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bezorging@deloop.eu    06-18938912 
BEZORGERS GEZOCHT 

Elke zondag open
Helmond Akkerweg 70

Amaryllisbol
Zware kwaliteit bol met 

minimaal 2 bloemstelen. 

In diverse kleuren. 

4.99 p.st.

2.99

Bezoek

onze kerstshow
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Webshop - Reparatie - Onderhoud

Sinds 1980
40 jaar Vakmanschap!

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

kettin
g slijpen €1euro

                                                    Vanaf   

in de gehele 

maand november *

MOTORZAGEN
179,-€

* zie actievoorwaarden op de website

ACCU GEREEDSCHAP

Nu met 

10% 
Korting   

Webshop - Reparatie - Onderhoud

Sinds 1980
40 jaar Vakmanschap!

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

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

Veilig & gebruiksvriendelijk
ZOMERACTIE

Webshop - Reparatie - Onderhoud

Sinds 1980
40 jaar Vakmanschap!

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

kettin
g slijpen €1euro

                                                    Vanaf   

in de gehele 

maand november *

MOTORZAGEN
179,-€

* zie actievoorwaarden op de website

De goedheiligman komt zondag 14 no-
vember per stoomboot naar Helmond. 
Rond 13.00 uur is iedereen uitgenodigd 
om Sinterklaas en zijn Pieten te verwel-

komen in onze mooie stad. Het belooft 
een feestje te worden! 

Na aankomst gaat Sinterklaas te paard 
verder door de stad. Natuurlijk wordt 
er ook rekening gehouden met de coro-
namaatregelen. Er wordt gezorgd voor 
een goede doorstroming, zodat men-
sen niet te lang bij elkaar blijven staan. 

Mede hierom komt het programma op 
de Markt (optredens en het ontmoeten 
van de Sint) te vervallen. Tekeningen en 
verlanglijstjes kunnen tijdens de rondrit 
aan de Pieten meegegeven worden.

Wij kijken uit naar de komst van Sinter-
klaas en wensen iedereen dan ook een 
gezellige intocht toe.

Welkom Sinterklaasje

De intocht van Sinterklaas en zijn Pieten in 2019. F | Wim van den Broek.

Vele kinderen kijken er al 
maandenlang naar uit: de 
intocht van Sinterklaas. 

Eindelijk is het zover! 
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Mercedes-Benz B-klasse 180 Automaat 2017
Urban, 43Dkm, Navigatie, Cruise control, 
Half leder, PDC, LED, Lmv, € 359 p/m 24.950

Renault Clio Estate 1.2 TCe Intens Bose 2016
63Dkm, Navigatie, Keyless, ECC, LED, Pdc, 
Cruise control, Lmv, BlueTooth, € 149 p/m 10.950

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

Renault Clio 0.9 TCe Expression 2013
90Dkm, Navigatie, Cruise control, Airco, 
LED, Lmv, BlueTooth, € 129 p/m 8.900

Citroën DS5 2.0 BlueHDi Automaat 2015
So Chic, 112Dkm, Panoramadak, Navigatie, 
ECC, Cruise control, Lmv, LED, € 249 p/m 17.450

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
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Door: Henk van Dijk

Presentatie
Van 6 tot en met 30 november wordt er 
in de gemeente Helmond een reizende 
tentoonstelling gepresenteerd aan de 
Helmondse inwoners. In de tentoon-
stelling wordt naast de landelijke ge-
schiedenis ook de lokale geschiedenis 
van de Molukkers gedeeld. 

De tentoonstelling wordt gepresenteerd 
in zes grote zeecontainers waarin kijken, 
voelen en luisteren gepaard gaan met el-
kaar. Iedere container geeft een verhaal 
weer over de Molukkers toen en nu. Ze 
staan opgesteld op het Piet Blomplein 
bij de bibliotheek.

Opening
Het openingswoord werd gesproken 
door Ciska van Cuijk. Hierna volgende er 
nog een aantal sprekers: burgemeester 
Elly Blanksma, Ton Louhenpessy, Anne 
Lewerissa en jeugdburgemeester Noel 
Slalahi. Bovendien werd er door een 
groep jonge meisjes een typische Mo-
lukse dans uitgevoerd, met begeleiding 
van een aantal tifas. 

Tot slot werd de tentoonstelling geo-
pend door het knippen van een lint door 
burgemeester Elly Blanksma en jeugd-
burgemeester Noel Silalahi. Dit alles 
onder een luid applaus van de in grote 
getale opgekomen belangstellenden, 
waaronder velen van Molukse afkomst.

Initiatief
Begin dit jaar kwam de gemeente Hel-
mond met het gebaar om de tentoon-
stelling naar Helmond te brengen. Dit 
werd gedaan in samenspraak met de 
lokale Molukse stichting Ain ni Ain  

Helmond. De tentoonstelling is een 
middel om de Helmondse inwoners 
tot bewustzijn te brengen, waarom de 
Molukkers naar Nederland kwamen in 
1951. Daarnaast is het ook een mooi 
moment om te laten zien hoever de Mo-
lukkers het op landelijk en lokaal niveau 
het hebben geschopt, als het gaat om 
hun werk, hobby’s en dergelijke.

Lezing
Tot slot zal er in het kader van de acti-
viteit een lezing worden gehouden door 
Noah Fanoembi (vierde generatie). Hij is 
actief als ambassadeur van de Tanim-
bar-eilanden (West-Zuidoost Molukken) 
en deelt graag zijn ervaringen die hij daar 
opdeed. 

Deze zal gehouden worden op zondag 
14 november 2021 van 13:30 tot 14:10 
uur in de bibliotheek. Voor deze lezing 
dien je een kaartje te reserveren in ver-
band met het beperkt aantal plaatsen, 
maar de toegang is gratis. Bij plaatsing 
houden we rekening met 1,5 meter af-
stand. Bij grote belangstelling wordt de 
lezing in de middag nogmaals herhaald, 
mits ingeschreven op de wachtlijst.

Reizende tentoonstelling 
‘In 2 werelden – Molukkers in Nederland’

F | Henk van Dijk.

CENTRUM Op zaterdag 6 november vond de officiële opening plaats van de reizende 
tentoonstelling ‘In 2 werelden – Molukkers in Nederland’, waarin er in samenwerking met de 

partners de tentoonstelling werd geïntroduceerd. Dit ging gepaard met een aantal sprekers en 
een culturele dansuitvoering, ook wel de menari genoemd. 

De Fitcoins kunnen zij inleveren 
voor gratis gezonde producten bij de 
supermarkt. Het project is een sa-
menwerking tussen Super Sociaal, 
ItsmyLife en Jibb+. Het doel is om 
mensen met een lager besteedbaar 
inkomen aan te moedigen om meer 
te bewegen en gezonder te eten.

Unieke samenwerking
De drie organisaties hebben de 
handen ineengeslagen om bewegen 
en gezond eten ook toegankelijk te 
maken voor mensen die minder te 
besteden hebben. Berbel van Bree, 
manager Jibb+: “Vaak hebben deze 
mensen te weinig budget om lid te 
worden van een sportclub of om 
gezonde keuzes in de supermarkt te 
maken. Door simpelweg te wandelen 
en te fietsen verdienen zij Fitcoins, 
welke zij kunnen inwisselen voor gra-
tis gezonde producten. Zo maken we 
een gezonde leefstijl ook toegankelijk 
voor minima.”

Bijdrage Helmondse bedrijfsleven
De gratis app wordt mogelijk gemaakt 
omdat twee Helmondse bedrijven, 
namelijk Driessen Groep en Arte 
Groep, ook gebruik maken van de 
app voor het stimuleren van een ge-
zonde leefstijl bij hun medewerkers. 
Itsmylife zorgt ervoor dat voor iedere 
twee betaalde abonnementen, lokaal 
één gratis maatschappelijk abonne-
ment ter beschikking wordt gesteld.

Start van het project
Tijdens de feestelijke aftrap kunnen 
klanten van Super Sociaal zich gratis 
aanmelden op de app van ItsmyLife 
en kan het bewegen voor Fitcoins 
beginnen. Berbel: “De Fitcoins kun-
nen ze uitgeven bij Super Sociaal aan 
gezonde artikelen, zoals groente en 
fruit.” Op de website van Super Soci-
aal wordt uitgelegd hoe het systeem 
precies werkt 
www.supersociaal.nl/fitcoin.

HELMOND Op woensdag 17 november vindt de feestelijke 
aftrap van de unieke samenwerking plaats en kunnen 

klanten van Super Sociaal (supermarkt voor minima) door te 
wandelen en te fietsen sparen voor digitale munten, Fitcoins. 

Super Sociaal stimuleert gezonde 
leefstijl met Fitcoins voor gratis 

gezonde producten

F | Super Sociaal.

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

UW OUDE JAS IS 

€50.€50.-  -    
WAARD!

DÉ JASSENSpecialistSpecialist

 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

INRUIL
ACTIE
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Onderhoud N270 Helmond – Deurne
In het weekend van 12 november voert de Provincie Noord-Brabant onderhoud 
uit aan het asfalt van de N270 tussen Helmond en Deurne. Reparatie is 
noodzakelijk voor u en andere weggebruikers om de weg veilig te kunnen 
gebruiken. U kunt door de werkzaamheden overlast ervaren.

De werkzaamheden staan gepland voor komend weekend:
• Vrijdagavond 12 november vanaf 19.00 uur tot en met zondagmiddag 
 14 november 17.00 uur.

Het gaat om de N270 tussen Helmond en Deurne. De weg is hierdoor volledig 
afgesloten voor verkeer. Bestemmingsverkeer richting Raktweg en Raktseweg 
is vanuit Helmond nog wel mogelijk. Er is een omleidingsroute ingesteld. Volg 
hiervoor de gele borden. Meer informatie over wegwerkzaamheden vindt u op 
www.helmond.nl/wegwerkzaamheden.

Hout stoken. Hou het gezellig, voor uzelf 
én voor uw buurt 
Het stoken van hout in open haard of houtkachel is lekker warm en brengt 
gezelligheid in huis. Hout stoken kan ook overlast geven. Stookt u op de juiste 
manier, dan beperkt u geur- en gezondheidsoverlast voor uw omgeving en voor 
uzelf. En u haalt meer rendement uit uw kachel. Zo houdt u het gezellig. Voor 
uzelf én voor uw buurt. Wat is goed stoken? Hieronder leest u een aantal tips.

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

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

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

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

Meer tips? Zie www.helmond.nl/houtstoken.

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.

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

Doe mee met buurtpreventie
In Helmond zijn al 44 buurtpreventieteams en 140 buurtpreventie WhatsApp-
groepen. In de buurten waarin zij actief zijn zorgen zij samen met de politie, 
gemeente en LEV Groep voor meer betrokkenheid, contact en veiligheid in de 
wijk. Ook met uw buurt aan de slag met buurtpreventie of wilt u aanhaken bij 
het team in uw wijk? Ga naar www.buurtpreventiehelmond.nl om aan te melden 
of voor meer informatie. 

Hans Schaap, van buurtpreventie 
app Zwanenbeemd, deelt graag 
zijn tip voor een goed 
functionerende app-groep: 
“Een goed functionerende app-groep 
is van het allergrootste belang. 
Dat begint met een betrouwbare 
administratie zodat je weet wie 
je klanten zijn. De mailadressen 
gebruik je voor de maandelijkse 
nieuwsbrief en preventiewerk. 
Juist gebruik van onze alarm-app is 
belangrijk. Houd de app schoon van 
onzinberichten en communiceer niet 
een-op-een via de app. Discussies 
(en misverstanden) via de app 
leiden soms tot het opstappen van 
deelnemers, dat is zonde! 
En zaken als gevonden sleutels en 
weggelopen huisdieren doen wij 
via de Nextdoor-app.”

Aanmelden collectieve aanvullende 
verzekering
Iedereen die in Nederland woont of werkt, moet een basisverzekering hebben. 
Met een basisverzekering kunt u naar de huisarts, het ziekenhuis of de 
apotheek. Heeft u een minimum inkomen en zorgkosten die de basisverzekering 
niet vergoedt? Maak dan gebruik van de gemeentelijke collectieve aanvullende 
verzekering (CAV). 

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

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

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

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

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

Haaglaan 35 /  01-11-2021 renovatie 16 woningen  6483609

Markiesstraat 1 / 

1e Haagstraat 7 t/m 33 oneven 

De Groene Loper, kavel 35  02-11-2021 oprichten woning 6485985

Sectie L 3136 

Veestraat 24E 02-11-2021 plaatsen reclame 50770586

De Groene Loper, kavel 43  03-11-2021 oprichten woning, maken uitweg 6356959

Sectie L 3099 

Molenstraat 60 04-11-2021 vergroten woning 6485417

Marshallstraat 14a, 14b,  04-11-2021 oprichten zeven bedrijfsunits 6490623

14c, 14d, 14e en 14f 

Europaweg 152 04-11-2021 oprichten wasboxen 6493485

Sportcampus De Braak 05-11-2021 oprichten overdekt zwembad 6418631

Liverdonk, kavel L95 05-11-2021 oprichten woning, maken uitweg 6284935

Bindersestraat, Sectie I 1761,  05-11-2021 oprichten woningen (Huize d’n Herd) 5518947

2,37,2005

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

Havenweg 18 20-10-2021  Biereliers Borrel (12-11-2021) 2021-00752

Steenweg 1 -  01-11-2021 Carnaval Helmond 2022,  2021-00781

Centrum Helmond  Buitenactiviteiten Keiebijters 

  (22-1, 25-2 t/m 28-2 en 1-3-2022) 

Havenweg 8 -  01-11-2021 Carnaval 2022, plaatsen  2021-00786

Havenweg 8-14 en 14-16   overkappingen (25-2 t/m 28-2 en 1-3-2022) 

Houtsestraat 64 -  04-11-2021  Carnaval 2022 CV ’t Barrierke 2021-00788

Parkeerterrein Eetcafé De Barrier  (25-2 t/m 28-2 en 1-3-2022) 
 

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

ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist. 

Verleende evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

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

Vleutendonk 5 01-11-2021 oprichten woning, maken uitweg 6234217

Molenstraat 74B 01-11-2021 plaatsen tijdelijke woonunit Claraklooster   6358199

Wilde Wingerd 122 02-11-2021 plaatsen rookgasafvoer zijgevel 6384561

Raafstraat 5 03-11-2021 plaatsen overkapping met erfafscheiding 6437913

Oostende 303 t/m 337 02-11-2021 oprichten 18 appartementen 6279643

Kanaaldijk N.O. 76, 76A t/m  02-11-2021 wijziging blok J van 4 woningen  6270991

76H, 76J t/m 76L - 78, 78A t/m 78H,   naar 8 appartementen

78J - 84, 84A t/m 84H, 84J, 84K   

Dr. Dreeslaan 214 03-11-2021 oprichten woning met bedrijfshal 6192469

Witte de Withstraat 6 04-11-2021 vergroten woning 6258161

Kasteel-Traverse 82A 04-11-2021 plaatsen lichtreclame voorgevel 6419101

Geysendorfferstraat 29 04-11-2021 wijzigen voorgevel 6417345

Dr. Dreeslaan 216,  05-11-2021 oprichten woning met bedrijfshal 6335233

De Hoefkens 26  en uitweg 

Martinalidonk 39 05-11-2021 oprichten woning, maken uitweg 6248839

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

Havenweg 18 02-11-2021  Biereliers Borrel (12-11-2021) 2021-00752

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:

Hoofdstraat 124, 126 en  07-09-2021 verbouwen winkel tot een woning 6354061

126A  en twee appartementen  

Adonislaan 2-6-10-16-46- 20-09-2021 renovatie 123 woningen  6383831

49-53-55-56-58-65-71-74-78-90-91-92 / 

Astronautenlaan 98-120-154-156-158-160-162-164-200 / 

Callistopad 1-3-7-11-13-20 / Jupiterlaan 1-3-5-9-10 / Mercuriuslaan 38-40-44-50-52-54
 

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

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

Kaldersedijk 2 03-11-2021 wijzigen uitweg 6291521

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  

Klokgieter, D. 08-09-1982

Visser, J.P.L. 27-01-2003

Pelders, G.M.P. 11-05-2002

Bondoc, C.M. 01-06-1995

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

Shabu ToGo Helmond Geysendorfferstraat 29 het starten van een bedrijf 

voor het bereiden en verkopen van 

sushi- en grillgerechten

Enexis Netbeheer B.V.  Gerstdijk 24 het oprichten van een

vestiging Brabant Zuid-Oost gasdrukregel- en meetstation

Enexis Netbeheer B.V.  Weg naar Bakel 3 het oprichten van een

vestiging Brabant Zuid-Oost gasdrukregel- en meetstation

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – Goorsebaan 16 en 20
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond van artikel 3.8 

van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het 

ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – Goorsebaan 16 en 20 met ingang van 12 november 

2021 gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.

Dit plan betreft het omzetten van een agrarische bedrijfswoning naar burgerwoning.

Inzage

U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en 

www.helmond.nl/bestemmingsplannen.  De identificatiecode is 

NL.IMRO.0794.2100BP200200-1000. Wij adviseren u dit ontwerpbestemmingsplan digitaal in 

te zien vanwege coronamaatregelen. Wanneer u toch graag de papieren versie wilt raadplegen, 

plan dan een afspraak. U kunt hiervoor bellen naar 14 0492. De digitale versie van 

www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Zienswijzen indienen

Binnen genoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze 

naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de 

gemeenteraad, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder 

vermelding van: zienswijze bestemmingsplan Buitengebied – Goorsebaan 16 en 20. Voor een 

mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken. U kunt hiervoor bellen naar 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.

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

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

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

Burgemeester en wethouders van Helmond 11 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.
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Sinds bekend werd dat de rikclub de 
jaarlijkse rikwedstrijd houdt op don-
derdag 25 november aanstaande, 
stromen de aanmeldingen binnen. De 
vorige rikwedstrijd was een groot suc-
ces, vandaar dat de inschrijvers er ze-

ker van willen zijn dat zij als rikker mee 
kunnen doen.

Tijdens de vorige wedstrijd voerde 
gezelligheid de boventoon. Het ple-
zier spatte er tijdens het spelen vanaf, 
terwijl er vol aandacht werd gerikt en 
gemisèred. Deze motivatie hoopt de 
rikclub tijdens de komende wedstrijd 
opnieuw te zien. Er is niet alleen een 
wisseltrofee voor de winnaar, maar er 
zijn ook leuke prijzen te winnen. Mocht 

u mee willen rikken, wacht dan niet te 
lang met aanmelden, want er is slechts 
een klein aantal plaatsen over. U kunt 
zich aanmelden via 0492 – 474 520.

De wedstrijd vindt plaats op donder-
dag 25 november van 10.00 tot ca. 
13.00 uur. Alle deelnemers moeten om 
9.45 uur zijn ingeschreven, zodat er tij-
dig kan worden begonnen. De locatie is 
zalencentrum ‘De Smed’, Dorpsstraat 
40 in Stiphout.

Grandioze jaarlijkse 
Helmondse rikwedstrijd

F | Rikclub De Ark.

HELMOND/STIPHOUT Wie 
zich nog wil aanmelden voor 
de jaarlijkse rikwedstrijd op 

25 november van rikclub 
‘De Ark’ moet er snel bij zijn. 

De 11e van de 11e om 11 over 11 begint 
de start van het carnavalsjaar 2022. 
Nu de Covid bijna onder controle is, 
kunnen we de draad als carnavalsver-
enigingen weer op gaan pakken. Zo ook 
wij, C.V. de Ao-Kanters ’66. Wij vieren 
op 20, 21 en 22 januari ons uitgestelde 
55-jarig jubileum. Wij hopen dan onze 
bevriende carnavalsverenigingen en 

carnavalsvierders, die ons een warm 
hart toedragen, te mogen ontmoeten 
op onze receptie of feestavond. 

Maar allereerst hebben wij het idee 
omarmd, wat al heel lang binnen de 
Helmondse carnavalsverenigingen 
heerst, maar nog niet van de grond 
gekomen is, om de 11e van de 11e om 

11 over 11 het carnaval in te luiden. Wij 
gaan dan als vereniging naar de markt, 
alwaar een klok van de C.V. de Keie-
bijters staat welke om 11 over 11 het 
carnaval inluidt. Wij willen eenieder, 
die carnaval een warm hart toedraagt, 
bij dezen uitnodigen om daarbij aan-
wezig te zijn. Als echte carnavalslief-
hebber mag u daarbij niet ontbreken.

Vier samen met ons de start van het carnavalsjaar

F | C.V. de Ao-Kanters ‘66.

De menselijke maat. 
Een nieuwe start met 

een mixgezin

Er zijn verschillende momenten 
in je leven, fijne en minder fijne, 
waarbij het goed is om stil te 
staan bij de (juridische) gevolgen 
van de keuzes die je dan wel of 
juist niet maakt. “Wij vinden 
het belangrijk om op dit soort 
momenten met je in gesprek 
te gaan. We willen jou graag 
informeren en je uitleggen wat 
de gevolgen zijn van een keuze 
die je maakt. Dat doen we zodat 
jij het beter kunt overzien en dan 
kunt bepalen wat je wilt.” Aan het 
woord zijn notaris Miranda van 
den Broek en kandidaat-notaris 
Saskia van Loon.

Een van die momenten is het 
vinden van een nieuwe liefde in een 
mixgezin. Hebben jij of jouw partner 
kinderen dan behoren de kinderen 
voortaan tot meerdere gezinnen. 
Om de nieuwe kans op geluk te 
laten slagen, is het belangrijk om na 
te denken over hoe je jouw nieuwe 
gezin gaat vormgeven. 

Als ouder in een mixgezin zijn 
er drie belangrijke lijnen in de 
vormgeving van je nieuwe gezin: 
de relatie tussen jou en je partner, 
tussen jouw partner en jouw 
kinderen onderling maar ook over 
die tussen jouw kinderen en de 
andere ouder. Heeft jouw partner 
ook kinderen? Dan komt er nog een 
lijntje bij: de verhouding tussen jou 
en de kinderen van jouw partner. 

De verhouding tussen jou en 
jouw partner kun je regelen in een 
samenlevingscontract. 

Hierin leg je vast hoe het financieel 
tussen jullie loopt, wat van jullie 
samen en wat van jullie privé is. 
Waar je ook tegen aan kunt lopen, is 
dat een van jullie komt te overlijden. 
Wie zijn dan de erfgenamen, alleen 
de partner en de eigen kinderen, of 
ook de kinderen van de partner.
We helpen je graag van jouw 
mixgezin een juridisch succes te 
maken. Belangrijk is dat er niet 
alleen naar je geluisterd wordt, 
maar ook echt gehoord wordt wat 
je zegt. Alles begint met persoonlijk 
contact. De vragen die we in zo’n 
gesprek stellen hebben een doel; 
we vragen je natuurlijk niet zomaar 
het hemd van je lijf. Uiteindelijk 
is het van belang dat het advies 
helder is en vooral bij jou past en de 
situatie.
Voorop staat de menselijke maat 
voor onze client.

Saskia van Loon
Miranda van den Broek Netwerk 
notarissen
Schootense Dreef 23B
5708 HZ Helmond
T: 0492 52 24 31
notaris@vbvnotarissen.nl
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Uw expert op
het gebied van 
brillen en lenzen.

Hoofdstraat 99, 5706 AK Helmond (Mierlo-Hout)

info@vanberlooptiek.nl          0492-549541

OOPPEENN  DDAAGG
ZZOONNDDAAGG

1144  nnoovveemmbbeerr
1111..0000  –– 1166..0000  uuuurr    • Timmeren

• Metselen
• Tegelzetten
• Infra
• Schilderen

GGoooorrsseeddiijjkk 66,,  MMiieerrlloo

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

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

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

06-26 60 50 25

VERANDER 
HET IN GELD

Advertorial

Voor de Volksuniversiteit Helmond (VUH) zijn vrijwilligers onmisbaar. Dat komt omdat 
de VUH geen subsidies ontvangt maar volledig draait op de inzet van deze gedreven 

vrijwilligers. Lijkt het je wel wat om aan de slag te gaan bij de volksuniversiteit? Dan kun 
je een dag meelopen en kijken wat het beste bij je past. 

De VUH probeert ieder jaar een mooi programma 
neer te zetten op het gebied van taal, body en 
mind, kunst en cultuur en ontwikkeling. ‘Van 
taalcursussen, tot creatieve workshops, lezingen 
of kookworkshops. Wie zichzelf wil ontplooien, kan 
terecht bij de VUH. Wij hebben geen winstoogmerk. 
Het enige wat we willen is dat mensen zich blijven 
ontwikkelen’, vertelt Monique Wessels van de VUH. 
De cursussen en workshops worden gegeven bij 
wijkcentrum Westwijzer in Helmond. 

Energie krijgen
En om dat te kunnen blijven doen zijn nieuwe 
vrijwilligers hard nodig. ‘Zo zijn we op zoek naar 
iemand die het leuk vindt om met onze sociale 
media aan de slag te gaan. We willen online graag 
meer van ons laten horen! Ook kunnen we heel 

goed iemand gebruiken die een ster is in plannen 
en organiseren. Je gaat dan op zoek naar nieuwe 
cursussen en docenten.’ Daarnaast zijn er nog tal 
van taken. ‘Daarom roepen we iedereen op om 
een dagje mee te lopen. Dan maak je kennis met 
de VUH en de activiteiten en kun je kijken wat het 
beste bij je past. Wij vinden het belangrijk dat elke 
vrijwilliger iets met passie doet, je moet er energie 
van krijgen!’ 

Vrijwilliger zijn iets voor jou? 
Ben je de nieuwe enthousiasteling die ook een 
bijdrage wil leveren zodat anderen zich kunnen 
ontwikkelen? Heb je per maand zo’n 3 tot 4 dagen 
de tijd voor vrijwilligerswerk?  Wil je meer weten 
over de cursussen, workshops en lezingen? Óf wil 
je je inschrijven? Kijk op www.vuhelmond.nl.

Volksuniversiteit Helmond 
zoekt nieuwe vrijwilligers 

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

OPEN
DAG
zondag
november

14
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Zoals we gewend zijn, starten we bij 
de Brandevoortse Hoeve. Als iedereen 
aanwezig is, vertrekken we naar het 
winkelcentrum in Brandevoort waar 
we ons melden bij Zus-Mode, waar 
we zijn ontvangen door Melanie en 
Emmeley. We maken een rondje door 
het centrum en kunnen zelf zien dat 
alles op een na vol zit, dus veel nieuwe 
winkels. Winkeliers kunnen alleen via 
de voordeur de winkel benaderen en 
dat geeft wel eens problemen omdat 
het een voetgangersgebied is, maar 
volgens de gemeente is de oplossing in 
de maak. De plantenbakken maken de 
winkelstraat wel gezelliger. Als de be-
planting nu ook nog aangepast wordt 
zoals afgesproken, is het helemaal af.

Hierna gaan we door naar Stiphout 
en worden bij café D’n Brouwers ont-
vangen door de secretaris van Onder-
nemersvereniging Stiphout, Toine de 
Greef, en later schuift voorzitter Ralf 
Gijsbers nog aan. We zitten natuur-
lijk tegenover ’t Aambeeld en van die 
verlaten plek wordt niemand vrolijk. 
De gemeente heeft nu een ambtenaar 
aangesteld die de projecten in Stiphout 
gaat begeleiden. 2 en 3 november was 

er een alleraardigste kerstmarkt geor-
ganiseerd door Blomane en omringen-
de winkeliers, het was er gezellig druk.

Onze weg wordt vervolgd naar het 
Combicentrum, waar we opgewacht 
worden door de voorzitter Luc van 
de Horst. Tot ieders verbazing is de 
slagerij Romonesco dicht en is er een 
verzoek ingediend om hier een fysio-
therapeut in te laten trekken. Dit klopt 
echter niet met de bestemming. Vrien-
delijk verzoek om de zoutbak voor de 
middenberm goed te vullen, er is een 
strenge winter beloofd. We maken 
ook even een rondje door het gebouw 

Patronaat, deze missen een lift. Het 
gebouw is dus niet toegankelijk voor 
mensen met een beperking en er is 
veel overlast van jeugd buiten en bij de 
ingangen, ‘s avonds werken is niet fijn.

We gaan voor de lunch naar de Bran-
devoortse Hoeve, waar we gebruikma-
ken van de gevulde plank, voor ieder 
wat wils om uit te zoeken. Na de lunch 
vervolgen we onze weg naar winkel-
centrum De Bus, waar we een rondje 
maken met de voorzitter Bianca Wosy-
ka. Aan de ene kant is de bestrating in 
2014 vervangen, maar ook daar liggen 
de stenen niet meer allemaal recht en 
het is toch gevaarlijk voor het winke-
lend publiek. Aan de andere kant van 
het centrum is de bestrating nog niet 
vervangen en wordt regelmatig opge-
lapt, maar letterlijk dit blijft lapwerk, 
we nemen dit mee naar de gemeente 
en gaan een oplossing zoeken. Einde-
lijk zijn de panden van de apotheek en 
huisarts gevuld met een mooie winkel 
genaamd Versgemaekt. Deze winkel 

springt goed in op alleenstaanden met 
kant-en-klare maaltijden en kleine por-
ties. Ook hier zit alles vol.
Als laatste gaan we naar Brouwhuis, 
waar we ontvangen worden door de 
voorzitter Gerrit Bouwmeester. Ze 
hebben een vrijwilliger die bijvoorbeeld 
bladeren veegt, troep opruimt etc. 
Echter, deze is op dit moment ziek en 
het is lastig om het winkelcentrum nu 
netjes te houden. Dit speelt in meer-
dere centra en het Ondernemersfonds 
Helmond pleit ervoor om bepaalde 
budgetten zoals onderhoud in handen 
te geven van het Ondernemersfonds 
Helmond, zodat deze collectief dit kan 
aanbesteden en dan ook toezicht kan 
houden. Fietsen door het winkelcen-
trum blijft eveneens een probleem en 
er is ook sprake van overlast van onge-
dierte. Hiervoor zijn al wat maatrege-

len genomen, maar behoeft nog meer 
aandacht. Er is wat zorg over winkels 
die leeg komen dat die gevuld worden 
met niet-winkeliers. De gemeente 
waakt hierover en waar regelgeving dit 
niet toestaat, wordt er geen vergunning 
afgegeven.

Als laatste: de intocht van Sinterklaas 
is door de verscherpte maatregelen 
rondom corona aangepast.
Hierna kijken we terug op een toch 
weer leuke rondtocht. In de 1e helft 
van 2022 gaan we weer bedrijven be-
zoeken en in de 2e helft van 2022 de 
andere winkelcentra, waar we nu niet 
aan toe kwamen.

Iedereen voor het slagen van deze dag 
bedankt. Hennie de Gooijer 
Wijkmanager Helmond.

Wijkenbezoek door Wijkmanagement Helmond
HELMOND Voor het eerst sinds de uitbraak van corona hebben we op 4 november weer een wijkenbezoek gehouden, weliswaar bewust in een kleine setting. 
Aanwezig waren wethouder Van de Brug, accountmanager economie gemeente Helmond Ellen van Schijndel, onze voorzitter Ad Klaasen en penningmeester 

Paul Lambrechts en ondergetekende.

Brandevoort.

Combicentrum.

Winkelcentrum De Bus.

Brouwhuis.

Brouwhuis.

Onder de welwillende medewerking van 
Du Pré groenprojecten Helmond werd 
een nieuwe invulling opgesteld en werd 
de beplanting vervolgens via sponsoring 
ter beschikking gesteld. Ook werden 
de NLdoet-middelen daarvoor nog be-
steed.

De 4 bloembakken en de ‘waterput’, 
die in de openbare ruimte staan, zijn 
met meerjarige planten gevuld. Hopelijk 
gaan deze de Apostelwijk straks weer 
een fleurig aanzien geven en hierdoor de 
leefbaarheid bevorderen. De bloembak-
ken worden door wijkbewoners in de 
directe omgeving geadopteerd en voor 
zover nodig onderhouden.

Bloembakken in de Apostelwijk
MIERLO-HOUT Vorige week zijn door een aantal vrijwilligers 

van de werkgroep Buurtpreventie Apostelwijk, de 
bloembakken in de Apostelwijk opnieuw gevuld. 

Beste gasten, vrijwilligers en iedere an-
dere lezer,
De Zonnebloem (de Nationale Vereni-
ging in Breda) bestaat meer dan 70 jaar, 
waarvan onze afdeling al 40 jaar actief 
meedraait. Wauw!
Wij zijn, durf ik zonder twijfel te stellen, 
een bruisende afdeling. Een afdeling met 
een niet-aflatende groep van vrijwilligers 
die gasten bezoeken en activiteiten voor 
hen organiseren en daardoor wervend 
werken.
Onze gasten zijn individuen, mensen 
zoals u en ik, die met een lichamelijke 
beperking volop van het leven kunnen 
genieten, mede door de inbreng van 
onze vrijwilligers en de door hen georga-
niseerde activiteiten.
In totaal zijn zo’n 17 personen in wis-
selende samenstelling in onze afdeling 
werkzaam inclusief een bestuur, ieder 
met haar of zijn eigen kwaliteiten ten be-

hoeve van onze circa 70 gasten.
Het draait bij de Zonnebloem om men-
sen! Wij denken in oplossingen. Wij 
bezoeken onze gasten, wij gaan dagjes 
uit, hebben feestmiddagen (zoals een 
muzikale bingo, of ons 40-jarig feest), 
we kennen een paas- en kerstviering en 
nog veel meer. De activiteiten voor onze 
gasten variëren bijvoorbeeld van een 
museumbezoek tot een busreis of work-
shops. Landelijk worden er nog meer 
zaken georganiseerd (denk aan de veel 
besproken bootreis).
Wij nodigen geïnteresseerden uit op onze 
receptie op 19 november aanstaande 
van 15.00 uur tot 15.30 uur in de Fonkel, 
Prins Karelstraat 123 te Helmond.

Namens de gasten, de vrijwilligers en het 
bestuur,
Chris Koelemij
Voorzitter van de afdeling

Zonnebloem Helmond-Centrum bestaat 40 jaar! 
Dat wordt gevierd 
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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

Bij Fonville zoeken we naar nieuwe colle-

ga's. Met veel werklocaties in heel Neder-

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

ruim 1.200 mensen gingen je voor. Onze 

opdrachtgevers zijn uiteenlopend; van 

vakantiepark en school tot en met kantoor 

of verpleeghuis. Onze aanpakkers zorgen 

op al deze locaties voor schone en frisse 

leef- en werkomgevingen. Waarom? Zodat 

onze opdrachtgevers kunnen uitblinken in 

hun eigen vak. Dat is volgens Fonville: 

Samen Uitblinken!

Waarom werken bij Fonville?

• Op een leuke manier geld verdienen

• Persoonlijke aandacht voor ontwikkeling

• Werken met de beste schoonmaak-

 materialen en -middelen

• Onvergetelijke babbel- en 

 koffiemomenten met collega's

Spreekt dit je aan? En ben je op zoek naar 

een meer dan leuke nieuwe uitdaging? 

Zoek tussen onze vacatures naar jouw 

plaats binnen ons team!

Werken bij Fonville 

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

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

Vakmanschap Verantwoordelijkheid Vertrouwen

werkenbijcsu.nl

Bel of app ons via: 

06 83 77 19 08

Of solliciteer direct:

Werk op maandag, woensdag 

en/of vrijdag, zaterdag van 

10:00 tot 15:00 uur. 

Start uurloon €11,44 

Welkomstbonus van €125,- 

nadat je 50 uur gewerkt hebt!

SCHOONMAAK

MEDEWERKER

GEZOCHT 

Vakantiepark Wolfsven

Mierlo

Horen zoals je nog nooit hebt gezien.

Zorg goed 
voor jezelf 
én je gehoor.

Doe de
gratis hoortest 

donderdag 
18 november

Horen zoals je nog nooit hebt gezien.

Zorg goed 
voor jezelf 
én je gehoor.

Doe de
gratis hoortest 

donderdag 
18 november

Kom naar de hoortestdagen
Kom op 18 november langs voor een gratis hoortest in onze winkel. 
Binnen 15 minuten weet je hoe je gehoor ervoor staat. Mocht het nodig zijn, 
vertellen we je graag over onze innovatieve hooroplossingen en hoe deze je 
kunnen helpen. Er is altijd een oplossing die bij jou past.

Langskomen kan zonder afspraak, de test duurt maar 15 minuten, het kost je 
helemaal niets en je krijgt direct de uitslag. Uiteraard werken wij conform de 
o�  ciële richtlijnen voor audiciens rondom het coronavirus. Wil je liever een 
afspraak op een andere dag, bel ons dan op 0800-0515 (gratis).

advertentie

Winkel bij jou in de buurt:

Zuid Koninginnewal 38
5701 NT Helmond
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Prinses Suus d’n Urste is de nieuwe 
Hoogheid van de Rampetampers, ze 
is 42 jaar oud en al vele jaren bekend 
in het carnavalsland van Helmond. Ze 
maakt graag zelf haar eigen carnavals-
kostuums, zoals Sneeuwwitje en ande-
re, ook haar prinsessenkostuum heeft 
ze zelf gemaakt! Ze geniet van het bour-
gondische leven en is van oorsprong 
van boven de rivieren, maar voelt zich 
meer dan prima thuis in het Brabantse 
land en heeft carnaval in haar hart ge-
sloten. Ze heeft altijd zin in een feestje 
en is graag de gangmaker, iets wat prima 
past als Hoogheid! In het dagelijks leven 
is ze werkzaam als secretaresse bij Mij-
zo. Haar motto voor komend seizoen is: 
This is a man’s world… (..but it wouldn‘t 
be nothing without a Suus).

In haar zware taak wordt ze bijgestaan 
door Vorst Ruurd Jan, burgemeester 
Ton, ceremoniemeester Gerard, de 
Raad en de dansgardes.

Eerste Hoogheid van Helmond voor 
seizoen 2021/22 is bekend!

Suus d’n Urste. F | De Rampetampers.

BINNENSTAD Op vrijdag 5 november is de nieuwe Hoogheid 
bij de Rampetampers bekend gemaakt. Dit met inachtneming 

van de huidige en toekomstige coronamaatregelen.

Praktische informatie
De start en finish zijn op het middenter-
rein van de atletiekbaan. Het parcours na 
de start is gelegen in de bossen direct 
achter de atletiekbaan en geheel op spi-
kes te belopen. Kleedgelegenheid en dou-
ches beschikbaar. Voorinschrijven kan tot 
en met 12 november. 

Na-inschrijving is mogelijk tot een half 
uur voor de start. Doe je zelf niet mee? Als 
toeschouwer kun je genieten van span-
nende wedstrijden en een gezellige sfeer.

Tijdelijk geen doorgang voor fietsers en 
ruiters!
In verband met de wedstrijd is het bos-
gebied tussen de voetbalvelden, het ven 
en de Ruwe Putten afgesloten voor fiet-
sers en ruiters. Deze afsluiting geldt van-
af 9.00 uur tot 16.00 uur op zondag 14 
november. Om ongelukken te voorkomen 
wordt verzocht om het parcours vrij te 
houden.

Limbra Cross Competitie
De Molenvencross is de derde wed-
strijd van de Limbra Cross Competitie. 
Dit crosscircuit bestaat uit 10 hard-
loopwedstrijden in de regio Brabant en  

Limburg. De beste 7 resultaten tellen mee 
voor het eindklassement. 
Bekijk het programma en de inschrijf-
mogelijkheden op limbracross.nl of 
hac-helmond.nl.

F | Jan Dijstelbloem.

H.A.C. organiseert 53e Molenvencross in Stiphoutse bossen
SIPTHOUT Op zondag 14 november organiseert atletiekclub H.A.C. Helmond de jaarlijkse 
Molenvencross in de Stiphoutse bossen. Jaarlijks staan ruim 400 lopers aan de start van 

deze hardloopwedstrijd. Om 10.30 uur klinkt het eerste startschot van de lange cross (9,2 km) 
gevolgd door de korte cross (4,7 km) een uur later. Deelname aan deze wedstrijden staat open 

voor wedstrijdlopers en recreanten. Het programma voor de junioren en pupillen start om 
13.00 uur. Er is ook een Kidsrun voor kinderen onder de 5 jaar. 

Voor mannen bij wie prostaatkanker 
wordt vastgesteld en die erover wil-
len praten, kan het moeilijk zijn om 
gehoor te vinden. Daarom nodigt de 
Prostaatkankerstichting hen uit om 
hun ervaringen en vragen te delen met 
lotgenoten, die allemaal weten wat 
zij doormaken. En hoe zij er mee om 
gaan. Daarnaast kan het krijgen van 
praktische informatie en tips rond een 
behandeling belangrijke steun geven.
Nu een live bijeenkomst weer mogelijk 
is, bent u van harte welkom op maan-
dag 15 november in Inloophuis de Cir-
kel, Evertsenstraat 19, Helmond. Wel 
dient u zich hiervoor aan te melden via 
een mail naar: pks.eindhoven@gmail.
com. De bijeenkomst begint om 14.00 
uur en eindigt om 16.00 uur. Het the-
ma van de middag is: Hoe houd ik zelf 
de regie bij niet te genezen prostaat-
kanker?  Ook de partners en naasten 
zijn van harte welkom.

Beste gasten, vrijwilligers en iedere an-
dere lezer,

De Zonnebloem (de Nationale Vereni-
ging in Breda) bestaat meer dan 70 jaar, 
waarvan onze afdeling al 40 jaar actief 
meedraait. Wauw!

Wij zijn, durf ik zonder twijfel te stellen, 
een bruisende afdeling. Een afdeling 
met een niet-aflatende groep van vrij-
willigers die gasten bezoeken en activi-
teiten voor hen organiseren en daardoor 
wervend werken.

Onze gasten zijn individuen, mensen 
zoals u en ik, die met een lichamelijke 
beperking volop van het leven kunnen 
genieten, mede door de inbreng van 
onze vrijwilligers en de door hen georga-
niseerde activiteiten.
In totaal zijn zo’n 17 personen in wis-
selende samenstelling in onze afdeling 
werkzaam inclusief een bestuur, ieder 

met haar of zijn eigen kwaliteiten ten 
behoeve van onze circa 70 gasten.
Het draait bij de Zonnebloem om men-
sen! Wij denken in oplossingen. Wij 
bezoeken onze gasten, wij gaan dagjes 
uit, hebben feestmiddagen (zoals een 
muzikale bingo, of ons 40-jarig feest), 
we kennen een paas- en kerstviering 
en nog veel meer. De activiteiten voor 
onze gasten variëren bijvoorbeeld van 
een museumbezoek tot een busreis of 
workshops. Landelijk worden er nog 
meer zaken georganiseerd (denk aan de 
veel besproken bootreis).
Wij nodigen geïnteresseerden uit op 
onze receptie op 19 november aan-
staande van 15.00 uur tot 15.30 uur in 
de Fonkel, Prins Karelstraat 123 te Hel-
mond.

Namens de gasten, de vrijwilligers en 
het bestuur,
Chris Koelemij
Voorzitter van de afdeling

Zonnebloem Helmond-Centrum 
bestaat 40 jaar! 

Dat wordt gevierd

Lotgenotenbij-
eenkomst 

prostaatkanker

Door al die beperkingen afgelopen jaar, 
willen wij juist de jeugd dit jaar het cir-
cus van Sinterklaas niet onthouden. Als 
verschillende keren is het Sinterklaas-
circus een onderdeel geweest van Hel-
mond Sinterklaasstad. 
Na het overweldigende succes van 
2019 is er ook dit jaar wederom be-
sloten om de circustent bij het kasteel 
op te bouwen. Natuurlijk worden de 
coronaprotocollen doorgevoerd en kan 
iedereen op een veilige manier van de 
voorstelling genieten. Er is geen pauze 
en de hele voorstelling zal een uur en 
dertig minuten duren. Alle kinderen zit-
ten of rond de piste of bij hun ouders. 
In de sfeervolle circustent met 350 
zitplaatsen wordt een echt circuspro-
gramma geboden met spectaculaire 
artiesten in sinterklaassfeer. Sinterklaas 
en zijn schoorsteenpieten in de hoofd-
rol zullen dit jaar een meer prominente 

rol in het programma krijgen. Het is een 
geheel nieuwe voorstelling voor alle leef-
tijden en er zal onder andere een spec-
taculaire finale plaatsvinden. Verder 
acrobaten, jongleurs, trapeze, vrolijke 
en ondeugende hondjes en natuurlijk 
de van Hollands Got Talent bekende il-
lusionist Justin Ronday met een coole 
show waarbij je je afvraagt: is het echt 
of illusie? 

Komt dat zien, komt dat zien! Hoogge-
eerd publiek en wees erbij! Spaar met 
Jumbo voor een superkorting. Je kunt 
zelfs kans maken op gratis kaartjes! 

Stuur een e-mail met je naam, adres en 
‘Sinterklaascircus’ naar 
actie@deloop.eu en wie weet win jij 
4 vrijkaartjes voor woensdagmiddag  
17 november. Kijk voor meer informatie 
op www.sinterklaascircus.nl.

Het circus van Sinterklaas 2021 
CENTRUM Voor dat je het weet, is het weer zover en zal de 
goedheiligman wederom zijn intrek doen in het Kasteel van 
Helmond. Helaas heeft de organisatie van het Kasteel de 

activiteiten door de coronacrisis in 2020 moeten annuleren. 
Maar de vooruitzichten zijn inmiddels positiever.

De voorstellingen in de kasteeltuin:
Woensdag  17 november - 13.30 + 16.30 uur
Zaterdag  20 november - 13.30 + 16.30 uur
Zondag  21 november - 13.30 + 16.30 uur
Woensdag  24 november - 13.30 + 16.30 uur
Zaterdag  27 november - 13.30 + 16.30 uur
Zondag  28 november - 13.30 + 16.30 uur
Woensdag  2 december - 13.30 + 16.30 uur
Zaterdag  4 december - 13.30 + 16.30 uur
De tent voldoet aan de coronaprotocollen, geniet veilig van de show! 

www.sinterklaascircus.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

Eén van de onderhoudsbussen heeft 
een nieuwe bestemming gekregen en 
wordt ingezet als straatbus. Met deze 
bus gaat Compaen de wijken in om het 
gesprek met bewoners aan te gaan. Een 
uniek en herkenbaar aanspreekpunt en 
voor bewoners een leuke en eenvoudige 
manier om in contact te komen met me-
dewerkers van Compaen. Bijvoorbeeld 
bij een onderhouds- of nieuwbouw-
project, een activiteit of zomaar voor 
een praatje. De straatbus heeft een op-
vallend uiterlijk gekregen en past bij de 
strategie van Compaen om dicht bij de 
bewoners te blijven staan.

Directeur-bestuurder Joost Lobée: 
“Het belang van verbinding tussen 

mensen is alleen maar toegenomen in 
de coronatijd. Een steuntje in de rug 
is belangrijk, net als het laten zien dat 
we er voor de bewoners zijn. We zijn 
er trots op dat we vanaf 9 november 
gaan rijden met de straatbus, een idee 
van onze collega’s wat we gezamen-
lijk hebben bedacht en uitgevoerd.” 
 
De straatbus is op 9 november gepre-
senteerd tijdens de belanghoudersbij-
eenkomst van Compaen over de the-
ma’s wonen en leefbaarheid waarbij 
(kwetsbare) bewoners, woningzoeken-
den, hulpverleners en andere belang-
hebbenden in een fictieve straatverga-
dering met elkaar in gesprek gingen. Een 
geslaagde bijeenkomst!

Compaen introduceert de straatbus

HELMOND Woningstichting Compaen introduceert de straatbus. 
Per 9 november wordt deze bus ingezet voor straatgesprekken 

en contacten met huurders in de wijken waar Compaen actief is.

De straatbus. F | Compaen.

Vertrouwde service
De eigenaar van Leef & Zorg, Angelo 
Leenen, heeft zich jaren met hart en ziel 
ingezet om mensen uit de omgeving van 
Helmond te helpen om langer zelfstan-
dig thuis te blijven wonen. 

Deze passie zet hij voort in de nieuwe 
Medicura thuiszorgwinkel. Op deze ma-
nier blijft de vertrouwde service behou-

den! “Ik kijk er naar uit om de klanten 
in de nieuwe Medicura Zorgwinkel te 
verwelkomen!”, aldus Angelo Leenen. 
De huidige samenwerking en afspraken 
met de Zorgboog en Zorgboogextra blij-
ven ook na de verhuizing in stand.

Outlet
De huidige locatie van de thuiszorgwin-
kel van Medicura in Helmond, gelegen 

aan de Kanaaldijk Noordoost 18, zal 
aan het einde van dit jaar haar deuren 
sluiten. Voor de definitieve sluiting kunt 
u hier in november en december te-
recht voor scherp afgeprijsde zorghulp-
middelen. 

Medische hulpmiddelen
Bij de thuiszorgwinkel in Helmond kunt 
u terecht voor medische hulpmiddelen. 
Deze zorghulpmiddelen kunt u gratis le-
nen, tijdelijk huren of zelf kopen. 

Het assortiment bestaat onder andere 
uit zorgbedden, scootmobielen, rolla-
tors, sta-op-stoelen en rolstoelen, maar 
ook ouder & kind, gezondheids- en hy-
giëneproducten.

Openingstijden
De Medicura Zorgwinkel, gelegen aan 
de Geysendorfferstraat 7 in Helmond, 
is geopend van maandag tot en met 
vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op 
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. 

De outlet, gelegen aan de Kanaaldijk 
Noordoost 18 in Helmond, is tot kerst 
geopend van donderdag tot en met za-
terdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.

De Medicura thuiszorgwinkel in Helmond gaat verhuizen
HELMOND Op maandag 1 november verhuisde de Medicura thuiszorgwinkel van de 

Kanaaldijk Noordoost naar het voormalige winkelpand van Leef & Zorg, gelegen aan de 
Geysendorfferstraat 7 in Helmond. De nieuwe locatie biedt, ten opzichte van de huidige locatie, 

ruimte voor een groter assortiment.

F | Medicura.
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Zij hebben daarom mogelijk moeite om 
bijvoorbeeld hun woonkosten te beta-
len. Om hen tijdelijk te helpen is er de 
TONK; een eenmalig bedrag van 1.750 
of 3.000  euro per huishouden, afhan-
kelijk van de hoogte van de woonlasten.
Per 1 oktober heeft het Rijk een groot 
deel van het rijkscoronasteunpakket be-
eindigd, waaronder ook de TONK. Maar 
gemeenten mogen de TONK best con-
tinueren, in de huidige vorm of in een 
andere vorm. 

Per slot van rekening hebben nagenoeg 
alle gemeenten – ondanks het voor de 
zomer verruimen van de spelregels om 
voor de TONK in aanmerking te komen 
- geld overgehouden en dit geld hoeven 
ze niet terug te storten aan het Rijk. Ook 
Helmond heeft nog een bedrag over. 
Volgens de gemeentelijke financiële 
spelregels moet dit geld worden terug-
gestort aan de algemene middelen en 
kan de gemeenteraad vervolgens beslis-
sen waar dit aan uit te geven. 

Je ziet dat een aantal gemeenten al 
heeft besloten om de middelen die ze 
voor de TONK hebben ontvangen, ge-
woon door te zetten. In Rotterdam, Den 
Haag en Utrecht kunnen inwoners de 
TONK nog het hele jaar aanvragen. Een 
mooi gebaar. Maar ik zou nog wat verder 
willen gaan. 

De PvdA staat ervoor dat de gemeente 
álle Helmonders die hulp en ondersteu-
ning nodig hebben om rond te komen 
ook daadwerkelijk ondersteunt. Want 
het is nog altijd veel beter (én goedkoper) 
om risicovolle schulden te voorkomen, 
dan om ze later te moeten oplossen. En 
we moeten ook juist zien te voorkomen 
dat er een nieuwe groep kwetsbare Hel-
monders ontstaat met problematische 
schulden.
Deze week stellen we dan ook voor 
– samen met de SP, GroenLinks en 
50plus – dat de gemeente Helmond 
de TONK-middelen blijft inzetten voor 
huishoudens die hulp en ondersteuning 

nodig hebben om te kunnen meedoen, 
rondkomen of vooruitkomen. We re-
kenen op een unaniem besluit van de 
Helmondse gemeenteraad!

Nathalie Peijs
Raadslid PvdA Helmond

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Peijs: De TONK moet blijven
Sinds medio maart voert de gemeente Helmond de regeling Tijdelijke 

Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) uit. Veel mensen 
hebben het als gevolg van corona financieel moeilijk. Door de 

coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en ondernemers kunnen 
hun werk niet of maar deels uitoefenen. Dit betekent voor veel 

mensen minder inkomen dan voorheen. 

De Helmondse liberalen schrijven dat 
in hun nieuwe verkiezingsprogramma 
voor de gemeenteraadsverkiezingen 
van maart volgend jaar. Als de liberalen 
opnieuw zitting nemen in een nieuwe 
coalitie, dan is het onderzoek volgens 
lijsttrekker Theo Manders een onder-
handelingspunt met andere partijen.

De meeste carnavalsverenigingen moe-
ten elk jaar weer op zoek naar een hal 
waarin vrijwilligers kunnen bouwen, 
timmeren en verven aan de wagen die 
traditioneel in februari indruk moet ma-
ken tijdens de jaarlijkse optocht door 
de stad. De zoektocht is tijdrovend en 
leidt niet zelden naar locaties buiten 
Helmond. Zo staat de praalwagen van 
carnavalsvereniging De Spekzullekes in 
Weert, op ruim dertig kilometer afstand.

Samen met elkaar optrekken
Spekzullekes-voorzitter Ingrid Jacobs 
zou een centrale hal daarom toejuichen. 
“Het is niet zo dat je zomaar even naar 

Weert rijdt om een uurtje te gaan schil-
deren. Onze wagen staat nu buiten bij 
een bedrijfshal – ook niet ideaal. De wa-
gen heeft dan meer onderhoud nodig.” 
Ook het vooruitzicht dat een kleine twin-
tig Helmondse carnavalsverenigingen in 
een gemeenschappelijke hal met elkaar 
optrekken, maakt Jacobs blij. “Lijkt me 
geweldig om op deze manier samen iets 
neer te zetten voor de stad.”

Investeren in carnaval
Vooral dit laatste is voor raadslid Jeanne 
Janssen reden om zich hard te maken 
voor in elk geval een haalbaarheidson-
derzoek. Janssen ziet dat een centra-
le hal in andere Noord-Brabantse en 
Limburgse gemeenten, waaronder de 
naburige gemeente Cranendonck, veel 
onrust heeft weggenomen. 

Investeren in het carnavalsverenigings-
leven is noodzakelijk, vindt Janssen, zelf 
een fervent carnavalsvierder. “We in-
vesteren in cultuurvoorzieningen zoals 
een theater, maar ook in de zogeheten 
volkscultuur, waartoe carnaval behoort. 
Carnaval is een ventielfeest, om te ont-
luchten, zaken aan de kaak te stellen en 
opgeruimd weer verder te kunnen. Het 
feest is als het ware smeerolie voor de 
samenleving die anders vastloopt.”

VVD Helmond wil onderzoek 
naar gemeenschappelijke hal 

voor carnavalsbouwers 

F | VVD Helmond.

HELMOND VVD Helmond wil een haalbaarheidsonderzoek naar 
één centrale hal, waarin alle Helmondse carnavalsverenigingen 

hun jaarlijkse optochtwagen kunnen bouwen.

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

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

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

Repareren? Héééél slim. Het repaircafé 
KBO-St. Lucia is de organisatie die het 
mogelijk maak uw defecte spulletjes te 
laten repareren. Alle gebruiksartikelen 
die verplaatsbaar zijn per fiets of simpel 
transportmiddel zijn acceptabel en zul-
len in behandeling worden genomen. 
Wij repareren naar ons vermogen en 
kennis elektrische– en elektronische 
apparaten, speelgoed, naaimachines, 
gereedschap, kleding(reparaties), 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. Lu-
cia 
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 zaterdag 13 november 2021 en 
zaterdag 20 november 2021. Open van 
11.00 tot 14.00 uur. Locatie: De Tore-
laer, Groningenhof 4, Helmond. Zie ook 
www.facebook.com/RepaircafeRijpel-
berg.

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 lie-
derentafel op wil zetten. Je hoeft geen 
hoogbegaafde muzikant te zijn (dat mag 
wél natuurlijk), als je maar plezier in 
muziek hebt en dat over kunt brengen 
aan onze bewoners. In goed overleg be-
palen 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.

HELMONDNU.NL
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Van Rijsingen

Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004
www.diepvriesspecialist.nl - Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de 
 Diepvriesspecialist zolang de voorraad strekt. Van woensdag 10 november t/m dinsdag 
23 november 2021. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS tegen
inlevering van

200 spaarpunten

6,49

Tosti ham/kaas
24 stuks - Topking

Normaal 20,99

Erwtensoepgroenten
of soepgroenten
2,5 kilogram - Oerlemans

Normaal 4,79

16,49

2,99

Vissticks XXL 
10 stuks - All freez

Normaal 9,49

Rundvlees, goulash, 
 stoofvlees of kipsaté

Kroketten
5 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 3,39 - 3,79 

2,49

2,49

Diverse varianten
Soep

900 ml - van der Ende

Normaal 3,89 - 3,99 - 4,49 

8,99

voor
Frituur, Airfryer

en Oven

Kipkorn of
sitostick 

12 of 8 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 11,79 - 12,79 

Croissants
10 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 3,39

In oktober hadden we daar nog geen last van, in 
Helmond werd het tiende toernooi De Goeie To(o)
n in zaal Phileutonia gehouden. Driemaal volle bak 
en door de bank genomen een zeer hoog niveau 
van veel kletsmeiers. Met een verdiende winnaar 
uit Soerendonk Arian Compen met zijn typetje ‘de 
invaller’. We hebben in Helmond echter niet de eer-
ste carnavalsactiviteit van Brabant, daarvoor moe-
ten we in Oss zijn bij de Ossekoppen. De overkoe-
pelende Stichting Carnaval Viering Oss (S.C.V.O.) 
trapt het nieuwe seizoen sinds een jaar of tien af 
met Den Urste Deinsdag (in oktober). Dan is er een 
bijeenkomst in Theater De Lievekamp van de Os-
sekoppen Akademie, enigszins te vergelijken met 
onze Keijologische Hogeskool. De pedel opent de 
zitting, daarna spreekt de President van de S.C.V.O. 
de tonrede uit, waarna de voorziene nieuwe prefes-
ser van volgend jaar (in Helmond de perbeerder) 
zijn voordracht houdt. Dan volgt tenslotte de oratie 
van de nieuw te benoemen prefesser (in Helmond 
het promoventje of maidje).

In onze Keiestad zijn op dit moment twee vereni-
gingen die al vóór 11-11 hun Prinsonthulling gedaan 
hebben. Prinses Suus kwam bij de Rampetampers 
te voorschijn, terwijl Prins Patrick de Houtse Klup-
pels zal aanvoeren tijdens carnaval 2022. Twee 
carnavalsclubs vieren dit seizoen een jubileum: 
Helmonds oudste C.V. Oranjebuurt bestaat 77 jaar 

en wilde dit 7 x 11 groots vieren met een galabal in 
de Cacaofabriek. Helaas… corona gooide roet in het 
eten. C.V. De Ao-Kanters, opgericht bij Swift Hand-
bal in 1966, bestaat 5 x 11 jaar, zij zullen in januari 
recipiëren, vermits covid-19 het toestaat…

C.V. Oranjebuurt is opgericht op 11 november 1945 
en is daarmee Helmonds oudste carnavalsclub. Er 
werd echter ook vóór die tijd carnaval gevierd in 
Helmond, zelfs in vroeger eeuwen. Dat blijkt uit een 
document uit het jaar 1606 toen er betaald werd 
voor een toneelopvoering: ‘seecker battementspel 
ter gelegenheid van Vastelavont’. Het betrof betaling 
van onkosten voor ‘pampier, spellen, klatergoud, sa-
ckbant ende segelgaren’. In het jaar 1662 werd door 
het stadsbestuur verboden om ‘enighe gansen ofte 
ander vastelavontsspelen of guygellerijen (bespot-
tingen) aan te rechten’. 

De vastenavond is in Helmond dus al erg oud, maar 
het zou tot 1931 duren voordat er de eerste keer een 
echte Raad van Elf geformeerd werd. Die overigens 
in datzelfde jaar door de Helmondse deken van de 
almachtige RK kerk werd verboden!
Hierbij een fotoafdruk van deze Raad van Elf van 
90 jaar geleden met in het midden President Willy 
Niemann.

Leo de Bruyn

De eerste carnavalsactiviteiten in Helmond en Brabant zijn inmiddels achter 
de rug. Door de sterk oplopende coronacijfers is het nog maar de vraag of de 

vervolgevenementen doorgang zullen kunnen vinden. Bij het ter perse gaan van 
deze krant zou het zo maar kunnen dat ze te elfder ure alsnog afgelast worden.

Carnaval in Helmond – Keiestad (2)

De Raad van Elf in 1931. F | Archief Leo de Bruyn.

‘De vreze des Heren is het begin der wijsheid en 
het kennen van de Hoog heilige is verstand.’
De Bijbel; Spreuken 9:10

Alle wijsheid en verstand komt in eerste instantie bij 
God vandaan. Om de here te vreze, niet bang voor 
hem zijn maar hem ten diepste te respecteren dat hij 
de allerhoogste is, daar vindt onze wijsheid zijn oor-
sprong. Hem te kennen, eigenlijk te erkennen, dat hij 
degene is die alles wat we om ons heen zien en niet 
kunnen zien geschapen heeft. Dat is de oorsprong 
van verstand. Bent u wijs en verstandig? Hij staat 
met open armen klaar om u te ontvangen.

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 Snijders-
straat 51 Helmond. 

Voor verdere informatie zie onze website: 
www.evangelischegemeentehelmond.nl.

Contact: 
info@evangelischegemeentehelmond.nl.

Evangelische Gemeente Helmond
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Deze maand woon ik 20 jaar 
officieel in Helmond. Vur wie men 
eerste column niet hed gelezen (3,5 
jaar geleden): Ik ben unne echte 
Kruikenzeiker (Tilburg) en vur 
de liefde in  2001 naar Helmond 
verhuisd. Ik zeg altijd geëmigreerd, 
want het verschil is groot tussen deze 
twee steden. In het begin heb ik het 
best moeilijk gehad toen ik hier kwam 
wonen, ik stikte van de heimwee. Ge 
vind als (toen) 40-jarige nie zo gauw 
aansluiting mee mensen. Ge zag 
vaak mensen kijken van wa doe die 
Tilburgse hier? Want als ik menne 
mond opendoe, heurde zo waar ik 
vandaan kom.

Maar toen ik een hundje kreeg, onze 
Quincey, ging da een stuk beter. Ik 
had zo buurt en menne rots in de 
branding in dieje tijd was Hanneke 
van Stiphout die hier op het pleintje 
woonde, waar ik samen met hun 
hundje Tieske heel wa mee afgelopen 
heb. En zo is menne heimwee naar 
Tilburg steeds minder geworden. We 
gingen samen zwemmen, Hanneke 
liet men steeds meer van Helmond 
leren houwen. En zo werd het ook 
men stadje.

In die 20 jaar dat ik hier woon, is 
Helmond flink veranderd. Ge kunt 
het eigenlijk zo zien da ik een soort 
missionaris was die unne vorm van 
hulp en goeds naar Helmond kwam 
brengen (grapje). De straatnamen 
vind ik nog steeds moeilijk ook de 
wijken, mijn oriëntatiepunten zijn 
winkels. Noem unne winkel en 
mistal weet ik dan wel waar ik moet 
zijn. 

Natuurlijk ben ik ook getrouwd 
in het skonste gebouw wa we in 
Helmond hebben (vind ik): ons 
prachtige kasteel en toen het kasteel 
eenmaal de verblijfplaats van 
Sinterklaas werd, was ik keitrots da 

ik in deze Sinterklaasstad woonde, 
want ik hou toch zo van Sinterklaas 
en (tegenwoordig) roetveeg-Piet. 

Wa ik echt een mooie verandering 
vind, zijn die puntbomen die op 
de Traverse staan als ge dun bult 
overgaat richting Deurne dan links 
ziede de haven en rechts het kasteel. 
Die bomen vind ik een gouden zet, 
wie da verzonnen hed verdient wa 
men betreft een lintje, want dat vond 
ik toen ze net stonden (en nog steeds) 
een wow-factor.

En het irste jaar dat ze stonden, 
gaven ook de potten licht. Da was 
maar vur even. Vur men is da ook 
gelijk het skonste stukske Helmond 
boven op dieje bult. Ik vin het een 
binnenkomer van jewelste, dat zet 
wa men betreft Helmond gelijk op de 
kaart. Dat uitzicht kasteel/haven.

In het begin da ik hier woonde, 
was ik nog nooit op de zaterdagse 
mert gewist. Vaak reed ik nog naar 
Tilburg naar de woensdagse mert, 
ge bent dan ook een bietje verdrietig 
en wilt niet luisteren naar mensen 
die zeggen wij hebben ook een 
skonne mert. Ik docht ja da zal best 
en ging er niet heen. Todat ik toch 
is ging kijken (zo naaiskierig als ik 
ben) en gelijk vertrouwde gezichten 
zag van de mert uit Tilburg, zoals 
de kaasboer en de jongen waar ik 
vaak iets van kleding kocht en die 2 
die staan er nu nog steeds. Ik moest 
gelijk toegeven da de Helmondse 
mert veul groter en skonder was, ik 
werd gelijk fan en bezoek hem bijna 
wekelijks. Zo ziede maar hoe ge oe 
eigen kunt vergissen en open moet 
staan voor veranderingen.

Ik heb Brandevoort op zien groeien. 
In het begin van de bouw nam ik vaak 
men Tilburgse familie/vrienden mee 
om te laten zien hoe mooi ik dit stukje 

nieuw Helmond vond. Dat terug-in-
de-tijd-gevuul krijgde als je in die 
eerste kern Brandevoort rondrijdt. 
En nu rij ik vanuit de Rijpelberg nog 
wel is naar Brandevoort vur men 
boodschappen.

Dus al mee al ben ik heden ten 
dage goed gewend en is het ook 
absoluut men Helmond geworden. 
Ik ben trots dat ik in deze skonne 
stad maag wonen. En dat imago 
van trainingspakken en niet 
werken, heb ik nooit gezien. Nog 
steeds kom ik plekken tegen waar 
ik nooit gewist ben. Das wel het 
nadeel als ge als 40-jarige ergens 
komt wonen of dat ge er geboren 
en getogen bent, in Tiburg kende ik 
elk huukske, dat zal hier niet meer 
lukken. Maar in Helmond ken ik wel 
(bijna) elk winkeltje, want ik shop 
graag en doe graag boodschappen 
bij verborgen pareltjes en die 
hebben we in Helmond genoeg. Ik 
hou van echte bakkers, slagers en 
gruuntenboeren. En ben bij allemaal 
wel is gewist in Helmond. Want ge 
moet mar is een pan soep maken mee 
supermarktgruunten en intje mee 
die van de gruuntenboer, das een 
wereld van verschil, dat kan ik oe 
verzekeren.

Wa ik nog ff jullie op het hart wil 
drukken, is om vural de Sinterklaas- 
en kerstinkopen in ons eigen Helmond 
te kopen. Heel de stad hangt vol met 
skonne feestdagenverlichting, ook 
de winkelcentra in Helmond zijn 
omgetoverd met skonne verlichting 
en dat wordt allemaal betaald door 
de winkeliers zelf en als wij dan 
van al da moois genieten, moete 
ook bij de mensen die dat betalen oe 
boodschappen doen vind ik. En ja, 
bij men stopt ook wel is een buske 
mee een pakske, maar de grootste 
gunfactor ligt toch bij de winkeliers 
van Helmond.

20 jaar in Helmond, wat gaat de 
tijd snel. Maar wat vind ik het een 
mooie, fijne stad om in te wonen. 
Gisteren reed ik langs het kasteel en 
zag de opbouw van het Kasteel van 
Sinterklaas, hoe fijn dat het dit jaar 
weer mag. Daar wordt ik helemaal 
warm van.

Helmond, ik kan met volle 
overtuiging zeggen MIJN STAD... 
Veul plezier mee de aankomst 
van Sinterklaas dees weekend. 
Natuurlijk ben ik zondagmiddag 
ook in de stad vur de Sint. 
Fijn weekend.

Jubileum 

Houdoe!

1e prijs cadeaubon ter waarde van € 50,- is gevallen op lotnummer 10677.
2e prijs cadeaubon ter waarde van € 25,- is gevallen op lotnummer 9267.
3e prijs cadeaubon ter waarde van € 10,- is gevallen op lotnummer 9498.

De prijzen kunnen worden afgehaald bij de Kluppelhal, iedere zaterdag tussen 
09.00 uur en 13.00 uur. Cadeaubonnen kunnen worden ingeleverd bij de Houtse 
ondernemers.   

Breng uw oud papier, kleding en schoeisel naar CV de Kluppels en speel maandelijks 
gratis mee met onze loterij. Iedere zaterdag geopend van 09.00 uur tot 13.00 uur.
Brenglocatie CV de Kluppels: Koeveldsestraat 16, Mierlo-Hout.

Trekking Kluppelloterij: gun uw 
oud papier, kleding en schoeisel een 

tweede leven

Cissy Wijnen verricht de trekking. F | CV De Kluppels.

MIERLO-HOUT Zaterdag 6 november 2021 is de dertiende 
trekking verricht, deze trekking geldt voor alle loten die zijn 

uitgegeven in de maand oktober 2021.

We doen dit onder het genot van een 
drankje om in een gezellige en ont-
spannen sfeer een laagdrempelige ont-
moetingsplek te creëren voor singles, 
specifiek gericht op 40plussers uit 
Brandevoort en omgeving. Deze avond 
biedt jou bij uitstek de mogelijkheid om 
nieuwe contacten te leggen. 

De eerstvolgende avond staat gepland 
op vrijdag 26 november, aanvang 20.30 
uur. Het singlescafé is vrij toegankelijk, 
dus je bent van harte welkom!

Voor meer info: Ronald Zijlstra 06 – 23 
56 40 82 of Jan van der Sanden, tele-
foon 06 – 10 72 03 31. Echter, het zou 
nog fijner zijn om die avond gewoon 
even gezellig binnen te lopen. Ken je zelf 
nog singles die binnen deze doelgroep 
vallen, vertel het dan gerust verder en 
nodig ze ook uit! 

Dus hopelijk mogen we je ontmoeten 
op vrijdag 26 november aanstaande in 
Wijkhuis ’t Brandpunt. (Ook wij moeten 
voldoen aan de coronatoegangsmaatre-
gelen, dus een coronatoegangsbewijs in 
combinatie met een ID is verplicht.)

Singlecafé Brandevoort 40plussers
BRANDEVOORT Na een onderbreking van 1,5 jaar gaan 
we weer met nieuw elan een frisse start maken met het 

maandelijks organiseren van het Singlecafé Brandevoort onder 
bezielende leiding van een nieuw team in Wijkhuis ‘t Brandpunt 

aan de Biezenlaan 29 in Brandevoort. 

DEN HAAG, stel het landsbelang voorop, 
niet de poppetjes, vorm snel een regering en 

ga de problemen aanpakken! Vertrouwen 
in de politiek daalt zo naar een nulpunt…
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Het werken in het groenonderhoud door 
kwetsbare mensen kent een lange his-
torie. Veel Helmonders kennen nog wel 
de tijd van de Helso en later Atlant en 
Senzer die met groenploegen, net als Du 
Pré, Kanters en W & E van Kasteren, de 
stad mooi en netjes hielden. Ook toen 
al in innige samenwerking met lokale 
groenaannemers, die het meer techni-
sche werk voor hun rekening namen. 
De opdracht hiervoor werd door de 
gemeente logischerwijs altijd bij deze 
partijen belegd. Zodat de budgetten bij 
lokale bedrijven terecht kwamen en 

het groenonderhoud werd gedaan door 
mensen uit de stad en naaste omgeving. 
Een mooi voorbeeld van de meerwaarde 
van een krachtige lokale samenwerking.

Lokale langdurige werkrelatie
Het laten instromen en opleiden van 
kwetsbare mensen in groenonderhoud 
is mooi en precies werk. Een proces 
van maatwerk, geduld en van de lange 
adem. Elk persoon heeft zijn eigen ta-
lenten en beperkingen. Senzer zorgt dat 
mensen werkenderwijs in de praktijk 
basisvaardigheden leren en zich verder 

ontwikkelen. Sommige mensen blijven 
een leven lang via Senzer werken en 
leren. Door de duurzaam ontwikkelde 

samenwerking tussen Senzer en het 
Helmonds Groen Collectief stromen 
steeds meer medewerkers via Senzer 
uit naar deze groenaannemer, of naar 
andere bedrijven. Een echte win-win-si-
tuatie voor alle betrokkenen. Een goede 
afstemming en een langdurige werkre-
latie tussen alle partijen zijn van groot 
belang, omdat het vaak om kwetsbare 
mensen gaat. 

Helmonds Groen Collectief
Het Helmonds Groen Collectief - be-
staande uit groenaannemers Du Pré 
groenprojecten, Jos Kanters groen-
voorziening en W & E van Kasteren cul-
tuurtechnische werken - verzorgt vanaf 
maart 2021 het openbare groenonder-
houd voor de wijken Dierdonk, Brouw-
huis, Rijpelberg en Brandevoort. 
Bij het Helmonds Groen Collectief zit 
sociaal en maatschappelijk verant-
woord werken al jarenlang in het bloed. 
Mensen met een afstand tot de arbeids-
markt (waaronder ook diverse status-
houders) krijgen hier, naast de ervaren 
en vakbekwame hoveniers, een kans 
om zich te ontwikkelen. Vele mensen 
werken al jaren naar volle tevredenheid 

van alle partijen via Senzer binnen het 
Helmonds Groen Collectief. 

Toekomst bieden in het werken in het 
groen 
Het Helmonds Groen Collectief en Sen-
zer hopen ook de komende jaren weer 
werk en ontwikkeling te kunnen bieden 
voor de kwetsbare doelgroep uit Hel-
mond en de regio in het verfraaien van 
de stad. Afgelopen jaren zijn tientallen 
mensen in het Helmonds groen aan de 
slag gegaan en hebben zo stappen gezet 
in hun werktoekomst. 

Een paar mooie voorbeelden: 
Na een bedrijfsongeluk als elektricien 
heeft Helmonder Arno zijn plek weten 
te vinden in het groen. Hij is blij dat 
hij weer aan de slag is. Hij is helemaal 
opgebloeid door het vertrouwen dat hij 
krijgt en de vrijheid om werken zelfstan-
dig uit te voeren. Arno wil graag door-
groeien in het groenonderhoud bij een 
lokaal bedrijf, door bijvoorbeeld cursus-
sen te doen zoals werken met de motor-
kettingzaag, zodat hij ook zaagklussen 
zelfstandig kan doen.

Mike en Willemhein zijn twee mensen 
met een WsW-indicatie. Beide heren 
hebben uitstekende werknemersvaar-
digheden en zijn betrouwbare krach-
ten die zich makkelijk staande houden 
binnen de bedrijfscultuur van het Hel-
monds Groen Collectief. Ze zijn trots op 
hun werk en werkgever.

Terry en Andre zijn twee medewerkers 
die vanuit een uitkeringssituatie bij het 
Groencollectief terecht zijn gekomen. 
Ze hebben gewerkt in de flexgroep van 
Senzer. Voor hen lag een toekomst in 
een productiebedrijf in het verschiet. 

Terry en Andre zijn beiden enthousiast 
geraakt voor het groenvak en zijn voor 
een vrijblijvende kennismaking naar het 
Helmonds Groen Collectief gegaan. Dit 
was een schot in de roos. Beide heren 
zijn nu gestart en behalen via Senzer 
de juiste certificering voor veilig werken 
en werken met machines. Terry is in-
middels uitgegroeid tot een uitstekende 
machinist en maait het gras in Helmond 
en omstreken. 
Terry is zuinig op zijn materiaal en vindt 
het ook leuk om solistisch werk te doen. 
Andre werkt als medewerker groen-
voorzieningen en heeft het vak zich al 
goed eigen gemaakt. Hij werkt samen 
met de werkleiding van Senzer en het 
Groencollectief nog aan een stukje 

werknemersvaardigheid. Zijn droom is 
uiteindelijk ook uit de participatiewet te 
stromen.

De kracht van lokale samenwerking: groenonderhoud 
en werkkansen voor Helmonders gaan hand in hand

HELMOND Een stad die er mooi en netjes uitziet. Met strak onderhouden parken en groen in de 
straten. Waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans krijgen om te groeien en te 
bloeien. Oftewel: een groene én sociale win-win-situatie. Groenaannemers Du Pré, Jos Kanters 
en W & E van Kasteren - verenigd in het Helmonds Groen Collectief – zorgen hiervoor in nauwe 

samenwerking met werkbedrijf Senzer. Een lokale en regionale samenwerking die in jaren 
zorgvuldig is opgebouwd en waar de stad Helmond nog jaren de vruchten van kan plukken.

ADVERTORIAL

F | Senzer.

DANE
“Je bent altijd buiten aan de 
gang, lekker bezig. Voorheen 
had ik veel moeite met op tijd 
komen en echt aan het werk 
zijn. Dat is er nu uitgeslepen. 

Mijn grootste overwinning is dat 
ik nu een vast contract heb voor 

36 uur, waar ik eerst geen zin 
had om te gaan werken. 

Mensen uit de wijk zijn blij als 
we daar komen werken en 

we krijgen dan ook allemaal 
complimenten uit de buurt.”

JEAN LOUIS
“Collega’s zien vooruitgang 

bij mij en zijn dan ook trots op 
mij. Ze zeggen dat ik het dan 
toch wel geflikt heb. Dat vind 
ik helemaal top. Het meeste 

trots ben ik erop dat ik hier meer 
zelfvertrouwen heb en met 

plezier naar mijn werk ga. Je 
stapt hier ‘s morgens allemaal 
met een team in de busjes en 
gaat dan gezellig op pad met 

elkaar. Je doet dan je dagelijkse 
dingen en gaat vervolgens weer 
met een goed gevoel naar huis.”

DENNIS
“De afwisseling hier bevalt me 
hartstikke goed. In het begin 

vond ik de overgang van Senzer 
naar het Helmonds Groen 
Collectief zeker spannend. 

Een nieuwe omgeving, nieuwe 
collega’s en ander werk. Ik ben 
trots op mijn stap. De sfeer is 

hier hartstikke goed.”
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De dinsdag 2 november aangekondigde 
maatregelen ter beteugeling van coro-
na staan het toe om door te gaan met 
Kunstlokaal42. Een voorbehoud moe-
ten we echter maken met betrekking tot 
de maatregelen die vrijdag 12 november 
zullen worden bekendgemaakt. We 
houden u uiteraard op de hoogte van 
nieuwe ontwikkelingen, zeker als die 
ertoe leiden (wat we niet hopen) dat we 
Kunstlokaal42 moeten afgelasten. 

Het is nog steeds nodig om te reser-
veren. Dat doe je via lokaal42@gmail.
com. Maar mocht je op het laatste mo-
ment besluiten om alsnog te komen, re-
serveren aan de deur kan ook( mits niet 
vol)! De toegang is en blijft gratis! Een 
coronacheck aan de deur is verplicht 
en de sluitingstijd is onverbiddelijk: om 
24.00 uur moeten we buiten staan.

De eerstkomende editie is woensdag 17 
november en deze staat geheel in het te-
ken van de stadskunstenaar. Te gast zijn 
(demissionair) stadskunstenaar Tahné 
Kleijn en (vervangend) wethouder van 
onder meer cultuur Andrew Harijgens. 

Stadskunstenaar Tahné Kleijn over 
haar stadskunstenaarschap 
De tachtigste editie van Kunstlokaal42 
staat in het teken van ‘de stadskunste-
naar’. We hadden een stadsdichter, twee 
stadsschrijvers, een stadskunstenaar, 
een stadsmuzikant en een stadsfoto-
graaf. Deze laatste, Tahné Kleijn, was 
de eerste die een periode van twee jaar 
mocht doen. En toen kwam corona en 
gooide roet in het eten. Inmiddels is zij al 
drie jaar stadskunstenaar, waarvan het 
laatste jaar demissionair, omdat geen 
andere was benoemd.

Met haar kijken we terug op haar stads-
kunstenaarschap, denk aan Goeikes 2, 
‘Stadskunstenaar Junior’ Anna Bosker 
en aan ‘Waskracht’, én we nemen een 

klein kijkje in de (nabije) toekomst met 
onder meer ‘n Ouwe Sok’ die nog op de 
planning staat.

Corona leidde ook tot een bijzondere fo-
totentoonstelling in Museum Helmond 
(Boscotondohal) en tot het fotoboek 
‘Stilte heeft het laatste woord’, dat 11 no-
vember uitkomt. 

Uiteraard komen we hierover te spre-
ken en het boek is ter plekke te koop, 
waarbij Tahné Kleijn graag bereid is te 
signeren. Extra leuk detail is dat er een 
mooi interview in staat met Lydia Roos 
van Lokaal42 over haar ervaringen met 
corona.

Gemeente Helmond en Tahné Kleijn 
zitten momenteel midden in het selec-
tieproces van de nieuwe stadskunste-
naar. Nog niet zeker is of de uiteindelijke 
stadskunstenaar op 17 november al 
gekozen is. Kunstlokaal42 heeft wet-
houder Andrew Harijgens uitgedaagd 
om zijn/haar naam deze avond bekend 
te maken. 

Kennismaking met Andrew Harij-
gens, wethouder van cultuur
Acht maanden voor de eindstreep stop-
te afgelopen juli Antoinette Maas als 

wethouder in Helmond. Met pijn in het 
hart nam ze afscheid, vertelde ze. Ze 
kon niet anders dan dit besluit nemen, 
legde ze uit. Werk en privé zijn al een tijd 
niet meer in balans. “Het is niet goed 
voor mijzelf, mijn gezin en de stad als ik 
doorga.”

De taken van wethouder Maas de 
laatste acht maanden van de coali-
tieperiode verdelen onder de andere 
vijf wethouders, vond GroenLinks een 
slecht idee. Binnen de eigen gelederen 
is geen geschikte opvolger gevonden. De 
partij droeg daarom Andrew Harijgens 
uit Bergen op Zoom voor. En hij komt 
woensdag 17 november graag kennis-
maken met Kunstlokaal42 en haar be-
zoekers.

Wie is hij, wat voor achtergrond heeft 
hij en wat vindt hij van Helmond en dan 
met name van het culturele klimaat? 
Corona heeft ook hier veel schade aan-
gericht en mogelijkheden beperkt. Wat 
kan de gemeente hieraan doen en wat 
is haalbaar? Was dit ook de reden dat 
er nog geen nieuwe stadskunstenaar 
is benoemd? En wat kan wethouder 
Andrew Harijgens ons vertellen over de 
nieuwe stadskunstenaar? Een naam, of 
blijft het bij de ‘stand van zaken in het 
zoekproces naar een nieuwe stadskun-
stenaar’? Wij zijn uiterst benieuwd!

Het belooft woensdag 17 november we-
derom een boeiende avond te worden. 
Uiteraard is er na afloop ruimte voor 
vragen en discussie. 

Nieuwe rubriek: het biermoment
Op het eind van de avond zal Jurr 
Buijnck, uitbater van Lokaal42 en groot 
bierkenner, ons iets vertellen over een 
nieuw bier in het assortiment, al dan 
niet passend bij het seizoen of onder-
werp. Uiteraard kunt u het betreffende 
biertje na afloop drinken.

80e editie Kunstlokaal42
CENTRUM Het was een leuke, boeiende en drukbezochte avond afgelopen 20 oktober met 

gasten Trudie Broos, Noud Peters, Ger Jacobs en Wim Raaijmakers. En alles draaide natuurlijk 
om Lucas Gassel.

Tahné Kleijn. F | Dave van Hout.

Je zoon/dochter is uitgevallen of 
dreigt langdurig uit te vallen op 
school. Je zit als ouder met allerlei 
vragen: Hoe kan dit gebeuren? Hoe 
nu verder? Wat betekent dit voor zijn/
haar toekomst? Daarnaast zit je met 
verdriet, een gevoel van falen, angst, 
frustraties en heb je last van onbegrip 
vanuit je omgeving. Uitval van een 
kind op school treft een geheel gezin. 
Zeker als je kind wil wel naar school 
wíl, maar dit niet kan. Om welke re-
den dan ook.

Wat is zelfhulp?
Zelfhulp is een mogelijkheid om met 
lotgenoten in contact te komen. De 
deelnemers komen regelmatig sa-
men zonder professionele hulpver-
lening. In deze groepen kunnen deel-
nemers hun ervaringen delen, elkaar 

steunen en van elkaar leren. Door het 
deelnemen aan een zelfhulpgroep 
krijg je erkenning en begrip van lot-
genoten, wat in het dagelijks leven 
soms moeilijk is. Praten met anderen 
over hetzelfde probleem helpt!
Herken jij jezelf hierin? Deze groep 
heeft nog ruimte voor nieuwe deel-
nemers.

Interesse?
Om je aan te melden kun je contact 
opnemen via mail/telefoon: eindho-
ven@zelfhulpnetwerk.nl
040 - 21 18 328.

Voor meer informatie over Stichting 
Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant 
of andere zelfhulpgroepen kun je kij-
ken op onze website: 
www.zelfhulpnetwerk.nl.

Zelfhulpgroep voor ouders 
van thuiszittende kinderen 

Start 1e bijeenkomst 11 november 2021

Vanaf 1 januari 2022 organiseert Hoor-
mij-NVVS, afdeling Zuidoost-Brabant, 
elke 2e donderdag van de maand en 
elke 4e donderdag van de maand lot-
genotencontact-bijeenkomsten voor 
mensen met een gehoorbeperking.

U bent van harte welkom om, vrijblij-
vend, een bijeenkomst bij te wonen. 

Meld u zich vooraf aan bij het secreta-
riaat zuidoostbrabant@
stichtinghoormij.nl.
In Eindhoven zijn de bijeenkomsten 
in gebouw Bomanshof, Pastoriestraat 
148 en in Helmond in wijkhuis De Fon-
kel, Prins Karelstraat 123.
De bijeenkomsten zijn 
van 10.00 – 12.00 uur.

Bijeenkomsten voor mensen met 
een gehoorbeperking 

• afrasteringen
• draaipoorten
• automatiseringen

• schuttingen
• schuifpoorten
• sierhekwerk

Hortsedijk 25
5708 HA Helmond
0492-842954

info@d-tection.nl
www. d-tection.nl

Vlierdensedijk 18
5705 CK  Helmond
0492-842954

info@d-tection.nl
www.d-tection.nl



18 vrijdag 12 november 2021 de loop weekkrant HELMOND

binnenkort:

do 18 nov 20.45 u  

gary lucas & peter willems   
DOUBLE DARE TOUR 
zo 21 nov 15.30 u  

a balladeer    
TOUR 2021
vr 26 nov 21.00 u  

erwin java travel party 
FEATURING SEAN WEBSTER
za 27 nov 21:00 u  

def americans
A TRIBUTE TO JOHNNY CASH
vr 03 dec 20.45 u  

kristoffer gildenlow    
SUPPORT PLATON KARATAEV
za 04 dec 20.30 u  

reggae night   
CAMEL’S DROP EN HEIGHTS MEDITATION
vr 10 dec 20.00 u  

krienouwa 
ALVERMAN & FORRE STERRA

podium

SPENCER
Biografisch drama over prinses Diana

HERSELF  
Clare Dunne schittert als jonge moeder 

ACCEPTEREN EN DOORGAAN    
Inclusief Q&A met Jelle van Gorkom 

film

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

cacaofabriek.nl

Expo

Coeur de Parisienne is een 
dialoog tussen de schilde-
rijen van Helma Michiels en 
de keramische sculpturen 
van Janina Frye, Sabina 
Timmermans en Boris van 
Hoof.

Het werk van Michiels bestaat 
uit geabstraheerde, expres-
sieve schilderijen en tekenin-
gen waarin ze de kracht van 
de vrouw laat doorklinken. 
De tentoonstelling is t/m 28 
november gratis te bezichti-
gen. De expositieruimte van 
De Cacaofabriek is dagelijks 
geopend tussen 13.00 en 
17.00 uur.

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

Van 17 t/m 20 november 2021 is er weer een 
wieler4daagse in zalencentrum “De Smed” in 

Stiphout. Hier alvast een compulatie te zien op  
Helmondnu.nl en Facebook van 2009 t/m 2019 

waarin de sprintkeizers te zien zijn. Foto van 2018.

WWW.HELMONDNU.NL

Avondwieler4daagse Stiphout
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Tijdens deze avond kijkt de bezoeker de 
documentaire over de revalidatie van 
Jelle van Gorkom na zijn verschrikkelij-
ke val op de BMX-baan. 

De film wordt persoonlijk ingeleid door 
regisseur Ad van Ham. De filmmaker 
volgde Jelle vanaf het moment dat hij 
wordt ontslagen uit zijn eerste revalida-
tiekliniek, ruim vijf maanden na zijn val. 

Na de vertoning zal Jelle in gesprek 
gaan met het publiek.
Jelle van Gorkom is één van de meest 
succesvolle BMX’ers van Nederland. 
Hij werd in alle leeftijdscategorieën ten 
minste één keer Nederlands kampioen. 
Daarnaast won hij zilver op het we-
reldkampioenschap in 2015 en op de  

Olympische Spelen in 2016. Maar in 
2018 ging het mis, Jelle raakte na een 
val op de baan in coma. De vooruitzich-
ten die hij kreeg waren somber; nooit 
meer praten, lopen of fietsen. Maar daar 
dacht Jelle anders over.

Ondanks dat hij nog druk is met revali-
deren, is Jelle al bezig met zijn nieuwe 
missie. Samen met zijn vriendin is hij de 
Jelle van Gorkom Foundation gestart. 
Het doel is om een centrum op te zetten 
om anderen met letsel te helpen, nadat 
ze de stempel ‘uitbehandeld’ hebben 
gekregen.

Het programma van donderdag 18 no-
vember start om 21.00 uur. Een ticket 
bestel je via www.cacaofabriek.nl.

BINNENKORT IN DE BIOSCOOP

JELLE VAN GORKOM

ACCEPTEREN
EN DOORGAAN

VAN TRAINEN VOOR OLYMPISCH GOUD 
NAAR ALLES GEVEN VOOR EEN NORMAAL LEVEN

AD VAN HAMEEN FILM 
VAN

FO
TO

 H
UM

BE
RT

O
 T

AN

Documentaire 
‘Accepteren en Doorgaan’ 

te zien bij De Cacaofabriek
Inclusief Q&A met BMX’er Jelle van Gorkom 

SUYTKADE Op donderdag 18 november komt BMX’er Jelle van 
Gorkom naar De Cacaofabriek om bezoekers te inspireren met 
zijn indrukwekkende verhaal en documentaire ‘Accepteren en 
Doorgaan’. Na afloop van de documentaire vindt er een Q&A 

plaats. Ook zal de Helmondse regisseur Ad van Ham aanwezig 
zijn, de filmmaker die de sporter volgde tijdens zijn revalidatie.

Gluren bij de Buren is het festival waar-
bij het vloerkleed het podium en de bank 
de tribune is. Enthousiaste Helmonders 
stellen hun huiskamer open voor een 
act en voor publiek uit de buurt.

 Aan elke deelnemende huiskamer 
wordt één act gekoppeld die zondag-
middag drie keer 30 minuten op vaste 
tijden optreedt. Bezoekers kunnen een 
route uitstippelen en van huiskamer 
naar huiskamer hoppen. Dit jaar is de 
organisatie ook op zoek naar een heel 
nieuw soort act: het Hobby Hoorcolle-
ge. Mensen die graag vertellen over hun 
passie krijgen een podium.

Vanaf 1 november tot 1 januari kan ieder-
een zich aanmelden om deel te nemen. 

Alle wijken doen mee, dus van Dierdonk 
tot Stiphout, en van Brandevoort tot 
Rijpelberg. Gluren bij de Buren biedt 
plaats aan amateurpodiumkunstenaars 
uit Helmond en omgeving. Denk hierbij 
aan dans, theater, muziek, poëzie en 
nog veel meer!

Aanmelden als act: bij Gluren bij de 
Buren word je gekoppeld aan een ge-
schikte huiskamer, en treed je in intieme 
setting op voor buurtgenoten. Een laag-
drempelig podium waar je lekker kunt 
uitproberen!

Aanmelden als host: meedoen als host 
betekent dat je voor één dag de directeur 
mag zijn van je eigen kleine podium. Er 
wordt drie keer een klein feestje bij jou 

thuis georganiseerd dat jij mag hosten.

Aanmelden is mogelijk tussen 1 novem-
ber en 1 januari via www.glurenbijde-
buren.nl.

Algemene informatie
Datum: zondag 13 februari 2022
Tijden: 13:00 - 18:00 uur
Entree: Pay what you can
www.glurenbijdeburen.nl

Gluren bij de Buren 2022 vindt plaats 
in Alphen aan den Rijn, Amersfoort, 
Assen, Baarn, Bloemendaal, Delft, Den 
Haag, Emmen, Haarlem, Helmond, Hil-
versum, Leiden, Nieuwegein, Nijkerk, 
Nissewaard, Soest, Utrecht, Zeist, Zoe-
termeer en Zutphen.

F | Gluren bij de Buren/Maarten J Eykman.

Gluren bij de Buren Helmond 
is op zoek naar acts en huiskamers 

HELMOND Het gezelligste huiskamerfestival van Helmond vindt dit seizoen plaats op 
13 februari 2022. De organisatie is op zoek naar lokale acts en hosts. 

Aanmelden kan tussen 1 november en 1 januari.

Aanmelden kan tot 1 januari

Stichting de Bühne presenteert:

Gluren bij de Buren - het vloerkleed is het podium en 
de bank de tribune! Het gezelligste huiskamerfestival 

van het land vindt plaats op 13 februari 2022. 

Als act word je gekoppeld aan een geschikte huiskamer, 
en treed je in intieme setting op voor buurtgenoten. Een 
laagdrempelig podium waar je lekker kunt uitproberen! 
Meedoen met je huiskamer betekent dat je voor één dag 
de directeur mag zijn van je eigen kleine podium. Er wordt 
drie keer een klein feestje bij jou thuis georganiseerd dat jij 
mag hosten. Alle soorten en maten huiskamers mogen 
meedoen en we verwelkomen alle acts, van dans tot dance 
en van covers tot cabaret. 

www.glurenbijdeburen.nl

gluren_bij_de_buren

glurenbijdeburennl

gluren

GEZOCHT: 

HUISKAMERS & ACTS

AANMELDEN
ACT

AANMELDEN
HUISKAMER

www.glurenbijdeburen.nl

Opleidingen in de bouw
14 november 2021 van 
11.00 uur tot 16.00 uur

Bouw Infra mensen Mierlo
Goorsedijk 6, Mierlo

Open dag
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Onze 51-jarige prins is geboren op 29 juli 
1970 en groeide op in een gezin met vader 
Hans, moeder Ineke en broer Sander. Het 
gezin woonde eerst in de Schoolstraat, later 
verhuisde de familie Schifferling naar de Ruis-
voornstraat en vanaf het 12e levensjaar van 
Patrick woonde het gezin in de Steurstraat. Pa-
trick is in 1993 getrouwd met Corine en samen 
hebben zij twee volwassen kinderen: Demi 
(25) en Tim (21). 
 
Patrick begon zijn schoolcarrière op ‘t Schrij-
verke, de oude kleurterschool in Mierlo-Hout. 
De tweede Kluppeltip op weg naar de bekend-
making van de nieuwe Prins was een zeester, 
voor intimi van Patrick een bekend symbool. 
Hij zat zelf op deze basisschool, waar zijn 
moeder jarenlang als interieurverzorgster 
heeft gewerkt en zijn vader lange tijd conciërge 
was. Na de Zeester ging Patrick naar de Naza-
rethmavo aan de Dolfijnlaan, waarna hij naar 
de kmbo (kort middelbaar beroepsonderwijs 
ging). Bij die laatste opleiding hebben Patrick 
en Corine elkaar leren kennen. In 1989 ver-
vulde hij zijn dienstplicht in Ede. In 1990 werd 
Patrick beroepsmilitair.  

Tussen 1989 en 2000 was Patrick leider van 
de verkennergroep bij Scouting Mierlo-Hout. 
Patrick heeft van zijn passie zijn werk kunnen 
maken. De dienstplicht, het ravotten met de 
verkenners in de buitenlucht en het werk als 
beroepsmilitair geven duidelijk aan dat Patrick 

een beroep in de veiligheidssector wel zag zit-
ten. Het is daarom dat Patrick in 1995 de over-
stap maakte naar de politie, waar hij nu nog 
steeds werkt. Patrick begon daar als surveillant 
op het bureau aan de Mierloseweg. In 2007 
verruilde Patrick zijn werk in Helmond voor het 
bureau in Eindhoven, waar Patrick zijn ambi-
ties en kwaliteiten verder kon ontwikkelen.  
In de afgelopen jaren werd Patrick regelmatig 
voor de Nationale Politie uitgezonden naar 
Zuid-Soedan, Griekenland en Sint-Maarten, 
waar hij meewerkte aan diverse missies in het 
kader van veiligheid en werderopbouw. Omdat 
Patrick zijn werkzaamheden nu veelal vervult 
vanuit het Eindhovense, is er ruimte gekomen 
voor het bekleden van dít hoogwaardigheids-
ambt. 

Bromsnorren
Het politiekorps in Zuidoost-Brabant heeft 
55 jaar geleden ook een eigen carnavalsver-
eniging opgericht: de Bromsnorren. Elk jaar 
organiseert deze vereniging een ludieke carna-
valsavond voor alle korpsleden op donderdag-
avond voorafgaand aan carnaval in Hoftempel 
De Geseldonk. Patrick weet als geen ander hoe 
het is om voorop te gaan in de polonaise en het 
feestgedruis aan te moedigen, want in 2001 
was hij prins van deze prachtige vereniging. 
Sinds 2012 heeft hij het voorzitterschap over-
genomen. Het is een eer voor Patrick om in het 
jubileumjaar van de Bromsnorren de dorslus-
tige hoogheid van De Kluppels te mogen zijn.  
Ook Corine is geen onbekende van De Klup-
pels. In 2018 was Corine boerenbruid en 
stapte zij in het onechte huwelijksbootje met 
haar boerenbruidegom Dennis Raap. Eerder 
was Corine al 11 jaar trainster en leidster van 
de dansmariekes en doet dat sinds een aantal 
jaren wederom. Veel Houtenaren zullen Corine 
kennen, want zij werkt al ruim 30 jaar bij Ra-
bobank, waarvan zij 18 jaar op het bankkantoor 
in Mierlo-Hout zat. Het motto van carnaval 
2022 is ’Wai zien ut wel zitte!’, een toepasselijk 
motto gezien de afgelopen coronaperiode. De 
Kluppels zijn daarom blij om weer een prins te 
kunnen presenteren en hopen op een zorge-
loos carnavalsseizoen, dat zij samen met Prins 
Patrick d’n 1e willen vieren. U bent van harte 
welkom bij onze evenementen in Hoftempel 
De Geseldonk! Alaaf! 

De Houtse Kluppels presenteren:

Prins Patrick d’n 1e

MIERLO-HOUT Patrick Schifferling is de 60e Prins van de Houtse Kluppels en zwaait de scepter 
over het Kluppelrijk tijdens carnaval 2022.

Prins Patrick d’n 1e. F | De Houtse Kluppels.

Door corona was het niet mogelijk om 
eerder prins te worden, maar stiekem 
was dat vorig jaar al de bedoeling. Car-
naval zit in het bloed van de familie Sle-
gers. Luuk is de vierde generatie die de 
scepter zwaait over het Kluppelrijk. Zijn 
vader Riny was jubileumprins tijdens 
het 55-jarig bestaan van de vereniging, 
opa Peter was de jubileumprins tijdens 
het 33-jarig bestaan van de vereniging 
en overgrootvader Toon was prins in 
1970 en 1971. Luuk viert al carnaval van-
af het moment dat hij net uit de luiers 
was, dus een feestje vieren is hem wel 
toevertrouwd. 

In zijn vrije tijd is Luuk fanatiek speler 
van RKSV Mierlo-Hout in het team 
JO15-4. Als hij geen huiswerk hoeft te 
maken, vindt hij het ook leuk om te ga-
men of is hij buiten te vinden met vrien-
den. In de vakanties is Luuk met zijn 
familie te vinden aan het Gardameer in 
Italië, waar hij graag een bootje huurt en 
op het water dobbert.

Luuk wordt het hele carnavalsseizoen 
bijgestaan door vorst Jef. Hij leidt de 
boel dit seizoen in goede banen bij de 
Klein Houtse Kluppelkes. Jef van Lier-
op is geboren op 12 december 2009 en 
zoon van Dirk en Jolanda. Jef zit in klas 

1 havo/vwo op het Carolus Borromeus 
College. Carnaval zit ook bij Jef in het 
bloed. Vader en moeder zijn altijd te vin-
den in Hoftempel De Geseldonk en ook 
Jef is al jaren lid van de Klein Houtse 
Kluppelkes. In zijn vrije tijd voetbalt Jef 
bij RKSV Mierlo-Hout (JO13-2), tennist 
hij bij Carolus en heeft hij treinen en ra-
cen als hobby. 

Jeugdprins Luuk d’n 1e en vorst Jef 
hopen op een keigezellig en onwijs gaaf 
carnavalsseizoen! Aan hen zal het niet 
liggen; samen gaan zij de Klein Houtse 
Kluppelkes fanatiek voor tijdens carna-
val 2022. 

MIERLO-HOUT Op zondag 7 november is Luuk Slegers 
gepresenteerd als 14e Prins van de Klein Houtse Kluppelkes. 

Luuk is geboren op 13 september 2008 en woont in de 
Barrierlaan met vader Riny, moeder Jorinde en zusje Suus. 

Luuk zit op het Jan van Brabant. Daar volgt hij de 
TTO-opleiding op havo, alle vakken in het Engels dus. Luuk is al 

vijf jaar lid van de Houtse Kluppels. 

De Klein Houtse Kluppelkes presenteren: 
Prins Luuk d’n 1e 

Prins Luuk d’n 1e. F | De Houtse Kluppels.
Boerenbruidspaar in het Kluppelrijk bekendgemaakt

MIERLO-HOUT Afgelopen weekend is het Boerenbruidspaar 
met aanhang gepresenteerd. Op 20 februari 2022, wordt een 

grootse bruiloft gevierd, waar iedereen welkom is.

BOERREBROID is Connie, pilluh mengster 
bai dun apotheek van St. Anna en regela-
teur, trainster en bestuurslid bai Polaris.
Doochter van moedder Diny Rommel-
se-Gabriëls, hoisvrouw oit Rotjeknor, vad-
der is Cor Rommelse, verwarmingsmon-
teur bai koninklijke Koipers Rotjeknor.
Was getikkend: Connie van de Kant-Rom-
melse.
MOEDDER VAN DE BROID is Marieke, 
pilluh mengster bai dun apotheek in Hel-
liemunt-West, wandelaarster en is van ut 
winkeluh en etuh en drinkuh. 
Doochter van moedder Franka van Bok-
hoven, thoiszurregster en hoisvrouw  en 
vadder John van Bokhoven, kopuleerspe-
cialist bai Rank Xerox.
Was getikkend: Marieke van Bokhoven.
VADDER VAN DE BROID is Gylk, project 
manager bai Caspar de kip, volleyballer, 
traineur ski-er en is van het etuh en kokuh. 
Zoon van vadder Gerome Jongstra, docent 
an de KUB en kumt oit Venlo en moed-
der Phia Jongstra-Bours juriste oit Oirs-
beek-Limbabwe.
Was getikkend: Gylk Jongstra.
GETUUGE VAN DE BROID is Anne, reis-
buro haawster in Stippunt en volleybalster 
bai Polaris.

Doochter van vadder Lambert Steeghs van 
de Jamin snuupkes en handboogskieter 
oit Lijssel  en Houtse Betsie Lijten, naai-
ster oit Mierle. 
Was getikkend: Anne Steeghs.
BOERREBROIDEGOM is Bobke de Kun-
ning, grauwte man bai Neways, mountain 
biker en tannisser. Zoon van vadder stof-
happer Joop de Kunning oit Nijmegen, 

werktoigbouwkundige in de zeevaart en 
moedder Ria, administreuse en oud-be-
stuurslid bai de Geseldonk, ok oit Nijme-
gen. Was getikkend: Bob Konings.
MOEDDER VAN DE BROIDEGOM is Ri-
anne, farmaceutisch medewerkster bai 
dun apotheek Sint Anna, wandelaarster 
en winkelmiep. 
Doochter van vadder Hendrik van Til-
borg koeien boer oit Mierle en moedder 
boerin Mariet Welten oit Summere. Was 
getikkend: Rianne Jurrius-van Tilborg. 
VADDER VAN DE BROIDEGOM is Eric 

de Kunning, Adjunct-CEJO bai Zaal de 
Kunnning, stapper en tapper en fisjesor-
ganiseerder. 
Zoon van vadder stofhapper Joop de Kun-
ning oit Nijmegen werktoigbouwkundige 
in de zeevaart en en moedder Ria, admi-
nistreuse en oud-bestuurslid bai de Ge-
seldonk, ok oit Nijmegen. Was getikkend: 
Eric Konings. 
GETUUGE VAN DE BROIDEGOM is Paul, 
onderhouds monteur bai Wijnen Bouw-

bedrijf, is bai scouting ut Hout en slag-
werker bai Phileutonia. Zoon van vadder 
Riny Smits, timmerman oit Helliemunt en 
moeder Fien Smits-v.d. Mortel pedicure oit 
Lijssel. Was getikkend: Paul Smits. VELD-
WACHTER is Johan, deurre produsent bai 
Berkvens deursysteme in Summere, Klup-
pel en opper drankverstrekker.
Zoon van vadder Jan Wijnen en Cissy van 
Lieshawt van de Siep… Was getikkend: 
Johan Wijnen.
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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 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 15.30 uur concert

Donderdag 18 november: kerkwijding basilieken Petrus en Paulus 
09.00 uur Luciakerk kerkpoetsen 
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers

Vrijdag 19 november
14.00 uur Luciakerk Huwelijk Nikki Sleegers en Samantha Swartz (pastoor Scheepers)

Zaterdag 20 en zondag 21 november: HOOGFEEST CHRISTUS KONING 
17.00 uur Helmond-West pastoor Scheepers mmv Arie Ketelaars
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Jan van de Beek
Intenties: Pietje van Kessel; Joseph Kemper
09.30 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Anke en Gertie
Intenties: Pastoor Thom van Lierop vw sterfdag ; Annemarie van Bussel-Hendriks vw 
verjaardag; Tinie Hendriks; Sjef van Berkel en Toos van Berkel-van Hoof; Jan en Anna 
Klomp – Verhees vanwege verjaardag Anna
10.45 uur Luciakerk Dopen diaken Martina 
11.00 uur Trudokerk pastoor Scheepers mmv Gregoriaans koor
Intenties: Piet van Neerven en Irma van Neerven-Harnisch; Henk Ceelen; Cune Hettema; 
Ann Takkenberg; Riet Broens; Riek Vinken-van Bommel, Sjef van Berkel en Toos van 
Berkel-van Hoof; Josepha de Bie- Terwindt; Uit dankbaarheid; Marinus Raymakers en 
Jacques van Baalen Namens het Gregoriaans Koor; Hans Graat; Ouders Raijmakers van 
der Heijden en verdere familie leden
18.45 uur Trudokerk Sinterklaasfeest in de kerk!

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

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

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

‘We branden een kaarsje
 ter herinnering aan jou.’

Lichtjesavond | zondag 28 november

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

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

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

Verdrietig, maar dankbaar dat een verder lijden hem bespaard is gebleven,
stellen wij u in kennis van het overlijdenvan mijn zorgzame man en mijn vader

Kees van Toren
echtgenoot van

Annemie van Toren - Kusters

Hij overleed in de leeftijd van 74 jaar.

Annemie
Christian

5 november 2021
Taunus 16, 5706 PD  Helmond

De afscheidsbijeenkomst vindt plaats op vrijdag 12 november om 11.30 uur in crematorium 
Berkendonk, Meanderlaan 1 te Helmond.
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Ambachtweg 9, 5731 AE  Mierlo. Tel.: (0492) 66 33 98 www.houtsmabv.nl - contact@houtsmabv.nl

VOOR NIEUWBOUW, UITBREIDING EN
RENOVATIE VAN UW WOONHUIS

Werkzaam in ALLE wijken van Helmond

Spreekuurlocaties:
Centrum: Wethouder Ebbenaan 168 ma t/m vr
Mierlo-Hout: Cortenbachstraat 70 do
Rijpelberg: Twijnsterhof 161 vr
Stiphout: Dorpsstraat 51 ma
Helmond-Noord: Jan van Goyenlaan 1 ma

Lenneke van Oorschot - Daamen
Fleur de Wolf
Linda Verbakel - Backx
Inge van Melis - van Hout

verloskundigenhelmond.nl

0492 - 53 28 00

NU OOK 
AVONDSPREEKUUR

Het uitproberen van een nieuwe show 
was de basis voor de oitperbeermiddag. 
Eerst alleen voor vrienden en familie, 
later breidde zich dit uit doordat andere 
amusementsgroepen ook mee wilden 
doen. En weer later sloten de eerste klet-
sers zich aan. En zo is het uitgegroeid tot 
een jaarlijks evenement waar elke keer 
weer reikhalzend naar uitgekeken wordt. 
John vertelt:
“De behoefte om beginmeters te maken 
leeft bij amusementsgroepen en kletsers 
al jaren. In Limburg noemen ze zichzelf 
buuttereedners en in Brabant loopt het 
uiteen van tonpraters, sauwelaars en 
zwetsers tot aan maauwerds, en zani-
kers. Maar in Helmond zijn het nog altijd 
‘kletsers’. In de periode vóór carnaval die 
officieel op 11 november begint, worden 
in het zuiden van Nederland veelvuldig 
kletstoernooien, kampioenschappen en 
dergelijke georganiseerd.        

Het Engelse ‘try-out’ is eigenlijk ook een 
slechte benaming voor die nodige begin-
meters, dus hier in Helmond en omstre-
ken noemen we het simpelweg ‘oitper-
beren’. Bij de Keiologische Hogeskool is 
al van oorsprong de benaming voor een 
nieuweling: ‘d’n Oitperbeerder’.
Vandaar dat amusementsgroep Kei te 
Gek in hun begin destijds een middag 
organiseerde voor hun eigen aanhang 
en familie. We noemden het ‘D’n Oit-
perbeermiddag’. Doordat andere amu-
sementsgroepen en kletsers ook wilden 
deelnemen, groeide de oitperbeermid-
dag langzaamaan uit tot een volwaardige 
carnavalsmiddag.
In het begin in de kantine van de tennis-
vereniging op de Rijpelberg, later in café 
de Zwaan in Bakel en daarna in Party-
centrum de Molen in de Molenstraat en 
nu sinds enkele jaren in De Fonkel. De 
amusementsgroepen zijn inmiddels be-

hoorlijk uitgedund, maar voor de kletsers 
is de vraag naar beginmeters flink ge-
groeid, en dus met deze groep verspreid 
over 2 middagen moet het te organiseren 
zijn. De opzet is eigenlijk bedoeld voor, 
zoals al eerder genoemd, een gratis 
middag voor familie en vrienden van de 
deelnemers die dan motiverende en kri-
tische opbouw mogen geven. Omdat een 
kletser liever optreedt voor een volle zaal, 
is iedereen welkom! Wel met QR-code!        
Omdat de belangstelling zo is gegroeid, 
hebben Bert van der Heijden en ik de 
nodige ondersteuning gekregen van de 
HEG Groep, de Rampetampers en De 
Fonkel. Ook voor de muzikale onder-
steuning van ‘muziekkapel Raggazi’, zijn 
we erg dankbaar. En dat twee middagen, 
geweldig!
Bert praat deze beide middagen aan el-
kaar op zijn eigen Helmondse wijze.”

Jubileumeditie voor de ‘Oitperbeermiddag’ in De Fonkel 
Al 22 keer het ideale moment voor amusement en kletsers om te ‘try-outen’ 

John van Lanen als kletser. 
F | Eigen collectie John.

BINNENSTAD Op 12 en 19 december is het weer zover: de 
Oitperbeermiddag in De Fonkel. Vorig jaar heeft door corona 

geen doorgang kunnen vinden, anders had die 22e editie al 
plaatsgevonden. Organisator John van Lanen is een bekende 
in het Helmondse carnavalscircuit: in seizoen 2017-2018 was 
hij prins der Rampetampers en daarvoor heeft hij in diverse 
amusementsgroepen gespeeld, waarvan Kei te Gek wel de 

bekendste is. Hier maakte hij 11 jaar deel van uit. John heeft 
zelfs een keer in de ton gestaan als kletser!

Arie Schoofs op de Oitperbeermiddag van 2019. F | De Fonkel.

Tripp en Elva zijn broer en zus en zijn 6 april geboren. Ze kunnen 
uitstekend met elkaar overweg en doen spelletjes als tikkertje en 
pak-me-dan-als-je-kan. Daarna gaan ze samen in één mandje op 
een fleecedekentje liggen sabbelen. Ze waren in het begin best 
bang voor mensen en hebben een flink traject afgelegd om aan 
mensen te wennen. Tripp heeft zich het verst ontwikkeld, Elva 
heeft nog wat reserves maar als je bedenkt hoe schuw zij met 
name was, doet ze het fantastisch. Beide katten zijn inmiddels 
prima aaibaar, Tripp is ook op te pakken. Ze hebben een rustig 
huishouden nodig waar ervaren mensen zonder (kleine) kinde-
ren ze nog wat verder kunnen laten opbloeien. Het is niet moeilijk 
een band met het tweetal te krijgen, de ingang is: spelen, aaien, 
eten. Daar wordt elk katje blij van! Wie niet te veel eisen stelt en 
geen te hoge verwachtingen heeft, zit met dit tweetal goed. 

Dier van de week

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

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
6) Op de vrijdiggemiddig het ie er heul wa oitgedeeld
7) Ginne skèle wiewaw, moar hai ziet ze wel dubbel

In Brandevoort gaan ondertussen al verschillende namen rond en zijn de voorberei-
dingen voor de prinsbekendmaking op 20 november en receptie op 28 november al 
in volle gang. Zien we u dan ook in onze hoftempel ’t Brandpunt? Wij houden ons aan 
de actuele coronavoorschriften en huisregels van onze hoftempel.
Kijk voor meer informatie op www.brandeliers.nl of houd onze socials in de gaten.

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

Wie wordt de 11e Prins der Brandeliers?
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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

CURSUS

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

L&G
GRATIS OPHALEN

van oud ijzer, metalen en electronica.
06-13362457.

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

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

06-13208306. www.vdrijt-inboedels.nl

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

De Ridders van de ronde tafel Informeer naar onze arrangementen.
www.escapeandmore.nl   06-53831325

Gratis proefles aquarelleren.
Dinsdagmiddag 13.30-15.30 uur

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

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