
in het ziekenhuis te behandelen.” Romy 
Verberne, oncologieverpleegkundige bij 
de Zorgboog, constateert dat patiënten 
in de eerste periode bijzonder positief 
reageren op deze verplaatsing van de 

zorg. “In het begin is het natuurlijk best 
even wennen, maar uiteindelijk vinden 
patiënten het heel fijn dat ze niet voor 
elk prikje naar het ziekenhuis moeten. 
Zeker voor oudere en kwetsbare men-
sen is dat toch een hele onderneming. 
Nu zijn ze gewoon thuis. Van ons krijgen 
ze een indicatie wanneer wij komen. Ze 
hoeven er dus echt geen hele dag voor 
thuis te blijven.”

Meer dan steunkousen
Niet alleen patiënten zijn enthousi-
ast, ook de betrokken ketenpartners 
tonen zich bijzonder tevreden over de 
genomen stappen. “Ik denk dat we op 
deze manier wel duidelijk maken dat 
de thuiszorg meer is dan alleen het 
aantrekken van steunkousen bij de 
mensen. We zijn steeds meer bezig met 
verschillende behandelingen en de zorg 
thuis wordt steeds complexer”, zegt 
Romy Verberne. “Dat maakt ons vak ook 
steeds uitdagender en boeiender”, vult 
Eline Beniers aan.

We doen dit samen
Als het aan Carla Valstar ligt, wordt de 
komende tijd verder gekeken naar welke 
zorg vanuit de dagbehandeling van het 
ziekenhuis, verschoven kan worden 
naar de thuiszorg. “Veilig en verant-
woord, want dat staat voorop. Of de 

verpleegkundigen van de VTT’s dat al-
lemaal aankunnen? Zeker! Ze hebben 
de beschikking over hoogopgeleide 
verpleegkundigen en als er nieuwe be-
handelingen bijkomen, worden ze ook 
bijgeschoold. Bovendien ondersteunen 
en begeleiden de verpleegkundigen uit 
het ziekenhuis de ketenpartners, daar 
waar dat nodig is. En de samenwerking 

met onze apothekers is daarbij ook heel 
belangrijk. We doen dit nadrukkelijk 
samen. Samen kennis opdoen, samen 
kennis uitwisselen, zodat we de men-
sen optimale zorg kunnen bieden op de 
juiste plek. Onze goede samenwerking 
geeft me alle vertrouwen dat we hier de 
komende jaren nog mooie stappen in 
kunnen zetten.”

‘Kan ik die prik ook gewoon thuis krijgen?’ Het is een vraag die 
patiënten regelmatig stellen. Uit de hele regio komen patiënten 

met enige regelmaat naar het ziekenhuis voor een bepaalde 
injectie. Samen met de thuiszorgorganisaties hebben we ons 

hardop de vraag gesteld of we dat niet wat patiëntvriendelijker 
konden inrichten. En dat is gelukt!

Carla Valstar, transferverpleegkundige Nazorgteam Elkerliek ziekenhuis| F Elkerliek Ziekenhuis

Romy Verberne, oncologieverpleegkundige de 
Zorgboog | F Elkerliek Ziekenhuis

Eline Beniers, gespecialiseerd verpleegkundige 
Savant Zorg | F Elkerliek Ziekenhuis

Er is veel mogelijk
“Patiënten reageren erg positief op deze ontwikkeling”, zegt inter-
nist-oncoloog Cynthia Epskamp. “Zeker voor oudere patiënten 
is het vaak belastend om naar het ziekenhuis te komen, maar dat 
geldt bijvoorbeeld ook voor vrouwen met borstkanker. Die staan 
veelal midden in het leven en dan is het veel makkelijker om medi-
catie ‘even’ thuis toegediend te krijgen.” Sommige patiënten geven 
aan dat ze toch liever naar het ziekenhuis toe komen. “Ook omdat 
ze daar andere mensen, lotgenoten, treffen en daarmee ervaringen 
kunnen wisselen. In de komende tijd zullen we goed moeten bekij-
ken wat nodig en wat wenselijk is.” Cynthia Epskamp verwacht dat 
in de toekomst mogelijk meer toedieningen thuis kunnen plaatsvin-
den. “Je zou ook kunnen denken aan bepaalde chemokuren. Niet 
alles en niet bij iedere patiënt, maar ik denk dat er onder bepaalde 
voorwaarden veel mogelijk is. In de deskundigheid van de ver-
pleegkundigen in de thuiszorg heb ik in ieder geval alle vertrouwen. 
Bovendien is de lijn naar onze verpleegkundigen erg kort en laag-
drempelig. De kwaliteit van de zorg wordt hier niet slechter door. 
Integendeel.”
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UW OUDE JAS IS 

€50.-  -   
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Lever je oude jas in en
bij besteding van €100
aan een nieuwe jas
krijg je €15,- korting

Bij besteding van €150
aan een nieuwe jas
krijg je €25,- korting

Bij besteding van €250
aan een nieuwe jas
krijg je €50,- korting

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

O F F I C I E E L  P A R T N E R  V A N

•

• Altijd minimaal 10% met klantenspaarsysteem
• Gratis parkeren voor de deur
• Persoonlijke en deskundige 

bediening
• Vertrouwd adres sinds 1947

INRUIL
ACTIE

   Outdoorjas

KOU
REGEN

Kastanjehoutstraat 3, 5706 XX  Helmond | info@adventurestore.nl 
www.adventurestore.nl | 0492-523668

De    ideale
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red adventurestore

Ongeacht wat je precies in de buiten-
lucht gaat doen, is het van belang dat 
je je warm, comfortabel en droog aan 
weet te kleden. We werken bij de juiste 
keuzes met het 3 lagen systeem. Dit sys-
teem is een manier van kleden, verspreid 
over meerdere lagen. Aan de hand van 
de weersomstandigheden en de aard 
van je inspanningen kun je een keuze 
maken uit de technische kledinglagen 
die je die dag nodig hebt. Met gevoerde 
kleding kan dat niet. Het beste kun je het 
3-lagen systeem als een richtlijn zien: 
bij kou draag je drie lagen, maar als het 
warmer is kun je een laag weglaten. Ter 
illustratie van het systeem hanteren we 
de volgende verdeling:

1e laag: vochttransport 
• Thermisch ondergoed (onderlaag) 

voor basiswarmte, vochtregulering en 
comfort. Transporteert vocht van het 
lichaam naar buiten of naar de volgen-
de laag in het systeem. Synthetische 
vezels of natuurlijke

2e laag: isolatie
• Een midlayer (tussenlaag) voor extra 

warmte, warmtebehoud en comfort. 
Houdt warmte vast. Transporteert 
vocht naar buiten door het lagenstelsel. 
Fleece, dons of een synthetische vulling

3e laag: bescherming tegen 
het weer, wind en regen
• Een hardshell (buitenlaag) heeft een 

hoge slijtvastheid, scheurbestendig-
heid, bewegingsvrijheid, vochtafvoer 
en beschermt uitstekend tegen alle 
weersinvloeden. Bescherming tegen 
wind en/of regen. Van ademend ma-
teriaal, laat damp/vocht van binnen 
door naar buiten. Softshell of hards-
hell, stretch materiaal, pasvorm.

sen. Een goede outdoor jas beschermt je 
lichaam tegen de kou, maar ook tegen de 
wind en de regen.  

Eén van de vele mogelijkheden die je 
hebt, is om een outdoor jas te dragen, 
waarbij je de lagen kan inritsen of juist 
niet. Je krijgt dan een jas die onder (bij-
na) alle omstandigheden voldoet.

Heb je interesse om een outdoor jas aan te schaffen? Dan sta 
je versteld van het uitgebreide aanbod. Je hebt niet alleen 
de keus uit heel veel soorten jassen, maar ook uit heel veel 

soorten merken. En met allerlei verschillende eigenschappen: 
Waterdicht, winddicht, ademend, softshell, met thermovoering 

of fleecejacket, met stretch …… Pfffff, wat moet je kiezen?

UW OUDE JAS IS 

€50.€50.-  -   
WAARD!

DÉ JASSENSpecialistSpecialist
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Heb je interesse om een outdoor jas aan te schaffen? Dan sta 

soorten merken. En met allerlei verschillende eigenschappen: 
Waterdicht, winddicht, ademend, softshell, met thermovoering 

Als we kijken naar de 2e en vooral de 3e 
laag, hebben we het over outdoor jas-

soorten merken. En met allerlei verschillende eigenschappen: 
Waterdicht, winddicht, ademend, softshell, met thermovoering 

Kastanjehoutstraat 3, 5706 XX  Helmond | info@adventurestore.nl 
www.adventurestore.nl | 0492-523668

De    ideale

Waterdichtheid
We hadden het al kort over waterafsto-
tende stof, maar wanneer is iets écht 
waterdicht? Dat is simpel: hoe hoger het 
getal, hoe hoger de waterdichtheid. Deze 
wordt gemeten door middel van een wa-
terkolom. 

Dit is een pijp met een doorsnede van 
ongeveer 2,5 centimeter. Deze wordt 
verticaal op een kledingstuk geplaatst. 
Daarna wordt er water in gegoten en 
wordt er bekeken hoeveel millimeter wa-
ter er voor nodig is totdat het kledingstuk 
begint te ‘lekken’. 

Dit is dan de waterdichtheid. Stel een kle-
dingstuk heeft een dichtheid van 10.000 
millimeter, dan betekent dit dat de jas bij 
tien meter water pas het water doorlaat.

Ademend vermogen
Vocht moet ook uit je kleding kunnen 
ontsnappen. Jouw wintersportkleding 
moet dus ook ademend zijn. Want als 
waterdamp niet kan ontsnappen, word 
je alsnog – van binnenuit – nat en krijg je 
het waarschijnlijk koud. Een ademende 
stof voert waterdamp door het mate-
riaal heen naar buiten af, weg van je li-
chaam. Hoe goed de stof dat doet, wordt 
uitgedrukt in een getal gemeten in ‘g’ of 
gram. Hoe groter het getal, hoe groter 
het ademend vermogen van de stof. Dat 
betekent dat 5.000 g overeenkomt met 
een laag ademend vermogen en 20.000 
g met een hoog ademend vermogen. Het 
ademend vermogen wordt óf afzonderlijk 
vermeld, naast de waterdichtheid in mm, 
óf er wordt slechts één getal genoemd. 
Dan geldt het getal voor beide factoren.

Ga voor een goed advies en een uitgebreide collectie jassen naar 
Adventure Store. Ruil nu je oude winterjas in en ontvnag tot € 50.- korting!!
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De pioniersgeest van de Peellanders laat zich nog altijd zien in vele 
bezienswaardigheden. Van iconische architectuur tot erfgoedlocaties 
met een bijzondere herbestemming. Een blikvanger op dit gebied is 
het nieuw geopende Loods20 in Helmond: een monumentaal pand 
dat sinds kort onderdak biedt aan het EDAH-museum en het 
Draaiorgelmuseum. Wat kan je als bezoeker verwachten?

Activiteiten 
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Ga voor alle activiteiten naar 
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Van oudsher is het karakteristieke pand aan het 
spoor in Helmond een op- en overslaglocatie van 
pakketbezorgbedrijf Van Gend & Loos. Waar destijds 
dozen torenhoog opgestapeld stonden, staan nu 
museumstukken te pronken waarvoor mensen 
vanuit het hele land naar Helmond komen. 

Loods20: een unieke erfgoedlocatie
“De locatie op zich is een beleving”, vertelt Paul van 
Wetten, voorzitter van de Stichting Draaiorgels 
Helmond. “De bereikbaarheid is niet alleen goed, de 
locatie vormt ook een verbindingsstuk tussen de 
Cacaofabriek, het kasteel en het centrum. 
Een aanwinst, niet alleen voor de stad maar voor 
de hele omgeving.” In het nieuwe ontwerp is 
bovendien het industriële karakter van het pand 
behouden gebleven. 

Terug in de tijd
In het EDAH-museum kunnen bezoekers de 
ontwikkeling zien van de distributie en de productie 
van levensmiddelen van vroeger tot nu. Een typisch 
Helmonds museum, de stad waar van oudsher veel 
productiebedrijven van levensmiddelen gevestigd 
zijn. Voor veel bezoekers is dit museum dan ook een 
feest van herkenning. 

Dat geldt ook voor het Draaiorgelmuseum, waar je 
volgens Van Wetten als bezoeker wordt overvallen 
door de herinneringen die voorbijkomen. “Het is 
echt teruggaan in de tijd, maar er speelt ook 
moderne muziek op de orgels, zoals Queen en Guus 
Meeuwis”. Bezoekers weten de weg naar Loods20 al 
goed te vinden, iets wat ook te maken heeft met de 
pronkstukken. Want van het handjevol echt grote 
draaiorgels dat nog bestaat ter wereld, staan er drie 
in Helmond. 

Laagdrempelig
Op 12 november vindt er nog een officiële opening 
plaats van Loods20, maar begin september gingen de 
deuren al open. Bezoekers worden aangemoedigd 
om de musea met elkaar te combineren. De insteek 

Deel ook jouw mooiste foto’s 
met #landvandepeel

Een overzicht van alle 
Sinterklaasintochten, 
koopzondagen en andere 
feestelijkheden is te 
vinden in de agenda 
op www.landvandepeel.nl

Getipt: Iconische 
architectuur

Verleden, heden en toekomst:
Innovatief erfgoed in het Land van de Peel

Sinterklaas in de Peel

Loods20. Foto’s: Tahné Kleijn.

© Jesper Wijnhoven 

daarbij is laagdrempelig: entree tot beide musea kost 
8 euro en in beide musea is het mogelijk om een 
rondleiding te krijgen. Voor alle informatie en 
openingstijden ga je naar www.loods20.nl. 

Naast de twee musea, is in Loods20 ook 
een bijzondere collectie accordeons te 
bezichtigen. En op steenworp afstand, in het 
oude koetshuis van Van Gend & Loos, is de 
ambachtelijke snackbar Pieperz gevestigd.

Kubuswoningen. Toeristen van over de hele 
wereld kennen ze van Rotterdam, maar 
Helmond was eerder! Dit is waar Architect 
Piet Blom experimenteerde met zijn 
iconische kubuswoningen.

1

De Cacaofabriek. Nog een mooi voorbeeld 
van industrieel erfgoed. Bij De Cacaofabriek 
kan je o.a. lunchen, een film kijken en 
exposities bezoeken in een unieke setting. 

3

Het Speelhuis. Het theater van Helmond is 
gevestigd in de historische koepelkerk en is 
met het opvallende glazen paviljoen een 
echte blikvanger. 

2

Combineer je bezoek aan Loods20 met 
een wandeling door Helmond centrum 
langs deze bijzondere panden:

peel.fen

Liked by landvandepeel and 106 others

peel.fen                  Strabrechtse Heide.

Regio

VVVDeurne

Liked by landvandepeel and 122 others

VVVDeurne                         Klein Kasteel, Deurne.

Regio

liatra

Liked by landvandepeel and 94 others
liatra            Someren.

Regio

Peter Hogenstein

Liked by landvandepeel and 98 otherspeterhogenstein                                    Nationaal Park de Groote peel.

Regio

www.landvandepeel.nl
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Helmonds museum, de stad waar van oudsher veel 
productiebedrijven van levensmiddelen gevestigd 
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Dat geldt ook voor het Draaiorgelmuseum, waar je 
volgens Van Wetten als bezoeker wordt overvallen 
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Meeuwis”. Bezoekers weten de weg naar Loods20 al 
goed te vinden, iets wat ook te maken heeft met de 
pronkstukken. Want van het handjevol echt grote 
draaiorgels dat nog bestaat ter wereld, staan er drie 
in Helmond. 

Laagdrempelig
Op 12 november vindt er nog een officiële opening 
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8 euro en in beide musea is het mogelijk om een 
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een bijzondere collectie accordeons te 
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ambachtelijke snackbar Pieperz gevestigd.

Kubuswoningen. Toeristen van over de hele 
wereld kennen ze van Rotterdam, maar 
Helmond was eerder! Dit is waar Architect 
Piet Blom experimenteerde met zijn 
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De Cacaofabriek. Nog een mooi voorbeeld 
van industrieel erfgoed. Bij De Cacaofabriek 
kan je o.a. lunchen, een film kijken en 
exposities bezoeken in een unieke setting. 
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Het Speelhuis. Het theater van Helmond is 
gevestigd in de historische koepelkerk en is 
met het opvallende glazen paviljoen een 
echte blikvanger. 
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Maiscross van MC de Peelrijders
Handel - 7 nov. Op het terrein aan de Fuik in Handel

02

Publieksavonden in Jan Paagman Sterrenwacht
Asten - 13 en 26 nov. Aanvang 19.00 uur. Entree € 4.- Kinderen € 2.-

03

Try before you die
Gemert - 12 nov. Een avond met volop muziek in uitgaanscentrum 
Time Out te Gemert.

04

Cabaretvoorstelling Javier Guzman
Someren - 12 nov om 20:30 uur in theater De Ruchte in Someren.

06

Tentoonstelling Henk ./.>?Kneepkens en 
Dorethé Koolen
Tentoonstelling Henk ./.>?Kneepkens en 
Dorethé Koolen
Tentoonstelling Henk ./.>?Kneepkens en 

Deurne - Wo 20 okt, 10.00 Film ‘Au Nom de la Terre’. 
Cultuurcentrum Deurne. www.ccdeurne.com

07

Ontbijt met wandeling door Griendtsveen
Deurne - Zo 14 nov. start 9.00 uur. Meer info en reserveren: Toon 
Kortooms Park. www.toonkortoomspark.nl

08

Tweewekelijkse markt Someren
Someren - 17 nov. Markt aan het Wilhelminaplein van 9:00 tot 12:00 uur. 

09

AmeezingTOP1300el
Deurne - Zo 21 nov. 9.30-17.30 uur. Info en aanmelden: 
www.zangwerk.com/ameezing-top-1300

10

Filmlezing - Geschiedenis en ontwikkeling 
zwarte cinema
Filmlezing - Geschiedenis en ontwikkeling 
zwarte cinema
Filmlezing - Geschiedenis en ontwikkeling 

Helmond - 25 nov, 18:00 uur. Cacaofabriek, Helmond. 

11

Ploegefist De Rips
De Rips - 26, 27 en 28 nov. Burg.v.d.Wildenberglaan 46 A. De Rips.

12

Poppentheater Benk Janssen
Helmond - 28 november, 10.30 uur. Voor kinderen van 3 tot 7 jaar. 
Het Speelhuis, Helmond.

13

IVN-wandeling
Aarle-Rixtel - Elke zaterdag en zondag. Bakelseweg 14 in Aarle-Rixtel.

14

Galerie Beeldentuin
Aarle-Rixtel - Elke zaterdag en zondag. Bakelseweg 14 in Aarle-Rixtel.

Bezichtiging Standerd Molen Oostenwind
Asten - Iedere woensdag- en zaterdagmiddag, van 13.00 tot 17.00 uur. 

15

16

Gedichtenwandeling met stadsgids
Helmond - 7 en 25 nov, 13.30 uur. Start bij VVV/Bibliotheek Helmond 
aan de Piet Blom zijde.

01
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Loods20: een unieke erfgoedlocatie

Terug in de tijd

Laagdrempelig

Deel ook jouw mooiste foto’s 
met #landvandepeel

Een overzicht van alle 
Sinterklaasintochten, 
koopzondagen en andere 
feestelijkheden is te 
vinden in de agenda 
op www.landvandepeel.nl

Getipt: Iconische 
architectuur

Verleden, heden en toekomst:
Innovatief erfgoed in het Land van de Peel

Sinterklaas in de Peel
November staat weer in het teken van 
Sinterklaas! Op diverse plaatsen in de Peel 
wordt de Sint feestelijk verwelkomt en er 
vinden talloze activiteiten plaats. Zo is het 
Boerenbondsmuseum in Gemert tussen 18 
en 21 november het dorp van Sinterklaas 
en hebben onder andere Het Speelhuis en 
De Cacaofabriek in Helmond speciale 
voorstellingen op de programmering staan 
in de aanloop naar 5 december.

Loods20. Foto’s: Tahné Kleijn.

© Jesper Wijnhoven 

Naast de twee musea, is in Loods20 ook 
een bijzondere collectie accordeons te 
bezichtigen. En op steenworp afstand, in het 
oude koetshuis van Van Gend & Loos, is de 
ambachtelijke snackbar Pieperz gevestigd.

Kubuswoningen. Toeristen van over de hele 
wereld kennen ze van Rotterdam, maar 
Helmond was eerder! Dit is waar Architect 
Piet Blom experimenteerde met zijn 
iconische kubuswoningen.

1

De Cacaofabriek. Nog een mooi voorbeeld 
van industrieel erfgoed. Bij De Cacaofabriek 
kan je o.a. lunchen, een film kijken en 
exposities bezoeken in een unieke setting. 

3

Het Speelhuis. Het theater van Helmond is 
gevestigd in de historische koepelkerk en is 
met het opvallende glazen paviljoen een 
echte blikvanger. 

2

Combineer je bezoek aan Loods20 met 
een wandeling door Helmond centrum 
langs deze bijzondere panden:

peel.fen

Liked by landvandepeel and 106 others

peel.fen                  Strabrechtse Heide.

Regio

VVVDeurne

Liked by landvandepeel and 122 others

VVVDeurne                         Klein Kasteel, Deurne.

Regio

liatra

Liked by landvandepeel and 94 others
liatra            Someren.

Regio

Liked by

Peter Hogenstein

Liked by landvandepeel and 98 otherspeterhogenstein                                    Nationaal Park de Groote peel.

Regio

Ga voor alle activiteiten naar 
www.landvandepeel.nl

koopzondagen en andere 

www.landvandepeel.nl

November staat weer in het teken van 
Sinterklaas! Op diverse plaatsen in de Peel 
wordt de Sint feestelijk verwelkomt en er 
vinden talloze activiteiten plaats. Zo is het 
Boerenbondsmuseum in Gemert tussen 18 
en 21 november het dorp van Sinterklaas 
en hebben onder andere Het Speelhuis en 
De Cacaofabriek in Helmond speciale 
voorstellingen op de programmering staan 

www.landvandepeel.nl
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WIJ ZOEKEN EEN ALLROUND MONTEUR PROTOBOUW

Wil jij werken in de inspirerende omgeving op de Automotive Campus Helmond in een interessant werkgebied met innovatieve projecten zoals het bouwen en ontwikkelen van elek-
trische voertuigen, autonoom rijdende people movers of proefopstellingen? Dan is de automotive unit van Capgemini Engineering de juiste plek. 
Op onze afdeling protobouw worden protodelen, protovoertuigen en testopstellingen voor klanten gebouwd en beproefd. Wij bieden diensten aan op het gebied van engineering, 
ontwikkeling, simulaties, berekeningen, prototyping, testen, validatie, homologatie en voertuigbepantsering. Als wereldleider in innovatie en high-tech engineering consulting, werken 
we samen met onze klanten bij het creëren en ontwikkelen van de nieuwste producten en diensten. Met trots kunnen we zeggen dat we dé go-to-partner zijn op het gebied van tech-
nische innovatie en procesverbetering. In de rol van protobouwer ben je onderdeel van het team en krijg je volop gelegenheid jezelf verder te ontwikkelen. Afhankelijk van de lopende 
projecten en aanvragen zullen jouw werkzaamheden variëren. Hierdoor ben je in staat om veel verschillende vaardigheden op te doen. 

JOUW UITDAGING
Binnen het team ben jij de specialist die elektrische tekeningen, schema’s en ideeën vertaalt naar concrete protodelen of proefstanden. De protodelen worden gebruikt voor het opbou-
wen van een prototype en testen wij ook. Je werkt in een prettig team samen met je collega’s. Het zelfstandig ontwikkelen van ideeën en de vertaalslag te maken naar een tastbaar en 
praktisch product zie je als een prettige uitdaging.

GET THE FUTURE
YOU WANT

FUNCTIEOMSCHRIJVING
• Het samenbouwen van prototype voertuigen
• Het fabriceren en modificeren van protodelen voor diverse doeleinden
• Het opbouwen van elektrische voertuigen
• Het opbouwen volgens tekening van panelen, schakelkasten en kabel
• Het (de)monteren van proefstanden
• Het onderhouden en repareren van proefstanden
• Het controleren en vervolgens vastleggen van de testgegevens in status rapporten

WAT BRENG JE MEE?
• Een MBO-opleiding in de richting van autotechniek, elektrotechniek of mechatronica
• Een aantal jaren werkervaring en affiniteit met automotive 
• Je bent in staat om technische tekeningen en schema’s te lezen
• Je vindt het interessant om soms op locatie bij opdrachtgevers te werken
• Wij werken met internationale opdrachtgevers daarom is enige kennis van de  Engelse 

en Duitse taal gewenst

GET THE FUTURE YOU WANT
Naast uitdagende werkmogelijkheden en inspirerende collega’s, geeft Capgemini 
Engineering je de vrijheid en flexibiliteit om je professionele doelen te behalen. We 
faciliteren je in het nastreven van je ambities. Maak deel uit van een organisatie die 
individuele groei bevordert met een breed scala aan trainingsmogelijkheden.

WAT MOTIVEERT JE?
In de wereld van vandaag is verandering een constante factor. Je wordt gedreven door 
de positieve invloed die verandering met zich meebrengt. Innovatie is jouw drijfveer. 
Een inspiratie waar je energie van krijgt en betekenis geeft aan alles wat je doet. Bij 
Capgemini Engineering waarderen we open- en eerlijkheid. We vertrouwen op- en 
respecteren elkaar, “practice what you preach.”

DAARNAAST BIEDEN WIJ
• Direct een vast contract met een passend salaris
• 25 vakantiedagen en vakantiegeld
• Een bonusregeling
• Goed pensioen
• Thuiswerkvergoeding
• Uitgebreide opleidings- en trainingsmogelijkheden via onze eigen Capgemini 

Engineering Academy
• Een innovatiebudget en toegang tot ons InnovatieLAB, waar je jouw eigen hobby-

project kan beginnen met gereedschap als een oscilloscope, 3D printer of lasersnijder
• Gezelligheid met je collega’s

SOLLICITEREN?
Wil je solliciteren dan kan dit via de link in de QR code. Wil je meer informatie? Stuur dan een mail 
naar giny.oosthoek@capgemini.com. Meer informatie over onze organisatie en werken bij Capgemini 
Engineering vind je hier: www.getthefutureyouwant.nl

Werkgevers zijn altijd op zoek naar 
gemotiveerd personeel. Vaak zijn ze 
bereid tijd te steken in een nieuwe 
medewerker door bijvoorbeeld het 
aanbieden van een opleiding, een 
certificaat, een praktijkverklaring, of 
door het bieden van extra begeleiding. 
Werkgevers kunnen hun bedrijf plus 
vacatures ‘in de etalage’ op de site van 
de Leer & Werkmarkt zetten. 

Werkzoekenden kunnen zo inspiratie 
opdoen over werk, opleidingen, 
leerbanen én een kijkje in de keuken 
nemen bij bedrijven. 

Het is ook mogelijk voor werkzoekenden 
om op een eenvoudige en informele 
manier te chatten met werkgevers 

uit te regio. Daarnaast kunnen 
werkzoekenden kledingadvies inwinnen 
voor tijdens sollicitaties en bestaat er de 
mogelijk om je CV op te frissen!

Deelnemen Leer & Werkmarkt
Geïnteresseerde werkzoekenden 
kunnen op dinsdag 9 november 2021 
tussen 10.00 en 15.00 uur de digitale 
Leer & Werkmarkt bezoeken via: leer-
en-werkmarkt.nl. Je hoeft je niet aan 
te melden; ga eenvoudig naar de site en 
je zit meteen in de Leer & Werkmarkt 
omgeving. 

Werkgevers en uitzendbureaus die 
geïnteresseerd zijn in deelname voor 
een volgende Leer & Werkmarkt, 
kunnen contact opnemen met: Michael 

Kraaipoel UWV 06 – 11 34 73 78, Linda 
Koolhaas Senzer 06 – 43 98 26 08, of 
mailen naar
info@leer-en-werkmarkt.nl.

In het kort
Wat? Leer & Werkmarkt voor de 
gehele regio Helmond-De Peel (Asten, 

Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, 
Helmond, Laarbeek en Someren)
Wanneer? Dinsdag 9 november 2021
Hoe laat? 10.00 tot 15.00 uur

Deelnemen: Werkzoekenden kunnen 
naar leer-en-werkmarkt.nl gaan zonder 
zich aan te melden. 

Werkgevers kunnen contact opnemen 
voor deelname aan een volgende editie 
via info@leer-en-werkmarkt.nl. 

Uiteraard zijn werkgevers van harte 
welkom om bij deze editie alvast een 
kijkje te nemen!

De plek voor werkgevers en werkzoekenden om elkaar (digitaal) te ontmoeten

Doe inspiratie op tĳ dens de digitale Leer & Werkmarkt 
regio Helmond-De Peel

HELMOND Op dinsdag 9 november 2021 vindt alweer de 
tweede Leer & Werkmarkt plaats. Ook in onze regio zien we 

personeelstekorten in verschillende sectoren. De kwalifi caties 
van werkzoekenden sluiten niet altijd meer aan op de wensen 

van de werkgevers. De oplossing ligt in het aantrekken van 
werkzoekenden met de juiste motivatie. Kennis kan vaak 

bijgeleerd worden. Vandaar dat Senzer, UWV, ROC ter AA en 
het Leerwerkloket Helmond-de Peel hun handen ineen hebben 

geslagen en de  online Leer & Werkmarkt organiseren op 
9 november 2021.

F | Senzer.
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We draaien het om
Er is een enorme krapte op de arbeids-
markt. Er zijn meer vacatures dan werk-
zoekenden. Ook binnen de techniek. 
“Het is niet zo dat je een vacature plaatst 
en dan rustig kan wachten totdat er sol-
licitaties binnenkomen. We moeten actief 
op zoek en draaien het daarom om”, aldus 
Robert Manders, CEO van MTA Group. 
“Wij gaan solliciteren bij de talenten. We 
hebben onze kennis en ervaring in een 
CV verwerkt en komen uiteraard graag ‘op 
gesprek’.”
 
“Een nieuwe baan is niet iets dat je in 
een opwelling beslist. Er moet een dui-
delijke match zijn tussen de kandidaat 
en het bedrijf. Het voelt logisch dat wij 

nu gaan solliciteren en op die manier in 
gesprek komen met interessante talen-
ten”, vult Bianca Louwers, Human De-
velopment Advisor bij MTA Group, aan.

Ons CV
MTA is ambitieus, innovatief, betrokken, 
open en betrouwbaar. We geloven in 
waardig met elkaar omgaan, flexibiliteit 
en dat de wil tot samenwerking de sleu-
tel tot succes is. We bieden uitdagingen 
op MBO-, HBO- en WO-niveau. Zowel 
op technisch vlak als bedrijfskundig. 

Nodig jij ons uit op gesprek?
Meer weten? Download dan ons CV op 
www.mtagroup.nl/nl/mta-solliciteert-
bij-jou.

MTA solliciteert
bij jou

Bij MTA zijn we op zoek naar nieuw talent. We zoeken 
onder andere een lead engineer, supply chain engineer, 

project manager en business controller. We gaan echter niet 
afwachten totdat potentiële werknemers hun CV naar ons 

opsturen. Wij gaan zelf solliciteren!

Bianca Louwers | F MTA

Gemeenten gaan door met
Meld Misdaad Anoniem

Vanaf dat moment ontvangen de ge-
meenten rechtstreeks de meldingen die 
bij M. binnenkomen. De melders blijven 
hierbij anoniem. De meldingen in de 
Peelgemeenten waren veelal drugsgere-
lateerd, maar ook kwamen er meldingen 
over corona, prostitutie, illegaal vuur-
werk en uitkeringsfraude. Alle meldin-
gen voor de gemeente zijn in onderzoek 
genomen.

Melden is belangrijk
De burgemeesters van de zes gemeen-
ten roepen hun inwoners op om zaken 
te blijven melden: “Meld zaken, ook als 
u twijfelt. We gaan zorgvuldig met alle 
meldingen om. U hoeft dus niet bang te 
zijn dat u iemand onterecht beschuldigt. 
U ziet daarom vaak niet meteen actie na 
uw melding, omdat er vaak nader on-
derzoek nodig is voor we tot actie kun-
nen overgaan. Een melding is belangrijk. 
Het kan ons op het juiste spoor zetten 
of het ontbrekende puzzelstukje vormen 
in een onderzoek. Melden kan bij de ge-
meente of de politie en dus ook volledig 
anoniem bij M. Zo werken we samen 
aan een veilige woon- en leefomgeving.”

Melder blijft anoniem
Bij Meld Misdaad Anoniem – kortweg 
M. – is de melder volledig anoniem. 
Melden kan op telefoonnummer 0800 
- 7000 of op www.meldmisdaadano-
niem.nl. M. geeft meldingen door aan 
onder andere de politie en gemeente. 
Ook dan blijft de melder volledig ano-
niem. De gemeente en politie weten dus 
niet van wie de melding komt. Hiervoor 
sloten de zes gemeenten een convenant 
met stichting Meld Misdaad Anoniem.

Melding leidt tot onderzoek 
Als een melding via M. binnen komt, 
wordt deze eerst nader onderzocht. De 
gemeente bekijkt wat er over de persoon, 
het pand of de locatie bekend is. Zijn er 
meer meldingen over binnen gekomen? 
Of is er al vaker een controle geweest? 
De gemeente kan ook aan partners vra-
gen wat zij weten over de locatie, bij-
voorbeeld bij de politie, omgevingsdienst 
of Senzer. Als er voldoende informatie 
bekend is en er zijn sterke vermoedens 
dat er sprake is van misstanden of over-
tredingen, volgt er onderzoek en mogelijk 
een controle. Dit kan een controle zijn 

door de gemeente of door het Peelland 
Interventie Team (PIT).

Bewonersonderzoek leidde tot pilot M.
De samenwerking M. startte op 1 sep-
tember 2020. Aanleiding was een on-
derzoek onder bijna 1.800 inwoners van 
de zes gemeenten over ondermijnende 
criminaliteit in 2019. Hieruit bleek on-
der meer dat inwoners niet altijd weten 
waar zij zaken kunnen melden en afzien 
van melden vanwege onvoldoende be-
wijs of uit angst voor represailles. De 
mogelijkheid om anoniem te melden bij 
M. biedt daarvoor een uitkomst. 

Gemeenten werken samen bij 
aanpak overlast en ondermijning
De gemeenten Asten, Deurne, Gemert-
Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren 
gebruiken de meldingen voor toezicht 
en handhaving of om samen met part-
ners op te trekken tegen ondermijnende 
criminaliteit, bijvoorbeeld binnen het 
Peelland Interventie Team (PIT). Het 
kan gaan om meldingen over bijvoor-
beeld overlastpanden, illegale bewoning, 
adresfraude, prostitutie of afvaldumping.

De gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren 
zetten de samenwerking met Meld Misdaad Anoniem (M.) wegens succes voort. De pilot liep 

voor een jaar. In totaal werden sinds de start in september 2020 ruim 250 meldingen 
ontvangen en verder onderzocht. 

Het boekje staat vol met aangepaste 
sport- en beweegmogelijkheden voor 
mensen die een beperking of aandoening 
hebben en niet bij regulier sport- en 
beweegaanbod terecht kunnen. 
Denk bijvoorbeeld aan rolstoeltennis, 
G-voetbal of aangepast dansen. Het 
boekje zal onder andere verspreid 
worden bij het Speciaal Onderwijs in 
Helmond & zorginstellingen.

Beweegcoach
Lisanne van der Veen, beweegcoach bij 
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dat met het boekje meer mensen de 
weg weten te vinden naar een passend 
sportaanbod. “Voor veel mensen met 
een beperking is het vaak een warboel 
aan informatiestromen en willen ze wel 
iets met sporten of bewegen doen, maar 

weten ze niet hoe. Met dit boekje hopen 
we de mogelijkheden beter inzichtelijk 
te maken.”

Boekje ontvangen of heb je een 
sport/beweegvraag? 
Lisanne helpt ook mensen op weg 
in hun zoektocht naar een passend 
sport- en beweegaanbod, daarnaast 
kan ze ondersteunen in aanvragen van 
sporthulpmiddelen of het zoeken naar 
financielen voorzieningen. Heb je een 
vraag of wil je het boekje ontvangen?  
Neem dan contact op met Lisanne via 
depeel@unieksporten.nl of bel naar 
049 – 23 47 071.

De volgende gemeenten zijn 
aangesloten bij Uniek Sporten De 
Peel: Asten, Deurne, Gemert-Bakel, 

Helmond, Laarbeek en Someren. 
Brabant is opgedeeld in zeven regio’s 
met elk een eigen sportloket. In heel 
Brabant ondersteunen beweegcoaches 
van Uniek Sporten Brabant bij het 
vinden van een passende sport- of 
beweegactiviteit.

Aangepast sportaanbod nog inzichtelijker!

F | Uniek Sporten de Peel.

Er was al de website van Uniek Sporten waar al het aangepaste sport- en beweegaanbod in de 
Peel op te vinden is. Maar sinds kort is er ook een boekje Uniek Sporten de Peel waarin al het 

aanbod in de regio te lezen is!

GELDROP Kasteel Kinderboerderij in Geldrop weer voorzichtig 
begonnen met kleinschalige activiteitjes. 

De laatste zondagochtenden van de maand gaan we met de 
ezelwagen weer ritjes te maken met kinderen. Voor € 1,00 kun 
je ter plekke een kaartje kopen en een ritje door het landgoed 
maken. Dit is tussen 11.00 - 12.45 uur en afhankelijk van het 

weer. Kom je ook?

F | Kasteel Kinderboerderij.

Ritjes met de ezelwagen weer van start 
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De bovenverdieping van De Wieger 
staat in het teken van het circus! Een 
eeuw geleden was deze spannende 
plek één van de meest geliefde vormen 
van vermaak voor jong en oud. Het 
publiek liet zich betoveren door elegante 
paarden, verrassen door de durf van 
acrobaten en opvrolijken door de 
clowns. Voor veel kunstenaars was het 
circus een bron van inspiratie. In de 
expositie is te zien hoe onder meer Kees 
Maks, Leo Gestel, Frits Klein, Herbert 
Fiedler, G.H. Breitner en Gerard Hordijk 
het circus verbeeldden. Daarnaast is 
aandacht voor de geschiedenis van 
het circus, waaronder het bijzondere 
verhaal van het Deurnese circus ’t 
Hoefke.

In Kijk nou eens! maken kinderen en 
volwassenen een archeologische tijdreis 
door Deurne - van de prehistorie tot nu. 
Speerpunten en urnen uit de prehistorie, 
een kopie van de beroemde Romeinse 
Peelhelm, speelgoed uit de 18de eeuw 

en het spannende verhaal over een 
bom uit de Tweede Wereldoorlog: aan 
de hand van bijzondere vondsten uit 
de Deurnese bodem leren we over het 
leven van vroeger. Uitgangspunt van de 
tentoonstelling is de passie van Hendrik 
Wiegersma voor archeologie.

In de Ateliers van De Wieger is het 
werk van de Eindhovense kunstenares 
Monique Rutten te zien. In haar 
diepgekleurde olieverfschilderijen staat 
het contrast tussen schone schijn 
en onze kwetsbare, pure binnenkant 
centraal. In de diepere lagen van 
haar schilderijen ontvouwt zich een 
wereld die aansluit bij de innerlijke 
belevingswereld die haar zo fascineert. 
Soms zien we haar figuren pijnlijk 
‘naakt’ en eenzaam; soms juist boos en 
in verzet. Hoewel Rutten onbekende 
mensen portretteert, is het gemakkelijk 
om verwantschap te voelen: de 
kwetsbaarheden die ze verbeeldt, zullen 
de meesten van ons bekend voorkomen.  

Drie tentoonstellingen in De Wieger
Tot en met 7 november 

DEURNE Tot en met 7 november kunt u nog naar drie 
tentoonstellingen in De Wieger in Deurne komen kijken: 

Hooggeëerd publiek! - het circus in de beeldende kunst 1900-
1950, Kijk nou eens! - archeologische vondsten van Hendrik 

Wiegersma en Van hier tot het gouden licht - Monique Rutten. 

Frits Klein - Circuspaarden met artiest.

Volop aandacht voor Annie Mulder. F | Wendy van der Wallen.

Monique Rutten in De Wieger. F| Wendy van der Wallen.
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Oproep: Maak je eigen dier 
van (zwerf)afval! 

Aan de slag met kunst, (zwerf)afval en natuur

Een dier of insect knutselen van materialen die je buiten vindt… beginnen jouw handen ook al 
te kriebelen als je daaraan denkt? Doe dan mee aan deze leuke uitdaging en ga creatief aan de 
slag met kunst, (zwerf)afval en natuur! IVN Geldrop en Bibliotheek Dommeldal organiseren in 

november de ‘Maand tegen het (zwerf)afval’, een wedstrijd en expositie waarmee jullie thuis aan 
de slag kunnen gaan.

Wat is de opdracht? 
Maak een dier van (zwerf)afval en knut-
sel deze met allerlei (zwerf)afvalmateri-
alen die je vindt in de natuur of in je huis. 
Verwerk daar zoveel mogelijk materialen 
uit de zwerfafval top 10 in, maar ook 
minimaal één mondkapje. Het knut-
selwerk mag plat of in 3D zijn en mag 
maximaal 2 schoenendozen groot zijn. 
We willen je uitdagen om géén nieuwe 
spullen te kopen om dit dier/insect te 
maken. Je kunt jouw (zwerf)afval-dier 
van 25 oktober tot en met 8 november* 
inleveren aan de balie van de bibliotheek 
in Geldrop of Mierlo. Vermeld hierbij: je 
naam, leeftijd en contactgegevens (e-
mailadres en telefoonnummer). De 
knutselwerken worden gejureerd in 
twee categorieën: kinderen tot 8 jaar 
en jongeren vanaf 8 jaar. Natuurlijk is 
er ook een prijs voor de meest creatieve 

uitvoering! De uitreiking van de prijzen 
zal plaatsvinden op 26 november om 
16.00 uur in de bibliotheek in Mierlo.

Expositie
De mooiste inzendingen - we hopen 
eigenlijk allemaal - worden vanaf 15 no-
vember met de naam van de maker in 
een vitrine gezet tijdens de expositie De 
onzin van RUBBISH in Kunstzaal Dom-
meldal in Bibliotheek Dommeldal, vesti-
ging Mierlo. We wensen jullie heel veel 
succes bij het maken van een (zwerf)
afval-dier, het zoeken naar bruikbare 
materialen en het knutselen van jouw 
kunstwerk. En we zien jullie inzendin-
gen heel graag tegemoet! 
* Bij het inleveren van het kunstwerk 
geef je toestemming dat jouw kunst-
werk gefotografeerd mag worden en 
dat deze foto ook online gepubliceerd 

en verspreid mag worden. Tevens geef 
je toestemming voor het exposeren van 
jouw kunstwerk in de expositie De onzin 
van RUBBISH.

Zwerfafval top 10
Sigarettenfilters zijn de meest gevonden 
voorwerpen, gevolgd door blikjes en 
snoep- of koekwikkels. Ook zogenaamd 
‘corona-afval’ werd veel gevonden, zoals 
mondkapjes. Het blikje is sinds septem-
ber 2020 ‘gestegen’ van de 3e naar de 
2e plek. En de flesjes zijn uit de top 3 
verdrongen door de snoep- en koekwik-
kels.

Top 10 meest gevonden items 
met de afbraaktijden:
1. Sigarettenfilters (31,5%) - 
 afbreektijd 2-12 jaar
2. Blikjes (9,9%) - afbreektijd 50 jaar

3. Snoep- of koekwikkels (9,2%) - 
 afbreektijd oneindig
4. Flesjes (3,5%) - afbreektijd oneindig
5. Servetten en (vochtige) tissues
 (2,3%)  - afbreektijd enkele maanden
6. Bekers (2,3%) - afbreektijd oneindig
7. Mondkapjes (2,1%) - afbreektijd 

 oneindig
8. Sigarettenpakjes (1,7%) - 
 afbreektijd oneindig
9. Flesdopjes (1,7%) - afbreektijd 
 oneindig
10. Zakken en tasjes (1,4%) - 
 afbreektijd 10-20 jaar

F | IVN

Geachte bewoner, huurder en of huiseigenaar, 
Steeds meer bewoners en woningeigenaren verla-
gen hun energierekening door duurzame maatre-
gelen te treffen. Wij willen u graag helpen met het 
slim verlagen van uw energielasten. Daarom zijn 
wij in samenwerking met 8 gemeenten in de regio 
voor u het nieuwe serviceloket EnergieHuis Slim 
Wonen gestart met een slimme website, deskun-
dige voorlichting van energiecoaches en concrete 
gratis bewonersdiensten. Maak gebruik van deze 
nieuwe gratis bewonersservice en ga ook met hulp 
van ons of zelf slim energie besparen of opwekken. 

Snel voordeel met (gratis) diensten via 
www.energiehuisslimwonen.nl
• Websitehoofdmenu’s: Subsidies, Regionaal en
 lokaal Nieuws, Nieuwsbrief, Contact

• Bekijk in websitemenu ‘Jouw gemeente’ alle 
 lokale acties, agenda’s en energiespaarinitiatieven
• Ga via websitemenu ‘Slim starten’ aan de slag
 met de gratis woningquickscan, bespaarzelftest
 en diverse zelftests 
• Ga via websitemenu ‘Slim verder’ met 
 verduurzamen via ‘Jouw routeplanner’ of 
 ‘Jouw bespaarmaatregelen’
• Aanmelden themabijeenkomsten: slim isoleren,
 zonnepanelen, warmtepompen via websitemenu
 ‘Agenda najaar 2021’
• Aanmelden themawebinars/workshops: slim
 isoleren, zonnepanelen, warmtepompen en
 woningquickscan ook via ‘Agenda najaar 2021’

Tips voor bewoners, huurders en woningeigenaren
Huurders doen vaak via het websitemenu ‘Slim 

Starten’ de bespaarzelftest. Zet zelf eenvoudig je 
CV-ketel op 60 en bespaar 5-10% gas en ga aan de 
slag met tocht en kierenwering in huis. Woningei-
genaren doen vaak via websitemenu ‘Slim verder’ 
de woningquickscan en gaan daarna slim verder via 
‘Jouw bespaarmaatregelen’ met concrete ideeën 
om energie te besparen of op te wekken voor de 
woning. Voor meer tips voor zowel huurders als 
woningeigenaren, zie onderaan deze brief.

Gratis voorlichting, themabijeenkomsten en 
deskundige energiecoaches 
Bewoners die meer informatie willen, kunnen een-
voudig aanmelden voor een van de wekelijkse the-
mabijeenkomsten via de website ‘Agenda najaar 
2021’ of maken een persoonlijke afspraak met een 
deskundige energiecoach voor gratis voorlichting.

Energiehuis Slim Wonen:
nieuw in de regio en helpt 
bewoners met energie besparen!

Top 5 meest gekozen op 
www.EnergieHuisSlimWonen.nl via:
1. ‘Slim starten’ de gratis eigen Woning QuickScan 
2. ‘Jouw gemeente’ lokale acties & ‘Bedrijven’ in de regio
3. ‘Agenda ’ aanmelden gratis webinars, workshops
4. ‘Slim starten’ Bespaarzelftest, je energiegebruik testen
5. Alle Subsidies en leningen in een handig overzicht

Persbericht                                                             
 
 
Nieuw in de regio: EnergieHuis Slim Wonen 
EnergieHuis Slim Wonen is een nieuw Serviceloket voor en door bewoners. Het doel is om 
bewoners en huiseigenaren te helpen met slim energie besparen en gratis voorlichting. 
Bewoners kunnen op de nieuwe website deskundige en onafhankelijke informatie krijgen om 
je woning te verduurzamen. EnergieHuis Slim Wonen is een nieuwe samenwerking van 8 
gemeenten: Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen en 
Someren. Het initiatief is een voortzetting van de Stichting Energiehuis Helmond en het 
Energieloket Zuidoost Brabant. 

Slimme bewoners website 
Met de nieuwe praktische website EnergieHuisSlimWonen.nl  kunnen bewoners ‘Slim starten' met 
diverse ‘zelftests’. Denk bijvoorbeeld aan een gratis ‘woning Quickscan’ die je woning een score 
toekent op bespaar maatregelen. En met ‘Jouw routeplanner' kun je ‘Slim verder’ met directe 
bespaarmaatregelen, opwekken van duurzame energie en subsidiemogelijkheden. 

Gratis Serviceloket, voorlichting en webinars 
EnergieHuis Slim Wonen organiseert gratis thema-bijeenkomsten over Slim Isoleren, 
Zonnepanelen, Warmtepompen en workshops over de Woning Quickscan en hoe je Energiecoach 
wordt. Bewoners kunnen een afspraak maken met een Energiecoach voor gratis persoonlijke 
voorlichting over bespaarmogelijkheden of opwekken van duurzame energie (in verband met 
corona voorlopig digitaal). 
Het nieuwe Serviceloket is ook telefonisch en per email bereikbaar voor korte vragen van bewoners 
en huiseigenaren. Kijk op de website bij ‘Contact' voor de (telefonische) opening- en 
bezoekerstijden of vul het Contactformulier in. 

Showroom- en bezoekerscentra 
Naast de praktische website kunnen bewoners het uitgebreide showroom-informatiecentrum van 
het EnergieHuis in Helmond bezoeken. Hier kun je alle duurzame bespaar maatregelen bekijken en 
nieuwe ontwikkelingen zien en ervaren. Of stel je vragen aan de deskundige voorlichters. Ook kun 
je terecht bij Demonstratiewoning in Someren of Energyport Peelland in Deurne.  

Lokale initiatieven en collectieve acties 
Op de website ontdek je via 'Jouw gemeente’of ‘In mijn buurt’ welke lokale  bewonersinitiatieven 
helpen met energie besparen of zelf duurzaam opwekken. Ook lokale collectieve inkoopacties en 
activiteiten van lokale energiecoöperaties vind je hier.  
Ga via Jouw gemeente naar de lokale initiatieven en collectieve acties in Asten, Deurne, Geldrop-
Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen en Someren. 

  

 

 

 

 

 

10 Bespaartips 
voor alle bewoners 
en huurders:
1. Zet je verwarming overdag één graadje

 lager en bespaar ± 7% energie

2. Zet de verwarming 3-4 graden lager voor 

 je gaat slapen (niet bij vloerverwarming)

3. Doe alle hal- en (tussen)deuren dicht in  

 huis en sluit ‘s avonds de gordijnen

4. Verwarm geen ruimtes waar je niet verblijft

5. Plaats radiatorfolie achter je radiatoren

6. Vervang gloei- en halogeenlampen door

 LED-lampen en bespaar 70% elektra

7. Douch niet langer dan 5 minuten en koop

 een besparende douchekop

8. Gebruik de wasmachine op eco-stand en

 droog je was op een waslijn

9. Vervang alle apparaten ouder dan 15 jaar

 voor energiezuinige apparaten

10. Zet je CV-ketel op 60 graden via 

 www.zetmop60.nl en bespaar 5-10% gas 

Extra tips voor 
woningeigenaren met 
eigen dak
• Isoleer je (spouw)muren, dak, vloer en

 neem HR++ glas en bespaar 20-35% gas

• Laat uw woning isoleren door een gecertificeerd

 bedrijf via www.wijisoleren.nl

• Vervang je oude CV-ketel en/of overweeg 

 een (hybride)warmtepomp

• Vervang je oude aan- en afvoer-ventilatie

 box(en) door een ‘DC-motor’-box

• Zonnepanelen voor eigen stroomopwekking/

 voor e-autorijden ± 6 extra per 10.000 km.

info@energiehuisslimwonen.nl
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Sorry voor het ongemak!
We zijn aan het verbouwen om u in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn.

Tijdens de verbouwing blijven we gewoon geopend. Ter compensatie van het ongemak bieden we u extra korting, kies zelf 
welke u wilt. 1 bon per klant!  kies uw korting, knip hem uit en ontvang de korting meteen aan de kassa

ACTIES GELDIG ZONDER BON:

Uitsluitend geldig bij Jumper Helmond, kortingsbonnen niet geldig in combinatie met andere akties op=op | Engelseweg 196, 5705AJ  Helmond | 0492-476243 

VOGEL
KOOIEN
alle modellen 
25% KORTING
Geldig tm 30 november 2021
max 1 bon naar keuze per klant.

VOGEL
SPEELTJES
alle modellen 
35% KORTING
Geldig tm 30 november 2021
max 1 bon naar keuze per klant.

HONDEN-
MANDEN
alle modellen 
20% KORTING
Geldig tm 30 november 2021
max 1 bon naar keuze per klant.

HONDEN-
KUSSENS
alle modellen 
20% KORTING
Geldig tm 30 november 2021
max 1 bon naar keuze per klant.

KATTEN-
KUSSENS
alle modellen 
20% KORTING
Geldig tm 30 november 2021
max 1 bon naar keuze per klant.

LIEF & 
STOER!
alle modellen 
25% KORTING
Geldig tm 30 november 2021
max 1 bon naar keuze per klant.

KATTEN-
MANDEN
alle modellen 
20% KORTING
Geldig tm 30 november 2021
max 1 bon naar keuze per klant.

KNAAGDIER-
KOOIEN 
alle modellen 
35% KORTING
Geldig tm 30 november 2021
max 1 bon naar keuze per klant.

PROMISE 
HONDEN-OF 
KATTENVOEDING 

25% KORTING
Geldig tm 30 november 2021
max 1 bon naar keuze per klant.

ATTRACTION 
HONDEN-OF 
KATTENVOEDING 

25% KORTING
Geldig tm 30 november 2021
max 1 bon naar keuze per klant.

KRAB 
PALEN
alle modellen 
20% KORTING
Geldig tm 30 november 2021
max 1 bon naar keuze per klant.

AQUA-
RIUMS
alle modellen 
20% KORTING
Geldig tm 30 november 2021
max 1 bon naar keuze per klant.

AQUARIUM 
140 tm 160 liter met of zonder 
meubel. Uitsluitend voorraad 
modellen.

BIRD KABOB
VOGELSPEELTJES 
Om aan te knagen Het leukste 
speelgoed voor parkietachtigen 
en papegaaien

ROADSIGN MANDEN-KUSSEN
Uitsluitend voorraad modellen 

50% 
KORTING

50% 
KORTING

65% 
KORTING
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KRAB 
PALEN
alle modellen 
20% KORTING
Geldig tm 30 november 2021
max 1 bon naar keuze per klant.

AQUA-
RIUMS
alle modellen 
20% KORTING
Geldig tm 30 november 2021
max 1 bon naar keuze per klant.

AQUARIUM 
140 tm 160 liter met of zonder 
meubel. Uitsluitend voorraad 
modellen.

BIRD KABOB
VOGELSPEELTJES 
Om aan te knagen Het leukste 
speelgoed voor parkietachtigen 
en papegaaien

ROADSIGN MANDEN-KUSSEN
Uitsluitend voorraad modellen 

50% 
KORTING

50% 
KORTING

65% 
KORTING

Hoe ben je als vrijwilliger in 
de vereniging gerold?
“Mijn dochter Linda (de huidige voor-
zitter van de vereniging) ging rond haar 
vijfde op zwemles bij De Reddingsklos, 
samen met haar broertje. Ik was toen 
zwanger van de jongste. Na een paar 
jaar, in 1988, ging ik mee zwemles ge-
ven. Ik was begin dertig toen ik de hul-
pinstructeurscursus volgde. 

Uiteindelijk rol je zo overal in, omdat 
overal wel handjes te kort zijn. Zo heb 
ik acht jaar in het bestuur gezeten, 
een jaar of twintig mee zwemles ge-
geven en in totaal heb ik me nu bijna 
vijfendertig jaar als vrijwilliger ingezet. 
Eigenlijk kon ik nooit zo goed nee zeg-
gen, en dat is nog steeds. Maar ik denk 
ook wel dat dat het type mens is dat je 
bij een vereniging ziet.”

Wat zijn jouw taken binnen 
de reddingsbrigade?
“Samen met de rest van de activiteiten-
commissie organiseer ik het jaarlijkse 
Kloskamp, de Sinterklaasactiviteit, de 
kaderbarbecue, kerstpakketten, enzo-
voorts. Ik heb heel lang zwemles gege-
ven en andere taken gehad, maar van-
wege gezondheidsproblemen gaat dat 
niet meer. In het begin gaf ik les in het 
instructiebad, bij de kleine badjes, later 
had ik mijn eigen haakbaan (de baan 
voor diploma A; bestaat nu niet meer). 
Hier heb ik heel wat huidige kaderleden 
in voorbij zien komen!”

Wat brengt het doen van 
vrijwilligerswerk jou?
“Je haalt er een stuk voldoening uit. 

Het was voor mij een van de dingen die 
ik altijd gedaan heb. Het was normaal. 
Ik vind het ook leuk om die kinderen 
bezig te zien en om andere kaderleden 
plezier te brengen. Vroeger wist ik de 
namen van alle kinderen uit mijn hoofd, 
ook omdat ik destijds met de hand alle 
diploma’s schreef. Dat vond ik erg leuk. 
Het is fijn om iets voor iemand anders 
te betekenen in dat wat mij het beste af-
gaat: zorgen voor een ander. Bovendien 
bouw je een band op met alle anderen 
op de vereniging. Ik haal er zeker energie 
uit, anders zou ik het niet meer doen.”

Sinds april 2021 ben je Lid in de
Orde van Oranje-Nassau. Hoe was
het om een lintje te ontvangen?
“Ik was zo ontzettend verrast en overval-
len op dat moment. Ik wil vooropstellen 
dat heel veel mensen dit verdienen. De 
onderscheiding kreeg ik natuurlijk voor 
mijn werk bij de reddingsbrigade, maar 
ook voor de mantelzorg voor mijn moe-
der, het besturen van het koor en de 
gehandicaptenvereniging en een aantal 
andere zaken. Voor mij was het allemaal 
zo vanzelfsprekend eigenlijk. Ik vond het 
een ontzettende eer en had dit werk 
nooit zonder alle mensen om mij heen 
kunnen doen.”

Wat vind je van De Reddings-
klos en haar vrijwilligers?
“Als ik het heel vervelend vond, was ik 
niet teruggekomen. Leren zwemmen bij 
een vereniging is bovendien heel anders 
dan commerciële zwemlessen. Er zit 
veel meer speelelement in en kinderen 
komen in het gezellige verenigingsleven 
terecht. Het duurt vaak langer om er 

een diploma te halen dan bij commer-
ciële zwemlesaanbieders, maar kin-
deren maken veel meer zwemmeters, 
uitgesmeerd over een langere periode, 
waardoor ze het uiteindelijk minder snel 
verleren. Bovendien maken ze bij een 
vereniging veel sneller vrienden omdat 
plezier er een belangrijk element is.”

Wat zou je zeggen tegen de 
mensen die twijfelen om 
een handje te helpen?
“Stel jezelf eerst de vraag: wil ik iets voor 
een ander doen? Je moet het niet doen 
om jezelf bovenop te zetten, want dat 
kan niet. Dan is het geen vrijwilligers-
werk. Anders is het alleen voor je eigen 
verrijking, en dat is ook niet het type vrij-
williger die een vereniging zoekt. Als je 
er serieus over nadenkt, is mijn advies: 
loop een tijdje mee en kijk of het bij je 
past. Je bent meer dan welkom.”

Over het Nationaal Jaar 
Vrijwillige Inzet 2021
In heel Nederland zetten mensen zich 
met veel ambitie en gedrevenheid in 
voor een ander en zorgen voor verbin-
ding in onze samenleving. Om deze 
dromen en ambities vorm te geven, or-
ganiseert het vrijwilligersveld, dat zich 
verenigt in Vereniging Nederlandse 
Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), 
in 2021 een campagnejaar waarin we 
meer mensen enthousiast maken voor 
het vrijwilligerswerk en een diversere 
groep mensen aanspreken om zich in 
te zetten voor een ander en de samen-
leving. Want Mensen maken Neder-
land. Meer informatie vind je op www.
mensenmakennederland.nu. 

Vrijwilliger van de maand - Toos: 
“Voor mĳ  was het altĳ d zo vanzelfsprekend”

HELMOND Met het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021 wil het vrijwilligersveld meer mensen 
oproepen om zich in te zetten voor een ander. In het kader van de landelijke campagne Mensen 

maken Nederland deelt Helmondse Reddingsbrigade De Reddingsklos de vele verschillende 
gezichten achter de vereniging. In oktober is Toos Roijackers (63) vrijwilliger van de maand: “Ik vond 

het een ontzettende eer om een lintje te mogen ontvangen.”

Toos Roij ackers is vrij williger van de maand. F | De Reddingsklos.

De heer Van de Konijnenberg was 
van 1959 tot 1960 als dienstplichtig 
militair bij het Korps Mariniers uit-
gezonden naar Nederlands Nieuw 
Guinea. Zijn verblijf daar zorgde 
voor een sterke band met het land. 
Vanaf die tijd zette de heer Van de 
Konijnenberg zich in om alle moge-
lijke hulp te organiseren. Denk aan 
kleding, brillen en schrijfmateriaal. 
Ook staat hij bewoners financieel 
bij, gaf hij bewoners raad, bracht 
hij mensen met elkaar in contact en 
hielp hij ze aan een baan. Zo onder-
steunt hij studiebeursprogramma’s 
voor de Stichting Duurzame Sa-
menleving van pater Ton Tromp en 
voor een stichting in Manokwari in 
Papua.

Begin jaren ’90 ontstond de be-
hoefte bij de oud-militairen elkaar 
te ontmoeten. De heer Van de Ko-
nijnenberg hielp lang mee met het 
organiseren. Nu draagt hij het stokje 
over aan een opvolger.

Sinds 1960 was de heer Van de 
Konijnenberg binnen het bestuur 
van Handboogschutterij Houts Wel-
varen actief als secretaris en voor-
zitter. Later was hij gedurende 17 
jaar instructeur en trainer van met 
name de jeugdschutters en mate-
riaalman. Van 1999 tot 2016 was 
hij dagelijks op de vereniging om 
trainingen en opleidingen te verzor-
gen voor nieuwe leden en voor de 
jeugdleden.  

Koninklĳ ke Onderscheiding 
voor Jos van de Konĳ nenberg

MIERLO-HOUT De heer Jos van de Konijnenberg 
ontving bij de reünie van oud-mariniers in de Geseldonk in 

Mierlo-Hout een Koninklijke Onderscheiding uit handen van 
locoburgemeester Erik de Vries. Ieder jaar is er een reünie 
van oud-mariniers die tussen 1956 en 1962 in Nederlands 

Nieuw Guinea hebben gediend. Zaterdag 30 oktober 
vond de 25e reünie plaats.

Jos van de Konij nenberg met zij n onderscheiding en locoburgemeester 
Erik de Vries. F | Gemeente Helmond.

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

GRACE

Grace is een mooie poes van anderhalf jaar. Ze heeft in een nieuwe omgeving 
even een paar daagjes wentijd nodig, daarna is ze geacclimatiseerd. Zodra 
ze gewend is komt ze meteen kennismaken, begroeten en kopjes geven, 
en vindt het dan prima om geaaid te worden. Ze komt ook op schoot voor 
een uitvoerigere kroelsessie of gewoon alleen maar lekker liggen genieten. 
Spelen interesseert haar wat minder: slechts af en toe gaat ze enthousiast 
aan de slag met een hengeltje. Kleine kinderen zullen waarschijnlijk te druk 
voor haar zijn. Ze moet naar buiten kunnen. Ze kan met andere katten 
overweg, ze heeft al bij verschillende katten gezeten. Het hoeven geen dikke 
vrienden of vriendinnen te worden, maar ze accepteert ze na even ‘aftasten’ 
prima. (Wat nog geen garantie is dat het ook met uw kat zal gaan boteren.)
Attentie: We zijn nog steeds dringend op zoek naar opvanggezinnen voor de 
grote aantallen binnenkomende kittens. 
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De bouw staat te springen om (jonge) 
vakmensen. Vakmensen hebben de 
toekomst! Er is een groot tekort aan 
vakmanschap op alle niveaus. In de 
bouw- en infrasector is er voor iedere 
goede vakman op ieder niveau een 
mooie toekomst weggelegd. De bouw 
is voor iedereen die graag wil meehel-
pen om Nederland mooier en beter te 
maken. Er zijn talloze opleidingsmo-
gelijkheden.

Bouwen doe je samen, 
opleiden ook!
Bouw Infra mensen Mierlo en Schil-
dersvakopleiding Mierlo verzorgen de 
praktijkopleiding, ROC ter Aa Bouw & 
Design verzorgt de theorie. We wer-
ken intensief samen met betrekking 
tot het opleiden van jongeren voor 
verschillende beroepen in niveau 2 en 
3. Je kunt bij ons opgeleid worden tot 
timmerman, metselaar, straatmaker, 
vakman grond-, water- en wegen-
bouw, schilder of tegelzetter. 

Leerlingen volgen een groot gedeelte 
van hun praktijkopleiding bij bedrijven 
in de regio, die hiervoor langdurige 
werkervaringsplekken beschikbaar 
stellen. Door deze samenwerking 
wordt theorie en praktijk op elkaar 
afgestemd. Leerlingen worden zo op-
geleid tot volwaardige vakmensen, die 
na hun opleiding direct kunnen mee-
draaien in de bouw of infra.

Heb je interesse in een van onze op-
leidingen? Wil je je aanmelden voor 
volgend schooljaar of heb je een 
andere vraag? Stuur een mail naar 
info@bouwinframensen-mierlo.nl 
of bel 0492 – 665 505.

OOPPEEN DAGN DAG
ZONDAGZONDAG
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GGoooorrsseeddiijjkk 66,, MMiieerrlloo

Boneless wings 5st. € 3,50
10 stuks voor  € 6,0010 stuks voor  € 6,00
Kipnuggets 6 st. € 3,00Kipnuggets 6 st. € 3,00
Chick’n Tenders 3st. € 2,50Chick’n Tenders 3st. € 2,50
Chick’n Wings Alabama 5st. € 4,75Chick’n Wings Alabama 5st. € 4,75
10 stuks voor  € 9,0010 stuks voor  € 9,00
Chick’n Wings Sate Gaucho 5st. € 4,75Chick’n Wings Sate Gaucho 5st. € 4,75
10 stuks voor  € 9,0010 stuks voor  € 9,00 
Gegrilde drumsticks € 1,25Gegrilde drumsticks € 1,25
10 stuks voor  € 11,0010 stuks voor  € 11,00
Gegrilde kippenbout € 2,00Gegrilde kippenbout € 2,00
5 stuks voor  € 9,005 stuks voor  € 9,00
Gegrilde kip € 8,00Gegrilde kip € 8,00
2 stuks voor  € 15,002 stuks voor  € 15,00
Grillbucket € 10,00Grillbucket € 10,00
Kip Loempia € 1,95Kip Loempia € 1,95
Kipdijenvlees (500gr.) € 6,95Kipdijenvlees (500gr.) € 6,95
Kippeling (250gr.) € 2,95Kippeling (250gr.) € 2,95
Broodje Pulled Chick’n € 4,75Broodje Pulled Chick’n € 4,75 
Pulled Chick’n € 5,00Pulled Chick’n € 5,00
Rotisserie aardappelen (250gr.) € 2,50Rotisserie aardappelen (250gr.) € 2,50
Spare ribs (500gr.) € 10,00Spare ribs (500gr.) € 10,00
Spare ribs (1000gr.) € 18,00Spare ribs (1000gr.) € 18,00
Hollandse kipfi let Hollandse kipfi let 5 kg5 kg € 27,50 € 27,50
Kippendijenvlees Kippendijenvlees 5 kg5 kg € 24,50 € 24,50
Blikje fris of fl esje water € 1,75Blikje fris of fl esje water € 1,75

www.chick www.chick nn grill.nl   grill.nl  
+31(0)6-46118560 +31(0)6-46118560 
info@chickngrill.nlinfo@chickngrill.nl

Prijslijst Prijslijst Chick’n Grill
Boneless wings 5st. € 3,50Boneless wings 5st. € 3,50

Chick’n GrillChick’n Grill
Boneless wings 5st. € 3,50Boneless wings 5st. € 3,50

Chick’n GrillChick’n Grill

Opwarmadvies oven:Opwarmadvies oven:
Voorverwarmde oven Voorverwarmde oven 
op 175 gr. °C. Zet kopje op 175 gr. °C. Zet kopje 
water er bij in de oven. water er bij in de oven. 
Dit voorkomt uitdrogen Dit voorkomt uitdrogen 
van de kip.van de kip.

Opwarmadvies Opwarmadvies 
magnetron:magnetron:
Bout en drumstickBout en drumstick
- 2 min op 600w- 2 min op 600w

HaantjeHaantje
- 4 min op 600w - 4 min op 600w 

Naam:

Postcode:
Woonplaats:

1 hele gegrilde kip 1 hele gegrilde kip ++ 
500 gram spare ribs 500 gram spare ribs 
voor voor € 12,€ 12,5050

Tegen inlevering van deze Tegen inlevering van deze 
ingevulde coupon krijgt ingevulde coupon krijgt 
u op locatie:u op locatie:
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Bon alleen geldig (indien volledig ingevuld) 
t/m 30 december 2021

Naam:Naam:Naam:

Postcode:Postcode:Postcode:Postcode:
Woonplaats:Woonplaats:Woonplaats:Woonplaats:Woonplaats:Woonplaats:

Open dag Bouw Infra
MIERLO Zondag 14 november aanstaande is de open dag 

van Bouw Infra mensen Mierlo, Schildersvakopleiding 
Mierlo en ROC ter AA. Ben je op zoek naar een 

goede opleiding in de bouw of wegenbouw en ben je 
geïnteresseerd in de bouw, kom dan naar onze open dag. 

Onze deuren staan voor je open aan de Goorsedijk 6 te 
Mierlo van 11.00 uur tot 16.00 uur.

De trend van verkoop van kant-en-klare 
gegrilde kipproducten heeft de laatste 
tijd een ware vlucht genomen. Chick’n 
Grill is daar op ingesprongen en heeft 
getracht daarin onderscheidend te zijn. 
Door de keuze van heerlijke, eerlijke kip 
in combinatie met verrassende smaken, 
moet de klant verleid worden om mini-
maal een keer in de week kip te eten van 
Chick’n Grill. Dit zal gebeuren aan onze 
luxe grillwagens, waar de grillmaster 
elke dag met gegarandeerd verse arti-

kelen ter plaatse zal gaan grillen. Naast 
een ruim gegrild assortiment zullen we 
ook een aanvullend assortiment heb-
ben met kip-gerelateerde producten, 
waardoor je in staat bent om voor het 
gehele gezin een maaltijd op tafel te zet-
ten. Door middel van een QR-code kunt 
u zelfs al thuis uw bestelling plaatsen 
en afrekenen, waarna u uw bestelling 
op de afgesproken tijd alleen nog maar 
hoeft af te halen. We kiep it simple. Wij 
begroeten u graag op de parkeerplaats 

Amer bij Winkelcentrum Brouwhorst 
(Helmond) tussen 10.00 – 18.00 uur. 
We hebben uiteraard een leuke kennis-
makingsactie voor u:

Bij aankoop van minimaal 15 euro aan 
gegrilde kipproducten ontvangt u een 
portie boneless wings GRATIS.

Wilt u verder op de hoogte blijven van 
onze acties en nieuwtjes, volg ons dan 
op de diverse socialmediakanalen.

Chick’n Grill slaat haar vleugels uit in Brouwhuis

BROUWHUIS Wellicht heeft u al kennis gemaakt de afgelopen weken met ons. Met Chick’n Grill, 
Fresh Grilled Chicken, komt er een nieuwe, frisse speler op de markt die een nieuwe dimensie 

gaat geven aan de reeds bestaande concepten op het gebied van gegrilde kipproducten. 

F | Chick’n Grill.

OOPPEENN DDAAGG
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• Schilderen

GGoooorrsseeddiijjkk 66,, MMiieerrlloo
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Reizende tentoonstelling 70 jaar
Molukkers in Nederland

BINNENSTAD Van 6 tot en met 30 
november 2021 zal er in het kader 
van 70 jaar Molukkers in Neder-
land, de reizende tentoonstelling 
gepresenteerd worden in Helmond. 
In deze reizende tentoonstelling 
wordt zowel de landelijke als lokale 
geschiedenis van de Molukkers ge-
deeld met de Helmondse inwoners.

De officiële opening van deze reizende 
tentoonstelling is op zaterdag 6 novem-
ber om 13:00 uur en zal plaatsvinden 
op het Piet Blomplein (achter de bi-
bliotheek) in Helmond. De tentoonstel-
ling wordt gepresenteerd in zes grote 

zeecontainers waarin kijken, voelen en 
luisteren gepaard gaan met elkaar. Ie-
dere container geeft een verhaal weer, 
over de Molukkers toen en nu.

Alleen op 6 november zal de tentoon-
stelling tot 16:00 uur open blijven. Op 
zondag 14 november 2021 zal van 13:30 
tot 14:10 uur door Noah Fanoembi 
(vierde generatie) in het kader van de 
activiteit een lezing worden gegeven. De 
toegang tot de tentoonstelling is geheel 
gratis en dat is mede mogelijk gemaakt 
door gemeente Helmond, Bibliotheek 
Helmond-Peel, de reizende tentoonstel-
ling en de betrokken vrijwilligers.

F | Stichting Ain ni Ain

Eerste lustrumexpositie 
Fotografieclub Helmond-Oost

F | Fotografieclub Helmond-Oost

HELMOND-OOST Fotografieclub Helmond-Oost houdt in het weekend van 13 en 14 november, 
na anderhalf jaar vertraging door corona, haar jaarlijkse foto-expositie. Bovendien is het ook 

het eerste lustrum, want dit organiseren ze alweer voor de vijfde keer. De foto’s van deze 
jubileumexpositie worden tentoongesteld in wijkhuis De Lier aan de Kinsbergenstraat 1.

Door: Henk van Dijk

Wethouder Erik de Vries zal op vrijdag-
avond 12 november de expositie ope-
nen. De leden van Fotografieclub Hel-
mond-Oost gaan de bezoekers met deze 
jubileumexpositie weer trakteren op een 
prachtige verzameling van uiteenlopen-
de onderwerpen in kleur en zwart-wit. 
Buiten de expositie om is er een selectie 
van 30 ‘rode draad’- foto’s gemaakt, met 

een vastgesteld thema over Helmond. 
Hiervoor hebben de leden, elk afzon-
derlijk, een foto in moeten leveren. Deze 
foto’s zijn wel telkens van een andere 
locatie in Helmond. Verder zijn ook alle 
winnende foto’s van de maandcompeti-
tie te zien tijdens deze expositie. 

Ook zal er gedurende deze tentoonstel-
ling  een doorlopende diapresentatie 
van het werk van de fotografen worden 

vertoond. Er is een onafhankelijke jury 
gevormd, die de werkstukken zal gaan 
beoordelen. Op zondag zullen zij de uit-
slag bekendmaken.

Openingstijden expositie: zaterdag 13 
november van 10:30 tot 16:30 uur en 
zondag  14 november van 10:30 tot 
16:00 uur. De opening van de expositie 
is op vrijdagavond, maar  uitsluitend 
voor genodigden.

We zetten alle hints nog een keer op een rijtje:
1) Ginne Hellemonder, moar wel al bekant twintig joar Brandevoorter
2) Hai hi wah mi gerstenat, moar dan anders
3) Hai hi allus dikkeer mi unnuh skepter gezwaaid
4) Tis zunne derde moar haai moeter nog efkes op wachte
5) Neie matje, hai is ginne Frothoer

In Brandevoort gaan ondertussen al verschillende namen rond en zijn de voor-
bereidingen voor de Prinsbekendmaking op 20 november en receptie op 28 no-
vember 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?

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

www.brandeliers.nl

Laatste tip Prinseroaje CV De Houtse Kluppels
MIERLO-HOUT Tien weken te-
rug begon carnavalsvereniging De 
Houtse Kluppels met het Prinseroa-
je. Ondertussen zijn de afgelopen 
weken meerdere namen over de 
tong gegaan. Maar wie wordt écht 
de 60e prins van het Kluppelrijk? 
Het blijft spannend tot de laatste se-
conde van de prinsbekendmaking. 

Heldert de foto van deze week veel op? 
Doe nog snel mee met ons Prinseroa-
jespel, want als je een gokje waagt, 
maak je kans op 4 gratis kaarten voor 
de Show- & Zwetsavond op 12 februari 
2022. Schrijf de naam van de persoon 
op waarvan u denkt dat hij de nieuwe 
Prins is. Ga dan naar www.kluppels.nl 
en raad mee wie de 60e Prins der Hout-
se Kluppels wordt. Agendapuntje voor 

aanstaande zaterdag:  Wat: Bekendma-
king 60ste Prins der Houtse Kluppels 
Wanneer: 6 november vanaf 19.00 uur 
(tot 24.00 uur) Bijzonderheden: Voor 
toegang is een geldige QR-code in com-
binatie met legitimatiebewijs nodig. Kijk 
alle tips terug op www.kluppels.nl.  
Volg ons ook op Twitter en Instagram 
via @houtsekluppels of like onze Face-
bookpagina!

De tip van deze week (tevens de laatste tip) 
| F De Houtse Kluppels
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WWW.ANDREVANROOIJ.NL
Alverschool 5A, Gerwen 

040-2847272

VOLOP 
BLOEIENDE 

WINTERHARDE 
VIOLEN 

Grootbloemig & mini.
Alles uit eigen kwekerij.

20 stuks voor € 7,00

Kwaliteit is belangrijk want we zien je graag terug. tuindersbedrijfandrevanrooij

HANG
VIOLEN 
IN DIVERSE KLEUREN

G E R W E N

Zondag 12 december
14.00-20.00 uur

VRIJWILLIGERS 
MELD JE AAN?
vrijwilligers@dickensnight.nl

doe mee aan het
HELLEMONDGIFT 

KADOBOEK
lokale feestdagen aanbiedingen

www.
helle

mond
gift.n
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KASH helpt 
revalidatiekliniek in Kenia 

Door: Wendy Lodewijk

KASH voor Kenia
Allereerst een inleiding. Elise van der Zanden en 
Tessa van Litsenburg zijn twee jongeren die zich 
hebben aangesloten bij KASH. KASH staat voor de 
kerk in Asten, Someren en Helmond. KASH maakt 
zich hard voor maatschappelijke projecten, zoals 
nu voor de revalidatiekliniek in Kenia. Elise en Tessa 
doen hun best hier hun steentje aan bij te dragen. 
“Naast dat het een hele ervaring is voor jezelf, willen 
we heel graag anderen helpen. Niet iedereen heeft 
het direct door, maar we leven hier in Nederland 
met ontzettend veel luxe. Dat is in landen zoals Ke-
nia wel anders”, ligt Elise toe. Tessa vult haar aan: 
“Het is eigenlijk wel gek om te zien dat het elders op 
aarde zo anders aan toe gaat dan hier. We vinden 
het daarom niet meer dan logisch dan dat wij, die 
het zo goed hebben, een handje helpen.” 

Verbinden
De meiden zitten allebei op het Carolus op school 
en daar maakten ze kennis met KASH. “We had-
den beiden direct het idee om bij dit project aan 
te sluiten. De kerk heeft als doel om te verbinden 
en alhoewel je niet gelovig hoeft te zijn om mee 
te doen, heeft KASH hetzelfde doel: verbinden. 
KASH verbindt kerkelijke mensen met niet-kerke-
lijke mensen, maar bovenal Nederland met Kenia. 
Samen maken we het verschil”, aldus het duo dat 
overduidelijk hun gedrevenheid voor hun missie 
laat blijken. Het is bewonderenswaardig hoe zij 
zich zo belangeloos inzetten voor de medemens. 
En niet onverdienstelijk.

Vele activiteiten
“Om de revalidatiekliniek te helpen, organiseren we 
van alles. We hebben een stamppotavond georga-
niseerd, we hebben auto’s gewassen, een muziek-
middag georganiseerd, gaan een sponsorloop doen 
enzovoorts. En we zijn nog lang niet klaar!”, vertel-
len ze enthousiast. “We proberen tot aan augustus, 
wanneer we op werkreis gaan naar Kenia, nog zo-

veel mogelijk geld in te zamelen. Maar ook daarna. 
Gelden blijven nodig, omdat er vanuit de overheid 
geen enkele steun komt. Verzekeringen en uitkerin-
gen bestaan niet in Kenia.” Als we verder praten, 
merk je hoezeer het hen raakt dat de mensen het 
daar minder goed hebben dan wij. 

“Als je daar bent, kun je het niet ontkennen dat er 
een groot verschil is. In negatieve zin dat de men-
sen het daar gewoon minder makkelijk hebben 
dan wij, maar zeker ook in positieve zin. Kindjes 
zijn daar zo blij met de kleinste dingetjes. Een sim-
pel houten spelletje, een snoepje of een dagje naar 
het strand. Ze zijn daarmee door het dolle heen. 
Je kunt ze eigenlijk heel makkelijk gelukkig maken. 
Het is een prachtige cultuur daar.” 

Noodzaak
Het is dan ook niet verwonderlijk dat Elise en Tes-
sa het project van KASH een mooi initiatief vinden 
om aan bij te dragen. De meiden zijn gedreven, so-
ciaal en bovenal goed voor een ander. Mede door 
hun hulp kan straks het therapeutisch bad van de 
revalidatiekliniek hersteld worden en kunnen er 
zonnecollectoren geplaatst worden. De revalidatie-
kliniek is van grote maatschappelijke én medische 
noodzaak voor de kinderen daar in Mombasa. De 
kinderen die bij de kliniek terecht komen, kunnen 
thuis niet goed revalideren of wonen te ver weg. Ze 
zijn daar in goede handen en verblijven tot hun re-
validatietraject is afgerond. Zo’n therapeutisch bad 
kan ze helpen om sneller weer mobiel te worden. 
De zonnecollectoren helpen mee om natuurlijk de 
kliniek van stroom te voorzien, maar zeker ook om 
weer een stukje onafhankelijker te worden.

Helpen?
Wil jij ook een steentje bijdragen? Kijk voor meer 
informatie over KASH en het project op hun web-
site: www.kashjongerenprojecten.nl. Daar vind je 
ook een doneerknop voor als je dit mooie, maar 
noodzakelijke project financieel wil steunen. Alle 
beetjes helpen!

HELMOND | KENIA Elise en Tessa zijn twee meiden, die zich samen met een 
stel anderen (via KASH jongerenprojecten) voor de volle 100% inzetten om in 
Mombasa Kenia een revalidatiekliniek te steunen door geld in te zamelen voor 
de reparatie van een therapeutisch bad en zonnecollectoren. We spraken met 

hen over dit mooie project.

Het team van KASH | F KASH
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Daarnaast zetten we als Helmond in op 
de mix van woningtypen. Woningbouw 
draait namelijk niet alleen om bouwen, 
maar het gaat ook om het versterken 
van de sociale structuur. Helmond heeft 
veel wijken met nagenoeg alleen sociale 
woningbouw en wijken met nagenoeg 
alleen koopwoningen. Voor het sociale 
aspect en om segregatie tegen te gaan, 
is het belangrijk dat wordt ingezet op de 
mix: sociale huur, koop, midden huur 
en goedkope koop. Nieuwbouwlocaties 
helpen daar ook bij: denk aan de vrij-
gekomen locatie van de Knip, waarbij 
in het stedenbouwkundige ontwerp al 
rekening wordt gehouden met een ver-
sterking van de mix in de wijk. Deze mix 
in wijken is niet van vandaag op mor-
gen geregeld, maar het is belangrijk dat 
daarin nu stappen worden gezet. 

Als regio (SGE) hebben we ook de posi-
tieve aandacht van het rijk gegenereerd 
als het om de woonopgave gaat. Met de 
woondeal die in 2019 in de regio van 
het Stedelijk Gebied Eindhoven, onder 
aanvoering van D66-minister Ollongren, 

is gesloten hebben partijen zich gecom-
mitteerd om langjarig te woonopgave 
aan te pakken. Het is belangrijk om de 
steun van het rijk daarbij te hebben. 
Verder hebben we als Helmond vanuit 
het ministerie van BZK geld gekregen 
voor het versnellen van de woningbouw 
vanuit de woningbouwimpuls, waarvan 
8,5 miljoen voor centrum-Noord en 
3,2 miljoen voor de tijdelijke woningen 
in Brainport Smart District.  Daarnaast 
hebben we met het Rijk rondom de 
MIRT aangegeven dat we als regio inzet-
ten op 62.000 woningen extra om aan 
de grote woningvraag in deze Brainport 
regio te voldoen, waarvan 10.000 zullen 
landen in Helmond.

Dit alles heeft als doel om te voldoen aan 
de woningvraag, maar ook om Helmond 
vooruit te brengen. Juist door de basis 
van Helmond te versterken, zijn we ook 
weerbaar voor de toekomst en kunnen 
we ons voorzieningenniveau en sociale 
basis op orde houden. Het is belangrijk 
dat Helmond op cultureel gebied groeit, 
het centrum met haar winkels de huis-

kamer van alle wijken en de Peelregio 
blijft en er meer treinen voor personen-
vervoer via Helmond gaan reizen.

Jochem van den Bogaard
Raadslid D66 Helmond

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Van den Bogaard: Wonen
Zoals bekend is er landelijk een groot tekort aan woningen, ook in 
Helmond. Onze D66-wethouder Gaby v/d Waardenburg zet hier 
dan ook vol op in. Er wordt volop gebouwd in Helmond om het 

woningtekort zo veel mogelijk te beperken. Zo worden er dit jaar rond 
de 700 woningen opgeleverd. Vorig jaar is extra geld uitgetrokken 
voor het aannemen van meer personeel om meer vergunningen 

te verlenen en stedenbouwkundige plannen te begeleiden. Overal 
staan bouwkranen en een mooi voorbeeld vormt Suytkade, waar 

momenteel op alle woningbouwpercelen wel een bouwproject loopt.

is gesloten hebben partijen zich gecom-
mitteerd om langjarig te woonopgave 
aan te pakken. Het is belangrijk om de 
steun van het rijk daarbij te hebben. 
Verder hebben we als Helmond vanuit 
het ministerie van BZK geld gekregen 

Eén van deze Tweede Kamerleden, 
Daan de Kort, is het levende bewijs 
dat een visuele belemmering geen be-
perking hoeft te zijn. Op vijftienjarige 
leeftijd verloor hij in korte tijd meer dan 
95 procent van zijn gezichtsvermogen. 
Toch schopte hij het tot volksvertegen-
woordiger.

Onderbenut economisch potentieel
Samen met de VVD-Tweede Kamerle-
den Daan de Kort, Ruben Brekelmans 
en Silvio Erkens concludeerde Manders 
dat achter de krappe arbeidsmarkt een 
enorm onderbenut economisch po-
tentieel schuilgaat: “De kracht zit soms 
in de beperking.” Of zoals De Kort het 
verwoordde: “Ondanks hun misschien 
soms autistische trekjes kunnen men-
sen de beste ICT’ers of boekhouders 
zijn. En ondanks een visuele beperking 
kun je een prima audio-specialist zijn.”

Bijstandsgerechtigden
De Kort vindt dat gemeenten zoals 
Helmond op deze manier ook moeten 
kijken naar bijstandsgerechtigden. Vol-
gens het Tweede Kamerlid moet hierbij 
de nadruk liggen op hun talenten en 
hoe deze kunnen worden ingezet op de 
arbeidsmarkt. Manders: “Wel is het zo 

dat hiervoor vaak een verandering van 
mindset nodig is bij werkgevers. Daar-
naast zal er aangepaste wetgeving uit 
Den Haag moeten komen. Want zodra 
bijstandsgerechtigden opnieuw gaan 
deelnemen aan het arbeidsproces, 
moet een armoedeval voorkomen wor-
den. Of populair gezegd: werken moet 
wel lonen.”

Manders wees ook op de noodzaak dat 
gemeenten financiële vruchten zouden 
moeten plukken van de re-integratie 
van bijstandsgerechtigden. Om hun 
rentree op de arbeidsmarkt mogelijk te 
maken moeten gemeenten in de buidel 
tasten om bijvoorbeeld een opleiding te 
betalen. Helemaal niets doen is soms 
lucratiever en dat is merkwaardig, aldus 
Manders. “Ook hiervoor zijn aanpassin-
gen in de landelijke wetgeving en sub-
sidieregelingen noodzakelijk en daarom 
zijn korte lijnen met de landelijke politiek 
essentieel.”

Manders gaat als vers gekozen VVD-lijst-
trekker de komende tijd in gesprek met 
andere Tweede Kamerleden, maar ook 
met ondernemers uit Helmond en ver-
tegenwoordigers uit het maatschappe-
lijk veld en het onderwijs.

VVD Helmond 
over krappe arbeidsmarkt: 

“Kracht zit soms in beperking”
HELMOND De krappe arbeidsmarkt hoeft geen probleem te 

zijn als bedrijven kijken naar wat mensen kunnen, in plaats van 
dat ze blindstaren op hun beperkingen. Tot die slotsom kwam 
afgelopen week de Helmondse VVD-lijsttrekker Theo Manders 

met Tweede Kamerleden uit het zuiden van het land tijdens 
een politiek café.

Van links naar rechts: Ruben Brekelmans, Theo Manders, Daan de Kort en 
Silvio Erkens. F | Yvonne van Mierlo.

Voortgang Campus De Braak: een hiccup
Politiek ingezonden bericht

Heel Helmond is ervan op de hoogte 
dat het sportpark de Braak wordt 
omgetoverd tot een Sport en Beleef 
Campus. Samenwerking tussen de 
nieuwe school de Knippenberg, de 
Praktijkschool, voetbalvereniging 
de Braak, Helmond Sport, een fysio-
praktijk en de gemeente Helmond 
heeft een uniek concept opgeleverd. 

Uniek qua invulling, maar ook de vorm-
geving van de geplande gebouwen en 
de inrichting van het gebied met veel 
groen en wandelpaden zal er toe leiden 
dat we over enkele jaren zullen zeggen 
dat we een fantastisch mooie campus 
hebben neergezet: een beauty, een pa-
rel voor Helmond. Daar komt nog bij 
dat het nieuwe zwembad daar ook een 
plaats zal krijgen; het bad de Wissen is 
aan het eind van zijn Latijn. Opknappen 

van de bouw en het hertstellen van het 
machinepark koste een vermogen. Geld 
dat we beter kunnen gebruiken voor 
nieuwbouw. Als sluitstuk zal gevarieerde 
woningbouw worden neergezet op het 
terrein van de Campus, waarmee een 
aansluiting met de Leonarduswijk en 
de overige bestaande bebouwing wordt 
gevonden. 50PLUS is steeds vierkant 
achter dit complete plan gaan staan, 
maar hebben wel uitdrukkelijk realiseer-
bare wensen voor de inrichting van het 
zwembad op tafel gelegd. Er komt een 
sauna en whirlpool in! En dan toch nu 
helaas een hiccup in de plannen. De 
bewoners aan de Bakelsedijk, de ach-
terburen van het stadion, slaan alarm. 
Bij het heien van de Knippenberg zijn 
scheuren ontstaan in deze huizen; de 
aannemer heeft daar geen verantwoor-
delijkheid voor genomen! In de plannen 

voor het nieuwe stadion was voorzien 
om niet te heien maar te boren. Nu blijkt 
dat de communicatie toch niet feilloos 
is geweest, want recent is bekend ge-
worden dat er toch geheid zal worden. 
Dat knaagt; aan de ene kant betekent 
dat plannen zo maar gewijzigd kunnen 
worden en dat geeft bepaald geen ver-
trouwen richting de gemeente. Aan de 
andere kant vrezen veel bewoners dat 
hun woningen in ernstige mate schade 
zullen ondervinden van het heien op de 
Braak. De fractie van 50PLUS Helmond 
vond de alarmering van de bewoners 
dusdanig serieus dat we uitgebreide 
vragen aan het college hebben gesteld 
en daarbij garanties hebben gevraagd. 
Voor de fractie is het echt van belang dat 
we zien dat de vertrouwensbasis tussen 
bewoners en de gemeente deuken heeft 
opgelopen. Dat moet hersteld worden; 

daar hebben we de verantwoordelijke 
wethouder op aangesproken. Werken 
aan betere communicatie zou niet ver-
keerd zijn. En de bewoners moeten alert 
blijven op ontwikkelingen en aan de bel 
trekken als het nodig is: bij de gemeente, 
bij de wethouder, bij de politieke partijen.
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Nu in de showroom van VDNS Kia Helmond: de elektrische Kia EV6! 
Groot rijbereik
Mocht je nog twijfels hebben over elek-
trisch rijden, dan neemt de EV6 die alle-
maal weg. Wat dacht je van een actiera-
dius van ruim 500 km (van Amsterdam 
naar Parijs) en ultrasnel opladen (tot 
100 km in 4,5 minuten)!?

Ultrasnel laden
De EV6 biedt de keuze uit een 58 kWh 
of een 77,4 kWh accupakket, achter-
wiel- of vierwielaandrijving en diverse 
uitvoeringen. Hij kan ultrasnel laden 
(van 10 naar 80 procent in 18 minuten) 
en werkt zonder problemen op 800V én 
400V laadtechniek. Slim en praktisch is 
hij ook: hij heeft volwaardige stopcon-
tacten on-board voor elektrische appa-
raten en kan zelfs ándere elektrische 
voertuigen opladen.

Veiligheid voorop
Revolutionair zijn ook de rijhulpsys-
temen in de nieuwe EV6. Dankzij de 
ingenieuze ‘Snelwegassistentie 2’ kan 
deze elektrische krachtpatser automa-
tisch veilig van rijstrook wisselen. Het 
Intelligent Front Lighting System geeft 
adaptieve verlichting onder alle omstan-
digheden. Het systeem ziet en herkent 
medeweggebruikers en dimt waar nodig 
een deel van de grootlichtbundel om 
anderen niet te verblinden. Met de Re-
mote Smart Parking Assist kan de EV6 
zichzelf op jouw commando helemaal 
autonoom in- en uitparkeren.

Highway Driving Assist
Met de slimme snelwegassistentie 
(DHA) kun je automatisch een vaste 
volgafstand en -snelheid aanhouden 

ten opzichte van een voorligger. De EV6 
kijkt ook links en rechts naast de auto of 
er gevaar dreigt. Komt een medewegge-
bruiker in een andere baan te dichtbij, 
dan stuurt HDA indien mogelijk weg om 
veilige tussenruimte te houden. 

Lane Following Assist (LFA) houdt de 
EV6 midden in de rijbaan en Naviga-
tion-based Smart Cruise Control met 
Curve Control (NSCC-C) neemt zelfs in 
cruise-modus tijdig gas terug voor boch-
ten in de route. Hoe futuristisch is dat! 

Kom naar onze showroom
Wil je de EV6 van dichtbij bekijken of een 
proefrit maken? Breng dan een bezoek 
aan de showroom van VDNS Kia Hel-
mond aan de Varenschut 21 in Helmond. 

VDNS Kia Helmond dé nummer 1
VDNS Kia Helmond is al jarenlang 
nummer 1 in Helmond en omgeving. 
Daarnaast is de Kia-dealer al vele malen 
verkozen tot beste Kia Top Dealer van 
Nederland. 
Autodroom Helmond
VDNS Kia Helmond is gevestigd in 
Autodroom Helmond, gelegen aan de 
Autoboulevard Helmond. Samen met 
van de Nieuwenhuijzen auto’s, Brabant 
Autolease, VDNS Suzuki Helmond en 
Autoschade Helmond; alles onder 1 dak.

HELMOND De revolutionaire Kia EV6 staat sinds kort in 
de showroom van VDNS Kia Helmond. Deze inspirerende 

gamechanger verandert de markt voor zero-emission mobiliteit 
voorgoed. De Kia EV6 biedt keuze uit een 58 kWh en 77,4 kWh 
accupakket, 2WD- en AWD- aandrijving en is beschikbaar in 

totaal 6 verschillende uitvoeringen. En dat al vanaf 
€ 44.595. Inspire your senses!

F | VDNS Kia

Tentoonstelling Modelspoorclub Oost-Brabant

Toch is de hobby nooit weggeweest. Op zolders 
wordt nog altijd driftig geknutseld. Ook zijn er tal 
van verenigingen. Zo ook in Helmond. In het stad-
hobbycentrum in het Baken aan de Pastoor van 
Leeuwenstraat is onze Modelspoorclub Oost-Bra-
bant gevestigd. Lid van de Nederlandse Model-
spoor Federatie. 

De hobby leeft voornamelijk onder de beoefenaars. 
Tot nu. Want naast Legomasters is er nu ook een 
programma dat deze hobby via een tv-programma 

onder de aandacht brengt. De Grote Kleine Treinen 
Competitie gepresenteerd door André van Duin. 
Zes afleveringen op de woensdagavond bij omroep 
MAX. Wij van Modelspoorclub Oost-Brabant bou-
wen met zo’n 40 enthousiaste hobbyisten aan onze 
modelspoorbanen. Nu de hobby meer aandacht 
krijgt, willen wij graag een breder publiek laten ge-
nieten van enkele van onze mooiste banen. 
En dat gaan we doen in het Draaiorgelmuseum 
in het voormalige Van Gend en Loos-gebouw aan 
het spoor. Tussen de fraaie draaiorgels staan de 

banen opgesteld. Het dagje uit kan compleet ge-
maakt worden door ook een bezoekje te brengen 
aan het Edah-museum dat in hetzelfde gebouw is 
gehuisvest.  Maar juist ook kinderen zijn van harte 
welkom. Zij kunnen werkelijk uren kijken en spelen 
met de treinen. Voor hen hebben wij dan ook spe-
ciaal enkele banen opgesteld waarmee zij kunnen 
spelen. Volgend jaar starten wij met de C-Trak kids-
club voor kinderen vanaf 6 jaar. Onder begeleiding 

kunnen zij dan zelf aan een treinmodule werken en 
zo samen met anderen een heuse baan bouwen. 
Kom dus gezellig genieten aanstaande zondag 
7 november 2021 van 12:00 tot 17:00 uur in het 
Draaiorgelmuseum. 

Wilt u meer weten over onze modelbouwclub kijk 
dan op onze website www.mscob.nl of stuur een 
mailtje naar info@mscob.nl.

HELMOND | REGIO Tijdens de coronatijd is de modelspoor-hobby 
weer opgebloeid. Bij het opruimen van de zolder kwamen de dozen 

tevoorschijn en begon het bij menigeen weer te kriebelen. 
De hobbywinkels kenden goede tijden.

MIERLO-HOUT Evenals twee jaar geleden ver-
zorgt notaris Jan Meijer een informatieavond 
in wijkhuis De Geseldonk. De bijeenkomst 
wordt gehouden op woensdag 24 november. 
Belangstellenden zijn vanaf 19.00 uur wel-
kom, waarna de presentatie begint. 

Deze lezing gaat over het werk van de notaris. De 
avond wordt verzorgd door notaris Jan Meijer van 
OMD Notarissen. Hij geeft tips over erven, schen-
ken, erfbelasting, levenstestament en al wat meer 
ter tafel komt bij een notaris. Deze avond is gratis 

toegankelijk en iedereen is van harte welkom. Na-
tuurlijk is er ruimte om vragen te stellen. U vindt 
wijkhuis De Geseldonk aan de Cederhoutstraat 44 
te Mierlo-Hout.  Belangrijk: mochten er vanwege de 
maatregelen rondom Covid-19 speciale richtlijnen 
zijn vanuit de overheid, dan vragen wij u zich daar-
aan te conformeren.

De notaris vertelt… 
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Vurige week zaterdag 30 oktober 
in wijkhuis De Fonkel was het 
jaarlijkse Zevertéjater. En ik mog 
er baai zijn (bofkont). Het was 
vanwege corona uitgesteld, maar 
eindelijk mog het doorgaan. 

Tijdens dieje avond waren er di-
verse optredens van bekende en 
minder bekende Helmonders en 
artiesten die in het Hellemonds 
dialect het programma vulden. De 
presentatie van het Zevertéjater 
was in handen van Lex Coolen. Ik 
vond het echt kei, keileuk, van het 
begin tot het eind. Het is een initi-
atief van stichting Haw het Helle-
monds, die hun best doen om het 
Helmonds dialect tot cultureel erf-
goed te verheffen. Wa men betreft 
geweldig, ik hou van dialecten. 

In men column komde ook vaak 
rare woorden tegen. Ff vur de 
duidelijkheid, ik schrijf gin Hel-
monds. Ik schrijf een mix van 
Tilburgs en Hellemonds. Zoals ik 
praat, zo schrijf ik over van al-
les. Ik ben 20 jaar geleden geëmi-
greerd naar Helmond en da Til-
burgs krijgde er bij men nie uit. Da 

wil ik trouwens nie eens... Ge moet 
trots zijn op oe dialect en da waren 
ze allemaal dieje avond die daar 
optraden.

Wa was het unne super, superleu-
ke avond in een bomvolle Fonkel, 
wa ik trouwens een mooie locatie 
vind. Toen Jan het gordijn open-
naaide (zo werd het gevraagd) kon 
het beginnen. En wa werd er geze-
verd, gezongen en gedicht, ik heb 
toch zo gelachen. Gelukkig was er 
ginne winnaar, want da was dan 
verrekus moeilijk geworden. Want 
ze waren allemaal keigoed.
Trots op Helmond, da waren ze 
allemaal en trots op het Helmonds 
dialect. Toneelgroep Baken met 2 
supergeinige toneelstukjes. Dich-
ter Herman Vos dichtte dun hille 
avond overal tussendeur met kor-
te gedichtjes. Gezever van toen met 
Hans Verbaarschot. Gezusters 
Martens (Dubbel Trubbel), amuse-
mentsgroep Wai, de Keiegalmers 
met onder andere een liedje ‘Skôn 
Hellemond’, Louis van de Werff 
had het over het jaar van gin. We 
sloten dun avond af met amuse-
mentgroep Kuub.
En toen moesten we rap maken 
da we wegkwamen, want het was 
wa uitgelopen en om 24.00 uur 
moest alles dicht zijn. Kwart vur 
12 gingen we naar huis. De avond 
bewijst wel: het Hellemonds heeft 
nog veul fans en is nog lang niet 
dood. Zet Maart 2022 alvast in je 
agenda vur de volgende editie, een 
echte aanrader wa men betreft. 
Bedankt Haw Ut Hellemonds vur 
de geweldig leuke avond. 
Fijn weekend.

Haw Ut 
Hellemonds  

Houdoe!

Jon Roniger & The Good For Nothin’ Band 
naar Lokaal 42

Jon Roniger & The Good For Nothin’ Band | F Jon Roniger Music

De singer-songwriter schreef veel nieu-
we muziek en bracht elke week een 
gloednieuw nummer uit tijdens zijn 
nachtelijke 'The Quarantine Sessions'. 
In de loop van meer dan 400 sessies, 
nam Jon de tijd om de liedjes uit te kie-
zen die hij het leukst vond en de meeste 
betekenis voor hem hadden. Deze 22 
nummers vormen de twee albums ‘Let's 
Get Lost’ en ‘Live at 6010’. 

Het studioalbum ‘Let's Get Lost’ werd 
uitgebracht in maart 2021. Omdat Jon 
de live energie van de band wilde vast-
leggen, brengt hij ook het live album 
‘Live at 6010’ met nog eens elf nieuwe 
nummers uit. Voor de opnames richtten 
Jon en zijn The Good For Nothin’ Band 
een studio in, in de Vision Wood Gallery 
in New Orleans en nodigden een kleine 

groep mensen uit. ‘Live at 6010’ is een 
authentieke weergave van Jon Roni-
ger & The Good For Nothin' Band; alle 
nummers zijn live opgenomen zonder 
enige nabewerking of overdubs. 

Jon: “Hoewel New Orleans nog in lock-
down was, wilde ik toch weer spelen 
met de band. Ik had zoveel nieuw mate-
riaal klaarliggen, en ik was niet van plan 
om de pandemie het momentum dat we 
hadden gecreëerd een halt te laten toe-
roepen. We gingen eind 2020 de studio 
in om ‘Let's Get Lost’ te maken en vol-
tooiden het album begin 2021. Met twee 
nieuwe albums met allemaal nieuw ma-
teriaal en een aanstaande tour, heb ik 
het gevoel dat we op de goede weg zijn 
om de pandemie te verslaan.”
Jon besluit: “2020 was een gek jaar 

met alle lockdowns. Maar tegelijkertijd 
boden die ook zo'n mooie kans om te 
schrijven. Ik ken veel creatieve mensen 
en bijna allemaal waren ze erg produc-
tief tijdens de quarantaineperiodes. Het 
was een zegen en een vloek. Niemand 
wilde dat het zou gebeuren, maar als 
kunstenaars moesten we profiteren van 
de tijd die we kregen om te creëren. Ik 
denk dat 2022 een heel boeiend jaar 
gaat worden op muzikaal gebied. Ik kan 
niet wachten om te zien, horen en erva-
ren wat er uit het creatieve collectieve 
bewustzijn voortkomt.”

Zondag 7 november 2021 - Lokaal42, 
Markt 42, 5701 RL Helmond
Aanvang: 19.00 uur
Meer informatie:
www.lokaal42.nl/agenda

CENTRUM Op zondag 7 november komt de Amerikaanse Jon Roniger & The Good For Nothin’ 
Band naar Lokaal 42 in Helmond. Ze zullen werk spelen van hun twee nieuwe albums ‘Let's Get 
Lost’ en ‘Live at 6010’. Toen de coronapandemie op zijn hoogtepunt was, speelde Jon Roniger 

elke avond een livestreamsessie vanuit zijn huis in New Orleans. 

Nieuwe editie Minor! 
MIERLO-HOUT Op vrijdag 12 no-
vember aanstaande is het weer tijd 
voor een nieuwe editie van Minor. 
Met de afgelopen editie vers in het 
geheugen kunnen we niet wachten 
om weer los te gaan! Wijkhuis De 
Geseldonk zal weer worden omgeto-
verd tot een ware club. Hier kunnen 
middelbare scholieren van 12 tot en 
met 17 jaar dan komen feesten.

Dit kunnen zij doen op de muziek van 
verschillende DJ’s. Zo komen The Con-
fetti Ravers weer terug, zij weten keer op 
keer iedereen aan het dansen te krijgen. 
Ook Blond en DJ Daan Productions zijn 
weer achter de DJ-booth te zien.
Daarnaast komt ook een landelijk be-

kende act optreden: Paul Sinha! Paul 
ken je onder andere van zijn hits De 
Laatste (ft. Teske), Precies Goed en Bo-
tje (ft. Antoon). Daarnaast heeft hij als 
producer meegewerkt aan het nummer 
Más Más Más van Rolf Sanchez, én is hij 
op TV te zien in de reclames van T-mo-
bile. Een bekend gezicht én een beken-
de stem dus!

Natuurlijk wordt er weer flink uitgepakt 
met een gaaf podium, goed geluid en 
diverse special effects. Ook beveiliging, 
verkeersregelaars en diverse vrijwilligers 
zullen weer aanwezig zijn om alles in 
goede banen te leiden. Minor begint om 
19.30 uur en duurt tot 00.00 uur. Om 
20.30 uur sluiten de deuren, zorg er dus 

voor dat je op tijd komt! Een consumptie 
kost bij Minor 1,- euro. Een ticket voor 
entree kost 4,- euro (excl. service- en 
transactiekosten) en is enkel online te 

bestellen via www.minorhelmond.nl. 
Check hier ook meteen het reglement, 
zodat je niet voor verrassingen komt te 
staan. De (verplichte) garderobe is gra-

tis. Voor meer informatie, houd onze 
social media in de gaten (@minorhel-
mond) of kijk op de bovengenoemde 
website.

F | Minor
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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 ge-
vulde 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 Brande-
voort, Helmond-West en Mierlo-Hout, 
maar anderen kunnen/mogen ook 
gebruik maken van deze aangeboden 
faciliteit. Er zijn geen verplichtingen aan 
verbonden ongeacht waar u woont of 
status. 
U bent van harte welkom. Alle data on-
der voorbehoud!! Wij bieden onze dien-
sten aan in de Geseldonk op de onder-
staande data en tijden.  Openingstijden 
najaar 2021 in de Geseldonk:  
Donderdag 11 november 13.00 tot 
16.00 uur 
Zaterdag 27 november 11.00 tot 
15.00 uur 
Zaterdag 11 december 11.00 tot 
15.00 uur 
Donderdag 23 december 
13.00 tot 15.00 uur 

Donderdag 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 10 november 2021. 

Open van 13.00 tot 16.00 uur. Locatie: 
De Torelaer, Groningenhof 4, Helmond. 
Zie ook www.facebook.com/Repairca-
feRijpelberg.

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 ge-
heel ten goede aan KBO-Brouwhuis.

Donderdag 6 januari (2022) 

De Fonkel presenteert: 
het Nĳ meegs 

Amusementsorkest
BINNENSTAD Op 13 november vindt er een spetterende muziek- en 
lichtshow van het Nijmeegs Amusementsorkest plaats in De Fonkel, 
aanvang 20.00 uur. 

Zij brengen ook dit jaar weer een wervelende muziekshow met 2 zangeres-
sen en 2 zangers, showballet en lichtshow. Dit alles onder leiding van de 
bekende oud-Helmonder dirigent Louis van de Waarsenburg. Elk jaar een 
hoogtepunt in de Fonkel en uniek voor Helmond!

Kaartverkoop à  € 7,50 aan de receptie of bar op maandag tot en met vrijdag 
tijdens de openingsuren van De Fonkel: van 9.00 - 17.00 uur en van 19.00 - 
22.00 uur. QR-code-controle is verplicht.

Het Nij meegs Amusementsorkest | F De Fonkel

Koffi  e met een Tablet 
HELMOND Onder de naam Koffie 
met een Tablet, een digitale ervaring 
rijker, is een serie bijeenkomsten 
gepland, speciaal voor de wat oude-
re inwoners. In gezelschap en mét 
een kop koffie. 

Thema November 2021: DigiD
Hoe kun je zaken met de overheid snel 
en makkelijk via internet regelen? Vaak 
is hiervoor een DigiD nodig. Maar wat is 
nu eigenlijk een DigiD?

Aangifte doen bij de Belastingdienst. 
Een verhuizing doorgeven aan de ge-
meente. Huurtoeslag aanvragen. Al-
lemaal zaken die je steeds meer via 
internet regelt. Vaak is hiervoor ook een 
DigiD nodig. En bijvoorbeeld op dit mo-
ment voor het aanmaken van de Coron-
aCheck QR-code op je smartphone. Dit 
kan lastig zijn, vooral als je niet zo handig 
bent met een computer en met internet. 
Tijdens deze gezellige bijeenkomst gaan 
we samen bekijken wat de DigiD nu is 
en hoe je hiermee zaken met de over-
heid via internet snel en makkelijk zou 
kunnen regelen op je mobiele telefoon 
of tablet. De uitleg wordt, op begrijpelij-
ke wijze, gegeven door een medewerk-
ster van Bibliotheek Helmond. 
Interesse? Je bent welkom op donder-
dag 4 november 10.00 – 12.00 uur in 
Gemeenschapshuis de Loop. Of kom op 
dinsdag 9 november 15.00 – 17.00 uur 
naar Bibliotheek Helmond, op dinsdag 

16 november 15.00 -17.00 uur naar de 
Geseldonk of donderdag 25 november 
15.00 – 17.00 uur naar de Ark. 
Kies een datum die jou het beste schikt. 
Wel is aanmelden nodig, dat kan via 
www.bibliotheekhelmondpeel.nl/kof-
fiemeteentablet of telefonisch (biblio-
theek: 0492 – 522 220) en secretaris 
KBO Kring Helmond (06 – 22 61 61 34). 
Er kunnen in elke ruimte een beperkt 
aantal mensen terecht. 
Koffie met een tablet 

Koffie met een Tablet is een samenwer-
king tussen de KBO Kring Helmond, de 
gemeente Helmond, de Bibliotheek Hel-
mond-Peel en afdeling Zorg & Welzijn 
van het ROC Ter AA. 
Samen bedachten zij dit project, waarbij 
mensen laagdrempelig meer te weten 
komen over digitale onderwerpen waar 
je iedereen dagelijks over hoort, zoals 
WhatsApp, Apps, DigiD, online bood-
schappen doen, YouTube en nog zo-
veel meer. Zowel voor mensen die een 
smartphone of tablet hebben, als voor 
mensen die hier niet over beschikken, 
maar wél willen zien hoe het werkt. De 
bijeenkomsten zijn gratis voor iedereen!
December 
In december gaat het over apps, wat zijn 
het en welke zijn handig om te hebben.  
Andere digitale vragen?
Iedereen met digitale vragen kan inlopen 
of bellen naar het digitale spreekuur bij 
de Bibliotheek Helmond, op maandag 

en vrijdag van 13.30-15.00 uur en op za-
terdag van 11.00 - 12.30 uur (0492 522 
220).  Er is ook een landelijke Digi-Hul-
plijn, waar op werkdagen van 09.00 
- 17.00 uur digitale vragen beantwoord 
worden (0800 1508).  Beide services 
zijn gratis voor iedereen. Voor vragen 

over dit persbericht kunt u contact op-
nemen met:
Sonja Trapman,
Medewerker doelgroepen
Bibliotheek Helmond-Peel
s.trapman@bibliotheekhelmondpeel.nl
04192-522220

F | Bibliotheek Helmond
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Veldronde Tourclub Stiphout

Ook bij deze editie zijn er weer enkele 
nieuwe stukken in de routes opgeno-
men en verbeteringen aangebracht. 
Bovendien heeft TC Stiphout voor haar 
veldronde het predikaat ‘ ‘Extra Goed 
Geregeld’ van de NTFU verkregen. Er zijn 
3 afstanden, te weten 30, 45 en 60 km.

Dit is de 27ste keer is dat Tourclub Stip-
hout een veldronde organiseert. Voor, 
tijdens en rondom de veldronde worden 
diverse speciale activiteiten en attrac-
ties aangeboden. Zo kunnen de 45 km- 
en 60 km-rijders weer over de moun-
tainbike-tracks van de Gulbergen (met 
60 mtr. 'Het Dak van Brabant') en kan 
de jeugd (7 -12 jaar) op het HAC-terrein 
met hun eigen fiets of met een aanwe-
zige MTB aan de slag. De gezellige pau-
zeplaats nabij Kasteel Croy, waarvoor 
de nodige energie-aanvulling gezorgd 

zal worden, wordt door menig ATB/
MTB-rijder elk jaar zeer gewaardeerd.
Vertrek voor de 30 en 45 km-tocht tus-
sen 08.30 en 10:00 uur. Voor de 60 km-
tocht geldt als uiterste vertrektijd 09:30 
uur. Er is voldoende parkeerruimte voor 
de auto en een bewaakte fietsenstalling 
op het terrein.

Gelet op de huidige situatie in verband 
met corona zullen extra maatregelen 
worden genomen worden om deelname 
aan deze veldronde zo veilig mogelijk te 
laten verlopen. Hierbij zullen de richtlij-
nen van het RIVM en de NTFU worden 
gevolgd.

Start: HAC-kantine op Sportpark 
Molenven 3, 5708 DW Helmond
Kosten: € 5,- per deelnemer,
NFTU-leden € 4,- per deelnemer

Ook nieuw: voorinschrijving is nu 
mogelijk via: www.tcstiphout.nl/in-
dex.php/veldronde/inschrijven.
Jongeren onder 16 jaar gratis Voor NF-
TU-leden is er een Scan & Go inschrij-
ving met pasje. Aan de finish is een 
afspuitplaats voor de fietsen en voor 
de rijders gelegenheid om te douchen. 
Voor het laatste en actuele nieuws over 
de veldronde, volg ons op www.tcstip-
hout.nl of via  Facebook: TC Stiphout, 
Twitter: TCstiphout.

STIPHOUT | REGIO Op zondag 28 november 2021 organiseert 
TC Stiphout haar 27ste veldronde. Deze in de regio en ver 

daarbuiten bekende jaarlijkse tocht voor mountainbikers voert 
over uitgepijlde routes in de Stiphoutse bossen en het 'Dak van 

Brabant' met afstanden van 30, 45 of 60 kilometer.

F | Tourclub Stiphout

www.tcstiphout.nl

Herdenkingsplaats voor jong overleden en doodgeboren kind

Door Henk van Dijk

De firma Noten Grafmonumenten heeft 
dit jaar niet stilgezeten. Samen met ver-
schillende partners hebben zij gewerkt 
naar de realisatie voor een heel bijzon-
dere herdenkingsplaats. In dit geval 
ging het voor het te jong overleden en 
doodgeboren kind. Met trots kan gezegd 
worden dat hen dit op een geweldige 
wijze gelukt is. Marijn Noten heeft een 
grote hand gehad in het ontwerp van dit 
prachtig mooie monument.

Er was een vrijgekomen gemeentelijk 
stukje grond dat ontstaan was met de 
bouw van het rijtje seniorenwoningen 
aan de Hendrik van Ekertstraat. Dit 
stukje grond, waarop nu het monu-
mentje is geplaatst, zat eigenlijk ingeslo-
ten tussen het oude en nieuwe hekwerk 
bij de Leonarduskerk.  

Vanaf 4 februari 2019 kunnen ouders 
een verzoek indienen bij de gemeente 
Helmond, om ook hun doodgeboren 
kind in de Basisregistratie Personen op 
te laten nemen. 
Het vrijgekomen gemeentelijk stukje 
grond en het feit van het bestaan van dit 
gemeentelijk besluit, was voor de Heilige 

Lambertus Parochie en Helmondse bin-
nenstad geheel nieuw en zijn hoofdza-
kelijk aanleiding geweest om over iets na 
te denken. Hierdoor is het idee ontstaan 
om een monumentje te stichten voor 
doodgeboren en vooral ook jonggestor-
ven kinderen.

Samen met de gemeente Helmond en 
de Heilige Lambertus Parochie Hel-
mond hebben de initiatiefnemers bij de 
ingang van de Leonardusbegraafplaats 
naast de Leonarduskerk, een eervolle en 
knusse herdenkingsplaats gerealiseerd.  

De officiële onthulling vond plaats op 2 
november. Hierbij waren ook de burge-
meester van Helmond, Elly Blanksma, 
aanwezig, alsook de firma Noten Graf-
monumenten en het beheer van de 
kerkhoven. Het geheel werd ook opge-
luisterd door het St. Jozefkoor, die met 
hun prachtige klanken en Gregoriaanse 
gezang van hun aanwezigheid lieten ho-
ren in het avondduister en met fakkels 
omzoomd terrein.

De officiële onthulling werd verricht 
door de burgemeester Elly Blanksma, 
pastoor Seidel van de parochie en Mar-
tijn en Laurens Noten. Hierna werd het 

monument door pastoor Seidel geze-
gend. Er werd nog een dankwoord aan 
de hele grote groep uitgesproken door 
Martijn en hij bedankte iedereen om 
hierbij aanwezig te zijn geweest. Het 
monument kan een mooie ontmoetings-
plaats worden, voor al die mensen, die 
het lot van dit verlies hebben ondergaan.

BINNENSTAD Er is een zeer bijzonder initiatief genomen, door 
Noten Grafmonumenten uit Helmond. Op dinsdag 2 november, 
Allerzielen, heeft de onthulling van een bijzondere monumentje 

plaatsgevonden op de Leonardus begraafplaats. 

Het monument voor het jong gestorven en 
doodgeboren kind | F Henk van Dijk
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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 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.

Donderdag 11 november: Sint Maarten 
19.00 uur Luciakerk: pastoor Scheepers

Zaterdag 13 en zondag 14 november: 33e zondag door het jaar B
17.00 uur Helmond-West: pastoor Scheepers mmv Arie Ketelaars
19.00 uur Luciakerk: pastoor Scheepers. Gezinsviering St. Maarten
Intenties: Toos van den Heuvel- van de Sande; Toos van der Vooren-van de Laar
09.30 uur Luciakerk: pastoor Scheepers mmv cantores
Intenties: Jo van Vegchel-Wartenberg; Stefan Malinak; Annie van 
Lieshout vw sterfdag; Gerrit Meulendijks; Jozef van Vijfeijken
11.00 uur Trudokerk: pastoor Scheepers mmv Damiaankoor 
Intenties: Riet Boetzkes-Heijwegen; Hans van der Meulen; Gerard de Wit;
Christien Coolen-van der Linden; Yvonne Mutsaers-Slegers; 
Noud Kuijken; Thea Schwering-Rovers; Pieter Boetzkes
12.15 uur Trudokerk: doopzondag diaken Martina
14.15 uur Trudokerk: Helmonds Kamerkoor repetitie aansluitend om 15.30 uur concert

Seminar met ds. Oscar Lohuis 
‘Israël en de relatie met de gemeente’ 

HELMOND Op woensdag 10 november 2021 
is er in Helmond de eerste studieavond in een 
serie van drie met ds. Oscar Lohuis, verbon-
den aan de stichting Christenen voor Israël. 
Het thema van de drie avonden zal zijn: Isra-
el en de relatie met de gemeente. De bijeen-
komsten vinden plaats bij de Evangelische 
Gemeente Helmond in de Praktijkschool, Ge-
neraal Snijdersstraat 51, 5703 GR Helmond. 
De aanvang is om 20:00 uur, toegang is gratis. 
De data van de andere twee avonden zijn: 23 
november en 7 december.

Thema
In de kerkgeschiedenis heeft eeuwenlang de ver-
vangingstheologie gedomineerd. Vanuit de vervan-
gingstheologie is het gangbaar geworden om voor 
Israël in het Oude Testament ‘de kerk’ te lezen en 
voor Jeruzalem ‘het hemels Jeruzalem’. 

Toch blijken profetieën over Israël in onze tijd letter-
lijk uit te komen. We zien nu dat God zijn volk niet 
verstoten heeft, maar hen terugbrengt uit de volken 

naar Zijn land. Want in de tijd waarin wij leven, is 
het herstel van Israël toch wel een van de meest 
bijzondere aspecten daarvan. De wederkomst van 
Jezus zal niet buiten Israël omgaan. Zacharia 12 
bepaalt ons bij de strijd om Jeruzalem die in het 
einde der tijden heviger zal worden. De contouren 
van diverse aspecten van deze eindstrijd kunnen 
we nu al duidelijk waarnemen. We denken na over 
tekenen van de tijd waarin wij leven. Daarom is het 
belangrijk dat wij Israël steunen.

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

Evangelische Gemeente Helmond
‘Zoekt u Jezus, de Nazarener, de gekruisig-
de? Hij is opgewekt, hij is hier niet, zie de 
plaats waar zij hem gelegd hadden. Daarna 
verscheen hij aan de elf discipelen, terwijl zij 
aanlagen, en hij verweet hen hun ongeloof en 
hardheid van hart, omdat zij niet geloofden, 
die hem aanschouwd hadden, nadat hij opge-
wekt was.’  De Bijbel, Marcus 16: 6 &14

Jezus Christus heeft op deze aarde geleefd, is ter 
dood gekruisigd maar is ook opgestaan uit de dood. 
Hoe het kan, vraag het me niet, want het is niet te 
verklaren omdat het door de kracht van God tot 
stand kwam. De vraag aan u is; gelooft u het? Vaak 
zeggen we, eerst zien dan geloven. Bij Jezus Chris-
tus is het van belang óf je het gelooft! Zijn overgeble-
ven elf discipelen hadden het daar ook moeilijk mee, 
totdat ze hem van oog tot oog konden zien. Toen 
geloofden ze het pas, het gevolg daarna was dat 
ze heel de wereld op zijn kop gezet hebben met dit 
levensveranderend evangelie. Jezus Christus is van-
daag de dag nog altijd dezelfde, Gods woord de Bij-

bel is onveranderlijk, laat God je hart raken en geloof 
hem, hij wil ook jouw leven ten goede veranderen!

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 samen-
komst op zondag: Praktijkschool, Generaal Snij-
dersstraat 51 Helmond. 

Voor verdere informatie zie onze website: 
www.evangelischegemeentehelmond.nl.
Contact: info@evangelischegemeentehelmond.nl

www.helmondnu.nl
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Veilig op elke hoogte. DIRKS

D I R K S  K L I M M A T E R I A L E N

Ladders & trappen   Kooiladders

Steigers    Valbeveiliging

Moduletrappen

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

www.fysio-brouwhuis.nl 
Cure tape 
Fysiotherapie en 
(kinder)oefentherapie
Oedeemtherapie • Parkinson 
NAH • Claudicatio intermittens 

Maaslaan 206, 
Helmond

0492-513025

TEGENWOORDIGE MEDIA: 
zoek een onderwerp, ga een voor- en

tegenstander  zoeken, geef ze een podium en 
een nieuw conflict is geboren!

Lezing ‘Leven en dood in de natuur’
HELMOND-WEST IVN afdeling Hel-
mond organiseert in samenwerking 
met K.N.N.V. afdeling Helmond een 
lezing op donderdag 11 november 
om 20.00 uur. Het onderwerp is dit-
maal ‘Leven en dood in de natuur’.

De heer Jan Ackermans, gepensio-
neerd huisarts, stelt zich de vraag: wat 
bepaalt of wij ons gezond voelen of 
niet? Hoe gaan wij, mensen, om met 
gezondheid, ziekte en dood en hoe doet 
de natuur dat?  In de natuur wordt kwis-
tig omgesprongen met leven. Een eend 
krijgt minstens 6 kuikens opdat er 1 of 2 
in leven blijven. Voelt een eend verdriet 
over de gesneuvelde kuikens?  En een 
dier dat voelt dat hij ziek is, trekt zich 
meestal ergens terug om te sterven. 
Voelt het dier angst? Een lezing over 
leven en dood, filosofisch en praktisch. 
Locatie: de kantine van Speeltuin Hel-
mond-West, Arbergstraat 85. Toegang 
is gratis, een vrijwillige bijdrage is wel-
kom. In verband met de heersende co-
rona-regels, dient u te beschikken over 
een corona-toegangsbewijs (QR-code). F | IVN Helmond

Mijn herfstslaapje
Ik bezie de dwarrelende bekleding van tak-
ken
ontgroend, verbruind, vergeeld.
de bladeren vergaard in bakken 
als eenjarige tooi vermengd, gedeeld
met natuurlijke resten, kant en klaar 
als voeding dienstbaar voor die komen gaan
in een coronavrij en vruchtbaar jaar.
Door het bladerendek, bij vlagen wind,
ritselend vertraagd gezwicht
krijgt het bewolkte zonnelicht al snel
door ontblote takken stap voor stap vrij spel

Mijn herfst duurt hopelijk nog even
om van de nieuwe lente getuige te zijn
bewust de jaargetijden te beleven
mogelijk bij een goed glas biowijn.

Piet Schriks
29 oktober 2021

Ingezonden gedicht

hartstichting.nl
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HELMONDloopjes
weekkrant

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

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

Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

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

Inleveradres:

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

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

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

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

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

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

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

OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts en Chris Thielen 

BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie
www.klaasenvandeursen.com

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen 

BETALINGEN
IBAN: NL97RABO018.10.96.145

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

BUSINESS     OWNER

Lenie Klaasen    06-52716622
Wilt u kennis maken met de producten van Forever, bel dan vrijblijvend 
voor een afspraak. Geen party of andere verplichtingen. De producten 
zijn uit voorraad leverbaar en te bestellen. (Forever Business Owner). 

BROUWHUIS Gemeenschapshuis De Loop, Peeleik 7 | 
AKO, Brouwhorst 27
BRANDEVOORT Brandpunt, Biezelaan 29 | Jumbo, 
Huiskensstraat 2 | Albert Heijn, De Plaetse 87
DIERDONK Albert Heijn, Dierdonkpark 10
Bloemen en Planten Outlet, Weg naar Bakel 4
HELMOND-CENTRUM Elzas Passage | Delifrance
Bibliotheek Helmond-Peel, Watermolenwal 11,
Keizerinnedeal 70.
HELMOND-LUNGENDONK Fruitteeltbedrijf Jurrius, 
Goorsebaan 16
HELMOND-NOORD Primera, winkelcentrum De Bus
HELMOND-WEST Westwijzer Cortenbachstraat 70
The Readshop/postkantoor Mierloseweg 10
Esso Relou Europaweg Noord + Zuid
MIERLO-HOUT Jan Linders Janssen & Fritsenplein | Shell 
tankstation Verbakel, Mierloseweg 206 | Bakkerij Dirks Houtse 
Parallelweg 131 | Jumbo Hoofdstraat 168 | Wijkhuis Geseldonk, 
Cederhoutstraat 44 | Uitgeverij Adcommunicatie, Mierloseweg 244
ORANJEBUURT/ZWANENBEEMD Bezoekershal Elkerliek
RIJPELBERG Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1 | Jumbo, 
Wederhof 14
STIPHOUT Jumbo Gijsbers, Dorpsstraat 58D
AARLE-RIXTEL Bakkerij van Brug, Dorpstraat 19

Weekkrant De Loop Helmond is ook 
verkrijgbaar op de volgende adressen

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

HELMONDloopjes
weekkrant

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

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

Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

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

Inleveradres:

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

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

DIVERSEN

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

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 28 NOVEMBER VLOOIENMARKT
SPORTHAL REUSEL,SCHUTSBOOM 1

KRAAMHUUR 25 EURO.
9-16 UUR. 06-20299824

WWW.TIMMERMANSEVENEMENTEN.NL

EVENEMENTEN

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

Gratis proefles aquarelleren.
Dinsdagmorgen 13.30-15.30 uur

Info: 0492-525451
www.atelier-overhorst.nl

TE KOOP GEVRAAGD
Marktspullen, antiek, klokken, schil-

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

www.vdrijt-inboedels.nl
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Mercedes-Benz B-klasse 180 Automaat 2017
Urban, 43Dkm, Navigatie, Ecc, Cruise 
control, Leder, PDC, LED, € 359 p/m 24.950

Citroën DS3 1.6 VTi So Chic 2010
109Dkm, Navigatie, PDC, Cruise control, 
Dealer onderhouden, Ecc. Airco, € 129 p/m 8.950

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

Kia Venga 1.6i Automaat 2012
Navigatie, Airco, Cruise control, 
Camera 10.445

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

Fiat Panda 0.9 TwinAir Lounge 2012
75Dkm, Airco, USB, LM velgen, 
€ 109 p/m 5.450

Opel Crossland X 1.2 Turbo Automaat 2019
Innovation, 360° Camera, Navigatie, DAB, 
ECC, PDC, LM velgen, € 299 p/m 20.950

Suzuki Ignis 1.2 Comfort 2019
50Dkm, Fabrieksgarantie, Airco, 
All season banden, € 199 p/m 14.445

Suzuki Ignis 1.2 Smart Hybrid Comfort 2020
5Dkm, Fabrieksgarantie, Facelift model, 
Airco, Full LED verlichting, € 239 p/m 16.450

Suzuki SX4 S-Cross 1.6 Automaat 2017
High Executive, 26Dkm, AllGrip, 4X4, 
Navigatie, Leder, Panoramadak, € 299 p/m19.945

Suzuki S-Cross 1.0 Boosterjet Automaat 2018
Exclusive, 39Dkm, Navigatie, Climate & 
Cruise control, Trekhaak, € 319 p/m 20.950

(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


