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300
OCCASIONS

AUTODROOM
HELMOND

Meubelmerk Skôn 
op Dutch Design Week.

heerlijke pasta’s en pizza’s
bij Vicenza.

Mannenkoor Lambardi
bestaat 70 jaar.

Hospice Valkenhaeghe
zoekt vrijwilligers.
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 @weekkrantdeloop
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PAG 3 | Jazz Connection in Jazz Café Mierlo • PAG 7 | Ondersteuning wijkblad Helmond-Noord • PAG 11 |  Lambertus Concerten • PAG 19 | Hellemondgift Kadoboek

EXTRA 
BIJVERDIENEN?

06-18938912 
bezorging@deloop.eu

HELMOND-WEST:
Route 1: 2e Haagstraat, 

Mierloseweg, Wilhelminalaan.
Route 2: Drs den Uyllaan, Professor 
Oudlaan, Burgemeester Krollaan.

 
HELMOND-NOORD:
Route 1: Astronautenlaan, 

Marslaan, Jupiterlaan.
Route 2: Abraham Bloemaerstraat, 

Gerard Davidstraat, 
Vincent van Goghlaan.

 
CENTRUM:

Route 1: Drietipstraat, Jan 
Stevenstraat, Wolfstraat.

Route 2: Beelstraat, 
Paterslaan,Wolfstraat.

 
BROUWHUIS:

Eemstraat Maaslaan, Roerstraat.

Helmond Akkerweg 70

A.S. ZONDAG

2 oktober

HELMOND | Afgelopen dinsdag 
heeft onze redactie de raadsverga-
dering bezocht en in het kader van 
de politiek dichter bij de Helmonder 
brengen een en ander vanaf de per-
stribune gevolgd.

Een van de agendapunten deze 
avond was ‘Coronagelden, miljoen 
voor meer groen’ van de coalitie, of… 
de motie van de oppositie ‘Opschor-
ten, maar eerst directe crisissteun 
aan onze inwoners en onze onderne-
mers’. Het viel op dat de voorzitter, 
onze burgemeester, de vergadering 
met humor, kort en kundig voorzat, 
een heel karwei met wel 12 verschil-
lende partijen. Er zijn 2 ‘kampen’, de 
oppositie (VVD, Helder Helmond, 
CDA, Mì Hellemonders en FvD), maar 
de meerderheid bestaat uit de Coali-
tie (samenwerkenden) met 7 partijen 
(Groen Links, D66, PvdA, SP, Lokaal 
Sterk, 50Plus en Denk).

De agenda werd keurig afgewerkt 
totdat men aan het punt ‘Een miljoen 
aan coronagelden te besteden voor 
meer groen’ kwam. 

Weliswaar was hiervoor in 2020 al 
een goedkeurend raadsbesluit ge-
nomen en wethouder Bonte (Groen 
Links) wilde dit besluit nu toch uit 
gaan voeren. Maar, de oppositie be-
toogde om dit besluit  tijdelijk op te 
schorten, omdat er nu met de crisis 
directe problemen waren voor veel 
gewone Helmonders die eigenlijk ook 
een gevolg waren van corona, dus de 
coronagelden zouden hiervoor prima 
besteed kunnen worden. 

Bewoners die met direct stijgende 
energiekosten te kampen hebben, 
ondernemers die direct van 1000 
euro energiekosten in de maand naar 
4000 euro gaan en ten einde raad zijn 
en hun bestaan in direct gevaar is.

Een simpele kwestie, leek ons als 
waarnemers, het groen tijdelijk op-
schorten en nu direct op de crisis re-
ageren met directe en snelle steun 
(miljoen) aan onze eigen Helmon-
ders. 

Voor niemand gezichtsverlies, ie-
dereen blij. Maar het coalitie belang 
werd hoger geacht en de motie werd 
verworpen, een gemiste kans en een 
verkeerd signaal naar de gewone 
Helmonder. Dus een miljoen naar 
meer groen in de stad en verder niks.

Het College (Burgemeester en Wet-
houders) heeft inmiddels wel een 
‘Taskforce Koopkrachtcrisis’ opge-
richt, met verschillende partijen gaat 
men met spoed bekijken hoe men 
ondernemers en bewoners direct kan 
gaan bijstaan, middels de begroting 
wil de gemeente hier gelden voor vrij-
maken, wel een goed signaal.

Raadsvergadering 27 sept. j.l.

Coalitiebelang, weegt zwaarder 
dan directe crisissteun?!

ZONDAG 2 OKTOBER

DEELNEMERS

11.00 - 17.00 UURDE GESELDONKKANSRIJK MIERLO-HOUT EN PARTNERS

De beurs OpJeGezondheid wordt mede mogelijk gemaakt door:
Dynamische verbindingen

Gesponsord door:

WWW.OPJEGEZONDHEID.NU  |  ZONDAG 2 OKTOBER | 11.00 - 17.00 UUR  |  DE GESELDONK

Op zondag 2 oktober 2022 organiseert Kansrijk Mierlo-Hout samen met vele partners de beurs 'Op je Gezondheid'. Een dag met veel informatie over bewegen en 

voeding. Talloze verenigingen en organisaties gaan graag met je in gesprek en informeren je over de mogelijkheden. Er zijn gezellige stands met gezonde, maar 

ook lekkere hapjes. Neem deel aan de gezondheidscheck en krijg direct een persoonlijk advies. Maak gebruik van het aanbod aan proeflessen en krijg antwoord op 

vragen, waar je mee zit. Kortom een beurs, die zo veel omvattend is, dat er voor elk wat wils is.

ENTREE GRATIS

Formulierenhulp
OUDEREN CREATIEF

SLAAP VITALEROOK IN 
DEZE 
UITGAVE
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Omdat jouw week al druk genoeg is

Aanstaande zondag
alle vestigingen geopend

nuvakeukens.nl 
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

Gratis 
montage*

Als je jouw keuken in 
januari 2023 laat plaatsen

De Kia Sportage.
Nu in de showroom.

씲36.99536.995
Vanaf:

Gem. brandstofverbruik Kia Sportage Mild Hybrid: 1,1 – 6,5 l/100km, 90,1 – 15,4 km/l. CO2-uitstoot: 26 – 148 g/km.
De vermelde waarden voor het brandstofverbruik, de CO2-uitstoot en het rijbereik zijn gemeten volgens WLTP. Genoemde consumentenprijs is een vanaf prijs en is geldig bij aankoop van een Kia 
Sportage Mild Hybrid. Kia voertuigen worden tijdelijk aangeboden tegen niet-vaste prijzen. Bekijk de volledige voorwaarden op kia.com of vraag ernaar bij jouw Kia-dealer. Getoond model kan 
afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

De bekendste SUV van Kia is vernieuwd. De Kia Sportage is moderner dan ooit zonder zijn 
Sportage-karakter te verliezen. De sterke en ef쏾 ci썝nte aandrijving – naar keuze Mild Hybrid, 
Hybrid of Plug-in Hybrid – brengt je krachtig in beweging. Ontdek de Kia Sportage nu in de 
showroom. 

Varenschut 21D, Helmond
Tel: 0492 - 588 970  |  kia-vdns.nl

VDNS Helmond



vrijdag 30 september 2022 3

Omdat iedereen anders is...
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U I T VA A RT  S P I E R I N G S

Ook als u verzekerd bent bij 
Ardanta, Amev, Dela, Monuta 
of Yarden bent u vrij om voor 
ons te kiezen!

HELMOND/EINDHOVEN | Het 
meubelmerk Skôn van Stichting 
Maatschappelijke Opvang regio 
Helmond staat dit jaar op de Dutch 
Design Week. Van 22 tot en met 30 
oktober 2022 zijn zij met een bijzon-
dere stand te bewonderen bij de lo-
catie van Piet Hein Eek. 

“Niet iedereen die zich aanmeldt 
wordt zomaar toegelaten tot de 
Dutch Design Week. Wij zijn uitgeko-
zen vanwege onze bijzondere werk-
wijze en concept. Daar zijn we heel 
erg trots op,” aldus Kitty de Laat, 
directeur-bestuurder van SMO regio 
Helmond. De duurzame designpro-
ducten met een eerlijke, lage prijs 
worden gemaakt door de mensen 
die werken in de timmerwerkplaats 
van SMO’s Jobfactory. Meggy Smul-
ders, vormgeefster product & werk 

bij SMO vertelt: “Ons team bestaat 
uit mensen die zijn uitgesloten van 
de arbeidsmarkt. Als je hun verha-
len ontdekt, weet je dat dit allemaal 
mensen zijn met hoop en dromen 
voor hun toekomst. Creatieve, grens-
verleggende filosofen zelfs. Wij vra-
gen ze wat ze willen leren en welke 
vaardigheden ze willen ontwikkelen 
voor hun persoonlijke groei. Al onze 
producten zijn ontworpen met deze 
vaardigheden in het achterhoofd, 
zodat mensen hun talent al werkend 
kunnen ontwikkelen. Iets doen waar 
je blij van wordt, geeft vertrouwen, 
enthousiasme en routine in je leven. 
Dat helpt mensen stappen te zetten 
naar een krachtig leven. We gaan zo 
verspilling van hun talent tegen.”

Naast verspilling van talent wordt 
ook verspilling van grondstoffen te-

gengegaan. Alle producten worden 
namelijk gemaakt van oude, houten 
meubels die niet worden verkocht in 
kringloopwinkels. Kitty de Laat: “Met 
onze deelname aan de Dutch Design 
Week willen we aan een groot publiek 
laten zien dat de mensen die de Skôn 
producten maken wel degelijk van 
waarde zijn voor de samenleving en 
voor de arbeidsmarkt. En we gaan 
ervoor om andere designers en orga-
nisaties te inspireren met onze denk- 
en werkwijze. Ook willen we met 
onze deelname een steentje bijdra-
gen aan SMO’s grote opdracht: het 
bijstellen van het beeld van ‘de daklo-
ze’ die niks ligt te doen op een bankje, 
naar een trotse medewerker van ons 
meubelmerk. Het kan niet anders of 
onze aanwezigheid en presentatie 
tijdens de Dutch Design Week 2022 
moet hier een boost aan geven!” 

Meubelmerk Skôn van 
SMO Regio Helmond op 
Dutch Design Week 2022 

F | SMO regio Helmond.

MIERLO ‘Ze zijn ongelooflijk muzikaal en absoluut geweldig live op het po-
dium.’ ‘De Nederlandse nr. 1 Jazz & Swing Band.’ 32 jaar geleden opgericht in 
‘jazzy’ woonplaats Breda, beweegt Jazz Connection als een trein; swingend 
en rollend met hun Jive & Swing Show. 

Ze traden op op grote festivals en clubs in Nederland, toerden in België, het 
VK, Duitsland, Zwitserland, Scandinavië, Frankrijk, Bulgarije, Rusland, Servië 
en Polen, evenals in het Midden-Oosten, Afrika en Azië. De band speelde vanaf 
het begin van de oprichting op het Breda Jazz Festival. 

De muziek van Jazz Connection heeft zich in de loop der jaren door een veran-
derende bezetting verder kunnen ontwikkelen. Bij aanvang lag de nadruk op 
mainstream jazz, met dixieland-, jive-, latin- en zelfs soulinvloeden. De band 
ontwikkelde in die jaren langzaam een eigen sound met soms ook met eigen 
stukken. In de laatste vijf jaar is de muzikale nadruk steeds meer komen te lig-
gen op de klassieke jive- en swingmuziek. En dan met name de muziek van de 
3 Louis’: Louis Prima, Louis Jordan en Louis Armstrong.

Dit feest wil je echt niet missen! Samen met een flinke dosis humor zorgt het 
collectief van Jazz Connection voor een opmerkelijk eigen geluid: transparant, 
geraffineerd, catchy & groovy. Of het nu een swingende jive, dampende boogie 
of meeslepende blues is, je herkent direct de sound van dit unieke sextet.

Woensdag 5 oktober, aanvang 20.00 uur. 
Locatie: ’t Patronaat, Heer van Scherpenzeelweg 14-16, 5731 EW Mierlo.
Wacht niet te lang! Reserveer je tickets via www.jazzcafemierlo.nl.

Jazz Connection. F | Organisatie Jazz Café Mierlo.

Jazz Connection 
in Jazz Café Mierlo 

STIPHOUT | Op zaterdag 1 oktober 
houdt Seniorweb Stiphout open dag 
van 10.00 tot 12.30 uur in het leslo-
kaal. Adres: hoek Gerwenseweg/
Claassenstraat, ingang deur in de 
Claassenstraat. Op deze locatie 
krijgt u van het docententeam alle 
informatie over de cursussen die dit 
najaar worden aangeboden.

Een greep uit het aanbod:
Mac computer en MacBook, Win-
dows 10/11, smartphone van Apple 
en Android, fotoboek maken en meer 
zoals bijvoorbeeld videobewerking. 

De cursussen starten in de week van 
15 oktober.
Heeft u vragen of wilt u deelnemen 

aan een van de cursussen, dan bent u 
van harte welkom op onze open dag. 
U vindt ons op de website: 
www.kbo-stiphoutwarande.nl.

Voor meer informatie: 
seniorwebstiphout@gmail.com
Jac van Maasakkers: 
telefoon 0492 – 539 280

Open dag Seniorweb Stiphout

Meer actueel nieuws? 
WWW.HELMONDNU.NL
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Slimmer omgaan met energie? 
Kom naar het Energiehuis Slim Wonen
Bent u een huiseigenaar of huurder en wilt u slimmer met uw energie omgaan? 
Ga dan naar het Energiehuis Slim Wonen. Het Energiehuis Slim Wonen is het 
loket van de gemeente Helmond en zeven andere Peelgemeenten over alles wat 
met energie te maken heeft. 

Bent u op zoek naar informatie over bijvoorbeeld isoleren, wilt u deskundig 
onafhankelijk advies of wilt u deelnemen aan een gratis thema avond? Neem 
contact op of loop vrijblijvend binnen. Het Energiehuis Slim Wonen helpt u graag.

Themabijeenkomsten oktober
In oktober zijn er themabijeenkomsten over slim isoleren en ventileren en over 
zonnepanelen. Beiden heel actueel in deze tijden van hoge energiekosten. De 
themabijeenkomsten vinden plaats in het Energiehuis aan de Torenstraat 3 in 
Helmond op:
• maandag 10 oktober om 19.30: Slim isoleren en ventileren van woningen uit 
 1990 of ouder;
• maandag 24 oktober om 19.30: Zonnepanelen waar moet ik op letten?

U kunt zich aanmelden via de website energiehuisslimwonen.nl/agenda of door 
een mail te sturen naar info@energiehuisslimwonen.nl. 

Inloopspreekuren 
Elke dinsdag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 
tot 13.00 uur zijn de inloopspreekuren aan de Torenstraat 3 in Helmond. U kunt 
dan zonder afspraak binnenlopen voor gratis advies. 

Telefonisch spreekuur en afspraken
Belt u liever? Dat kan iedere dinsdag en donderdag van 13.00 tot 17.00 uur 
via telefoonnummer 085-0410041. U kunt ook een afspraak maken met een 
Energiecoach via www.energiehuisslimwonen.nl/afspraak. 

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag 4 oktober, 18 oktober en 
1 november 2022. Alle vergaderingen beginnen om 13.30 uur. De agenda van de 
vergadering is de dag voorafgaand aan de welstandsvergadering te vinden op 
www.helmond.nl/welstandscommissie. Of mail naar gemeente@helmond.nl. 
Dan ontvangt u de agenda van de welstandsvergadering in uw mailbox.

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

Bekendmakingen

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

Grasbeemd 2 27-07-2022 plaatsen 2 fietsenstallingen  7156055

Korte Dijk 8 31-05-2022 uitbreiding bedrijfspand  7013831

Waterburcht w4, w5 en w6 05-08-2022 oprichten appartementen, maken uitweg  7076895

Nieuwveld 21 26-07-2022 plaatsen toegangsdeur  

Grasbeemd 2 28-07-2022 oprichten cleanroom  7157821

Cortenbachstraat 130,  02-08-2022 verbouwen begane grond naar 7169769

130A en 3e Haagstraat 108A  3 appartementen  

Arcenlaan kavel 5 02-08-2022 oprichten woning, maken uitweg  7167547

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

Gratis compost bij milieustraat
In oktober is het weer compostmaand. De hele maand kunt u gratis compost 
ophalen bij de milieustraat. U maakt hiervoor vooraf online een afspraak. 
De compost laadt u zelf in, dus vergeet uw schop niet mee te nemen. U mag tot 
één volle aanhangwagen per keer meenemen.
 
Compost is een bodemverbeteraar die de natuurlijke balans in de bodem herstelt. 
In Helmond zamelden we vorig jaar 9.860 ton GFT-afval in. Dat verwerken we 
naar compost. Zo besparen we afvalverwerkingskosten en het milieu. 
En u ontvangt gratis compost voor uw tuin.

Afspraak maken Milieustraat
U kunt alleen op afspraak een bezoek brengen aan de milieustraat aan de 
Gerstdijk 1 in Helmond. U kunt voor maandag tot en met vrijdag een afspraak 
maken tussen 13.00 – 17.00 uur. Op zaterdag is de milieustraat open van 
8.30 – 16.00 uur. Een afspraak maakt u via www.helmond.nl/afspraak.

Afvalcoaches beantwoorden vragen afvalscheiding
Heeft u vragen over afvalscheiding? Maak dan een afspraak voor donderdag 20 
oktober. Dan staan onze afvalcoaches bij de milieustraat van 13.00 tot 16.00 uur. 
Zij beantwoorden al u vragen over afvalscheiding en geven de beste afvaltips voor 
thuis.

Senioren en Veiligheidsmaand! 
In april is de landelijke campagne ‘Senioren en Veiligheid’ geweest van het 
ministerie van Justitie en Veiligheid. Met als doel senioren te waarschuwen voor 
verschillende vormen van online criminaliteit. De gemeente Helmond steunt 
deze campagne en stelt de maand oktober in het teken van deze vormen van 
online criminaliteit. Senioren krijgen nuttige informatie en concrete tips om te 
voorkomen dat ze slachtoffer worden.

Internetcriminelen worden steeds slimmer
Ze verzinnen steeds weer nieuwe manieren om mensen van hun privégegevens 
of bezittingen te beroven. Bijvoorbeeld via valse e-mails met een link (phishing), 
via oplichters die zich voordoen als een bankmedewerker (spoofing) of via 
hulpvraagfraude (bijvoorbeeld via WhatsApp). Daarbij doet een crimineel zich 
voor als een bekende en vraagt om geld over te maken.

Met deze campagne willen we ouderen informeren en waarschuwen 
Iedereen kan slachtoffer worden, dus ook iedere oudere. Daarom delen we, 
samen met partners in de stad, de campagne ‘Senioren en Veiligheid’. U krijgt tips 
om te voorkomen dat u slachtoffer wordt en u leest wat u kunt doen als dat toch 
gebeurt. In de maand oktober komt iedere week een ander onderwerp aan bod.

Kijk voor tips, webinars en meer informatie op de website 
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl
Daar is van alles te vinden over de verschillende vormen van criminaliteit.

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
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Ingediende evenementenaanvragen
Projectlocatie: Ontvangstdatum: Projectomschrijving: Dossiernr:

de Plaetse 54 /  19-09-2022 markthopper 2022, 5 november 2022  2022-X2990

Huiskensstraat 8 

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.

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

Harmoniestraat 19 20-09-2022 kamerbewoning 

Brandevoortse Dreef -  21-09-2022 aanleg tijdelijke kabelverbinding 7171011

Schutsboom 

Groenstraat 170 t/m 224 21-09-2022 vervangen kozijnen 

Burgemeester Krollaan 31 21-09-2022 maken uitweg 7263597

Hoogeindsestraat 100 22-09-2022 wijzigen gevel 7270699

Korte Dijk 8 22-09-2022 vergroten bedrijfsruimte 7272277

Piet Soerstraat 17 22-09-2022 vergroten woning 7268251

Alphonsusplantsoen  23-09-2022 maken tijdelijke uitwegen 7260249

Piet de Witstraat 19 25-09-2022 plaatsen overkapping en erfafscheiding 7277891

Sportpark de Braak 7 23-09-2022 plaatsen 2 units kleedlokaal 7274681

Jan Hokaarsstraat (naast 33) 26-09-2022 kappen boom 7278173

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

Braakweg 22 19-09-2022 vergroten woning 5830473

Hoofdstraat 159 21-09-2022 plaatsen antennes mobiele  6937261

  datacommunicatie 

Itterestraat 56 21-09-2022 doorbraak draagmuur 7194865

Europaweg 99, 99A t/m  15-09-2022 oprichten 78 appartementen 6857749

99F, 101, 101A t/m 101F, 103, 103A t/m 103F, 105, 105A t/m 105F  

Nachtegaallaan thv 50 23-09-2022 plaatsen containerberging 7084749

Bindersestraat 2 23-09-2022 wijziging oprichten zorgcomplex 7070385

Verleende evenementenvergunningen
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Dossiernr:

Cacaokade 1 21-09-2022 Urban Matterz, 25 september 2022  2022-X1672

Winkelcentrum Brouwhorst 23-09-2022 Kerstmarkt, 18 december 2022  2022-X2829

Bezwaar maken

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na 

de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester, 

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

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

 

Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf:

Heistraat 48A t/m 48H 30-09-2022  oprichten 9 appartementen 6294493

Inzage 

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken 

liggen met ingang van 30 september gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het 

(tijdelijke) Stadskantoor, Binnen Parallelweg 44 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u 

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

Zienswijzen indienen

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

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

richten aan burgemeester en wethouders, Afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Postbus 950, 

5700 AZ Helmond. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden 

gemaakt bij Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken onder telefoonnummer 14-0492).

Verleende vergunningen openbare orde en veiligheid (2)
De volgende vergunningen zijn in de afgelopen weken  verleend.

Aanvrager horeca Locatie: Omschrijving: Registratie nr/Datum:

verzending: 

IJssalon Il Circo Dorpsstraat 8 Alcoholwetvergunning 51150813/20-09-2022

IJscafé Bella Amica Binderseind 34 Exploitatievergunning 86990799/20-09-2022

Meer informatie

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

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

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

M. Saman  07-10-2001

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

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

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen voor deze personen de aantekening 

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

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

voor overheidsinstellingen waardoor dit gevolgen kan hebben voor uitkeringen, aanvragen 

paspoort, subsidies enz. 

Naam en voorletter(s)  Geboortedatum

V.M. Timmermans  01-07-1978

M.D. Bude  02-06-1982

J.A. Verschuren  14-04-1974

N. Revoniuk  21-04-1980

V.O. Varnakova  27-05-2008

 

Zienswijzen

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

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

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

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

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

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

maken. Neemt u contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 140492. Bezwaar maken 

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

definitief besluit genomen. 

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. Voor spoedeisende gevallen kunt u de rechter 

om een tijdelijke maatregel (voorlopige voorziening) vragen. In dat geval maakt u eerst 

bezwaar. Een voorlopige voorziening vraagt u daarna aan bij de Rechtbank Oost-Brabant in 

’s-Hertogenbosch. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl.

• 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

Burgemeester en wethouders van Helmond 29 september 2022

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.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Om te beginnen onderschrijf ik van 
harte de oproep van Jochem om ‘het 
samen te doen’. In het programma 
van 50PLUS is opgenomen dat de 
inbreng van de inwoners niet onder-
schat mag worden. En inderdaad, in 
het ambitieakkoord van het huidig 
college wordt gesproken dat de par-
ticipatievormen van nu niet in beton 
zijn gegoten, maar meebewegen met 
specifieke situaties. Voor 50PLUS 
was en is het van groot belang dat de 
inbreng van onze inwoners als waar-
devol wordt ervaren, gezien, gehoord 
en meegenomen wordt in afwegin-
gen van besluiten. Daarom vinden we 
het ook van belang dat de politiek en 
de ambtenarij zich richten op allerlei 
vormen van het betrekken van inwo-
ners bij beleid en besluitvorming.

Laat ons experimenteren!
Maar, er is een andere kant aan dit 
verhaal en dat wil 50PLUS niet ver-
stoppen. De gemeenteraad denkt 
na over hoe de burger betrokken kan 
worden; recent is er een communica-
tiespecialist bij de griffie aan het werk 

gegaan. En terecht wordt dan de 
vraag door deze medewerker aan de 
raadsleden gesteld wat (en hoe) we 
willen in de communicatie. De fractie 
van 50PLUS heeft zich de vraag ge-
steld of de berichtgeving wel wordt 
ONTVANGEN. Heeft de inwoner 
interesse in wat de gemeente doet? 
Afgezien van eigen belangen.

Hoeveel inwoners hebben een 
abonnement op het ED? Komt de 
Loop overal in de bus en wordt 
raadsnieuws (niet de mededelingen!) 
dan gelezen? Hoe is de luister- en 
kijkdichtheid van Dit is Helmond? 
Wordt er nog gelezen? Of wordt er 
beeld gevormd? De rol van het poli-
tiek bestel wordt niet meer herkend 
in een vertegenwoordigende element 
van de burgers; de overheid is eerder 
een boeman. We praten de politiek in 
zijn algemeenheid hiermee overigens 
niet schoon. 

Misschien zou het participatiebeleid 
drastisch teruggeschroefd moeten 
worden als ‘wake up call’. 

Alleen maar beperken tot enkele tak-
ken van sport en niet meer via allerlei 
procedures in de bureaucratie, maar 
rechtstreeks bij de raad(sleden). 
Kortom: 50PLUS is op zoek naar hoe 
inwoners van onze stad laten zien 
welke  betrokkenheid er is: geen ge-
makkelijke vraag om te beantwoor-
den, maar wel een belangrijke!

Frans Mol
Fractievoorzitter 50PLUS

Mol: is er in Helmond animo voor participatie?
In de column wil ik aanhaken aan de column van mijn collega Jochem van de Bogaard van 
D66, verschenen op de weblog op 5 september 2022. Deze column gaat over het betrekken 
van de inwoners van onze stad Helmond bij het maken van beleid en bij de besluiten.

JASSEN
INRUIL

ACTIE
Lever je oude jas in en krijg
korting bij een nieuwe!*

*Niet in combinatie
met andere acties.

Geldig tot 31 oktober 2022.

ADVENTURE STORE
KASTANJEHOUTSTRAAT 3 • HELMOND • 0492-523668 • WWW.ADVENTURESTORE.NL

ADVENTURE STORE
KASTANJEHOUTSTRAAT 3 • HELMOND • 0492-523668 • WWW.ADVENTURESTORE.NL

BIJ AANKOOP VAN EEN JAS V.A. €150: €25 KORTING

BIJ AANKOOP VAN EEN JAS V.A. €250: €35 KORTING

BIJ AANKOOP VAN EEN JAS V.A. €350: €50 KORTING

TOT
€50.-
KORTING

HELMOND-NOORD | Na de aankondiging dat Adcommunicatie 
wijkblad Helmond-Noord voortaan gaat uitgeven in opdracht van 
de Wijkraad-Noord, heeft winkelcentrum De Bus besloten om 
voortaan elke uitgave paginagroot te gaan adverteren. 

Natuurlijk om reclame te maken voor dit veelzijdige centrum, maar 
ook deels om het wijkblad te ondersteunen. De ondernemers van De 
Bus begrijpen dat het blad de samenhang en communicatie bevordert 
in deze wijk. Samen wordt zo de leefbaarheid naar een hoger niveau 
getild. Goed voor de bewoners, goed voor de ondernemers.

Publiciteit in print wordt, in tegenstelling tot vluchtige berichtjes op 
internet en social media, hoger gewaardeerd, papier is geduldig, in-
ternet vervliegt snel!

WC De Bus bedankt, samen staan we sterk!
Adcommunicatie/Wijkraad Helmond-Noord.

Ondersteuning 
wijkblad 
Helmond-Noord
WC De Bus chapeau!

REACTIE OP WEBLOG BIJ DEZE COLUMN:
Als een bezorger aangeeft te willen stoppen binnen een bepaalde 
tijd, dan plaatsen we meteen een advertentie. Dit wil niet zeggen 
dat zo’n wijk meteen ‘open’ ligt.

We hebben 87 bezorgers, dus het komt elke week wel een keer voor.
Onze wijken zitten voor 95% dicht, dat is zeker.

Verder willen we graag onderzoeken neerleggen om ons bereik aan 
te tonen in Helmond. Ook via Tip de Loop gaan we binnenkort weer 
een onderzoek doen. we zijn niet bang om ons zelf de maat te ne-
men. Dit kunnen we niet altijd van onze collega’s zeggen.

Ad Klaasen, 
uitgever Weekkrant De Loop Helmond

HELMOND | De traditionele boe-
ken- en platenbeurs van koor ‘Kunst 
en Vermaak’ uit Bakel vindt evenals 
vorig jaar niet plaats in het Paro-
chiehuis, maar in tuincentrum Van 
der Velden, (iGarden, bloemen- en 
plantenoutlet), Weg naar Bakel 4, 
Helmond. Deze beurs wordt gehou-
den op zaterdag 1 oktober van 10.30  
tot 16.00 uur en zondag 2 oktober 
van 10.30 tot 16.00 uur.

Meer dan 35.000 boeken van een 
grote verscheidenheid: een com-
pleet nieuwe voorraad. De prijs van 
de boeken bedraagt - een uitzonde-

ring daargelaten - € 2,00 per kilo. De 
boeken worden goed gesorteerd op 
tafels aangeboden. U vindt er onder 
andere romans, streek- en dokters-
romans, oorlogsliteratuur, hobby- en 
vrijetijdslectuur, detectives, boeken 
over gezondheid, spiritualiteit, we-
tenschap, natuur, kunst en cultuur. 
Maar óók kinderboeken, stripboeken 
en oude en bijzondere boeken. Het 
geheel is ruim opgezet.

Platencollectie: vinyl staat steeds 
meer in de belangstelling, niet alleen 
uit nostalgische overwegingen, maar 
vooral vanwege de warme klankkleur. 

Daarom heeft Kunst en Vermaak de 
platencollectie goed gesorteerd en 
overzichtelijk gepresenteerd. Vinyl 
lp’s en singles, originele klassieke en 
populaire uit de jaren 60, 70 en 80, 78 
toerenplaten tot medio 50. Ook de 
cd-presentatie is duidelijk en over-
zichtelijk gesorteerd. Tevens zijn er 
dvd’s te koop. Al met al voor de mu-
zikale liefhebber de moeite waard om 
deze boeken-, platen- en cd-beurs te 
bezoeken.

Entreeprijs: 1 euro. Kinderen gratis.

U bent van harte welkom!

Boeken-, platen-, en 
cd-beurs in tuincentrum

WWW.HELMONDNU.NL grootpeelland.nl
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voor je het weet is ie weg

MINI
KRUIMELVLAAI
voor
4 personen

2 WEKEN GELDIG
t/m 11 oktober

4,75

2 WEKEN GELDIG t/m 11 oktober

nieuw in het assortiment

LATTE MACCHIATO 

CAKE 4,95

MINI 
ANIJSKROLLEN

6 stuks

2 WEKEN GELDIG t/m 11 oktober

1,95

pas op voor
KRUIMEL-

DIEVEN

AMEIDESTRAAT 13, HELMOND,  VESTINGINGEN & WEBSHOP: WWW.BAKKERIJBEKKERS.NL 

ELKE WOENSDAG BROODDAG

5 BRODEN HALEN, 4 BETALEN
in Helmond

Per direct zijn wij op zoek naar:
- Meewerkend Uitvoerder GWW

- Kraanmachinist

- Loadermachinist

- Grond-/ rioolwerker

- Stratenmaker

Interesse? 
De sollicitatie gaat via JobChange. Reageren kan per e-mail naar 

info@jobchange.nu of telefonisch via 06-30365449. 
Het contract van deze banen gaan rechtstreeks via de werkgever.

Van Kaathoven Grond- Sloopwerken B.V.
Everbest 4a 
5740 AA Beek en Donk

T 0492 - 46 16 96 
E info@vankaathoven.nl
I www.vankaathoven.nl

Per direct zijn wij op zoek naar:
- Meewerkend Uitvoerder GWW

- Kraanmachinist

- Loadermachinist

- Grond-/ rioolwerker

- Stratenmaker

Interesse? 
De sollicitatie gaat via JobChange. Reageren kan per e-mail naar 

info@jobchange.nu of telefonisch via 06-30365449. 
Het contract van deze banen gaan rechtstreeks via de werkgever.

Van Kaathoven Grond- Sloopwerken B.V.
Everbest 4a 
5740 AA Beek en Donk

T 0492 - 46 16 96 
E info@vankaathoven.nl
I www.vankaathoven.nl

Van Kaathoven Grond- en Sloopwerken B.V.
Everbest 4a     5741 PM Beek en Donk

T 0492 - 46 16 96
E info@vankaathoven.nl
I www.vankaathoven.nl

Per direct zijn wij op zoek naar:
- Meewerkend Uitvoerder GWW

- Kraanmachinist

- Loadermachinist

- Grond-/ rioolwerker

- Stratenmaker

Interesse? 
De sollicitatie gaat via JobChange. Reageren kan per e-mail naar 

info@jobchange.nu of telefonisch via 06-30365449. 
Het contract van deze banen gaan rechtstreeks via de werkgever.

Van Kaathoven Grond- Sloopwerken B.V.
Everbest 4a 
5740 AA Beek en Donk

T 0492 - 46 16 96 
E info@vankaathoven.nl
I www.vankaathoven.nl

NIEUW!VanKaathoven.nlVanKaathoven.nl
Uw partner om op een verantwoorde manier van uw afval af te komen.
Al uw afval wordt door ons gescheiden en daarna zoveel mogelijk hergebruikt.

In het project ‘Vergeet niet te zin-
gen’ komen (klassieke) muziek, 
kunst en zorg samen. Centraal 
staat het thema dementie. 

Op zaterdag 8 oktober wordt het 
project van Stichting Lambertus 
Concerten afgesloten met een uit-
voering, waarbij mensen met én 
zonder dementie samen zingen. 
‘Delen van de Johannes Passion 
van Bach worden afgewisseld met 
persoonlijke verhalen voor, door en 
over mensen met dementie’, ver-
telt voorzitter René Coolen.

Dat Stichting Lambertus Concerten 
met het project een link legt tussen 
klassieke muziek en dementie is niet 
zo gek. René: ‘Muziek is een sleutel 
tot het brein. Als mensen met de-
mentie muziek horen, lokt dat een 
reactie uit. Bij de repetities zag ik bij 
de één een glimlach, de ander zingt 
mee en weer een ander valt in slaap. 
Deze muziek ontspant hen.’ 

Kunst en persoonlijke verhalen
Het project ‘Vergeet niet te zingen’ 
bestaat uit drie onderdelen: een 
verhalentafel, kunstproject én con-

cert. Bij de verhalentafel gaan men-
sen met dementie, samen met een 
naaste en onder professionele bege-
leiding, op zoek naar herinneringen 
en persoonlijke verhalen. 
‘Daarnaast wilden we er ook een 
educatief aspect aan koppelen. Aan 
de hand van het prentenboek ‘Mijn 
oma is een superheld’ leerden leer-

lingen uit groep 3 en 4 van basis-
school De Vlier over dementie. 

Daarna maakten zij een tekening, 
die ze samen met een dementeren-
de oudere in woonzorgcentrum De 
Rivierenhof beschilderden. Gewel-
dig om te zien hoe dat verliep.’ Zo-
wel de kunstwerken als de verhalen 

krijgen een plekje in de uitvoering 
op 8 oktober: ze zijn te zien of horen 
in de Trudokerk, waar het concert 
plaatsvindt.

Uit het hokje
Met het project wil Stichting Lam-
bertus Concerten zowel klassieke 
muziek als dementie ‘uit het hokje 

halen’. ‘Door de link te leggen met 
andere doelgroepen, willen we deze 
thema’s verbreden. Het idee is om 
dit vaker te doen. Zo staat er al een 
project met slechtzienden op de 
planning, waaraan ook een educa-
tief aspect voor kinderen gekoppeld 
is.’ 

Maar voor het zover is, staat de uit-
voering van ‘Vergeet niet te zingen’ 
op de agenda. Mensen met demen-
tie vormen samen met het vaste 
projectkoor van Lambertus Concer-
ten één groot koor. Ze worden be-
geleid door een barokensemble en 
twee solisten. 

‘Dankzij corona hebben we er drie 
jaar lang op moeten wachten. Ik ben 
benieuwd hoe de kunst, verhalen én 
het projectkoor straks samenko-
men.’
Het concert vindt op zaterdag 8 
oktober om 15.00 uur plaats in de 
Trudokerk in Helmond (Stiphout). 
Kaarten kosten 15 euro en zijn te 
koop via www.lambertusconcer-
ten.nl. Op die website is het ook nog 
mogelijk om je aan te melden voor 
de repetities.

Project ‘Vergeet niet te zingen’ sluit af met concert 
‘Muziek is een sleutel tot het brein’

advertorial
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HELMOND | Omdat de landelijke overheid nog aan het 
nadenken is over ondersteunende maatregelen voor het 
MKB en er niet verwacht wordt dat deze voor half no-
vember gecommuniceerd worden, heeft Gemeente Hel-
mond het initiatief genomen om NU aan de slag te gaan 
met de uitdagende problematiek voor de ondernemers, 
maatschappelijke organisaties en inwoners en niet af te 
wachten. Niemand heeft er immers baat bij als het MKB 
kopje onder dreigt te gaan! Hiervoor is een taskforce 
“Koopkrachtcrisis” opgericht. 

Het zal niemand zijn ontgaan: inwoners, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties worden geconfronteerd 
met sterk stijgende kosten. Voor veel mensen dreigen de 
kosten hoger te worden dan hun inkomsten. Dat geldt niet 
meer alleen voor inwoners met een minimuminkomen. 
Ook inwoners met een (midden) inkomen boven het mi-
nimum, die voorheen wel rond konden komen, raken nu 
in de knel. Een steeds groter wordende groep inwoners 
komt daardoor in de problemen. De situatie is niet langer 
houdbaar. Ingrijpen vanuit de overheid is nodig om te zor-
gen dat mensen het hoofd boven water kunnen houden. 
Allereerst is dat een taak van de Rijksoverheid. Daarnaast 
moet ook de gemeente zich maximaal inspannen om de 
inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties 
te steunen.

De sterk gestegen energierekening en de veel duurde-
re boodschappen zijn op dit moment het grootste pro-
bleem. Vanuit Helmond komen veel zorgelijke signalen. 
Denk daarbij aan:
- Een toename van betalingsachterstanden bij woning-
 corporaties, zorgverzekeraars en energiebedrijven.
- Een toename van (financiële) advies- en hulpvragen bij 
 onze afdelingen Zorg & Ondersteuning en 
 Schulddienstverlening.
- Een stijging van aangevraagde subsidies, 
 onder andere door gestegen kosten.
- Stapeling van financiële zorgen bij ondernemers in het 
 midden- en kleinbedrijf (MKB) als gevolg van hoge 
 energielasten, stijgende inkoopprijzen, personeelste-
 korten en nog niet afgeloste coronaschulden.
- De kosten voor vrijwilligersorganisaties in onder andere 
 sport en cultuur lopen op.
- Toenemende stress en onrust bij inwoners en 
 ondernemers.

Aanvullende inzet gemeente Helmond
Men hoort en ziet in de stad dat er veel onzekerheid is 
over het effect van de rijksmaatregelen gepresenteerd 
op Prinsjesdag, maar of deze daadwerkelijk voldoende 
verlichting bieden voor de komende winter? De gemeen-
te en haar partners vinden het noodzakelijk om op korte 
termijn extra ondersteuning (via de begroting)  te bieden 
aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke organi-
saties die ondanks de landelijke maatregelen kopje onder 
dreigen te gaan. 

Samenwerking met partners
De gemeente Helmond heeft daarom direct contact ge-
zocht met vertegenwoordigers van onder meer onder-
nemers, woningbouwcorporaties, cliëntenorganisaties, 
maatschappelijke organisaties, verenigingen, onderwijs, 
zorg en welzijn en Senzer om de aanpak verder vorm te 
geven.
Na een verkennende bijeenkomst zijn er drie subteams 
geformeerd (gericht op inwoners, ondernemers en maat-
schappelijke partners).   
Wijkmanagement Helmond (onderdeel van Onderne-
mersfonds Helmond) heeft met een aantal andere partijen 
zitting genomen in een tweetal subgroepen:
1 gericht op ondernemers en 
2 gericht op maatschappelijke partners, zoals bijvoorbeeld 
sportverenigingen, cultuur, onderwijs etc).
Samen gaan ze inzetten op twee sporen:
1. Hoe kunnen we, aanvullend op de aankomende lande-
lijke steunmaatregelen, de werkgever op korte termijn 
helpen?
2. Hoe kan men de ondernemer op korte termijn helpen?

Laten we vooral solidair zijn met elkaar en elkaar hel-
pen. Hoe? Dat kan al door actief mee te denken in oplos-
singen. Goed idee of een oplossing voor een probleem? 
Deel het en stuur een e-mail naar 
info@wijkmanagementhelmond.nl   
Natuurlijk kunnen ondernemers terecht met hun vragen 
bij: info@wijkmanagementhelmond.nl.

Aanpak koopkrachtcrisis, Wijkmanagement Helmond sluit aan

Oprichting taskforce koopkrachtcrisis 
onder regie gemeente Helmond

HELMOND | Hospice Valkenhaeghe in Helmond is op zoek naar 
gastvrije vrijwilligers die de receptie willen bemensen. Receptievrij-
williger Mariola vertelt over haar werkzaamheden: “Als vrijwilliger 
zit ik aan de receptie en ben ik dus het eerste aanspreekpunt voor 
iedereen die binnenkomt. 

Een ‘warme’ en professionele ontvangst vind ik heel belangrijk. Bij 
Valkenhaeghe wonen mensen die zich in de laatste fase van hun leven 
bevinden en voor wie thuis sterven niet mogelijk is. Daarnaast zijn er 
mensen die er tijdelijk verblijven, bijvoorbeeld voor of na een zieken-
huisopname. Medewerkers en vrijwilligers proberen het dagelijkse 
leven van elke gast zo comfortabel mogelijk te maken. Als vrijwilliger 
receptie heb ik daarbij ook een belangrijke rol. De fijne samenwerking 
met de collega’s in de zorg en met de andere vrijwilligers (onder ande-
re de andere receptievrijwilligers, kookteam en de vrijwilligers van de 
bloemen) geven mij elke keer opnieuw een positieve ‘drive’ om onze 
gasten een zo aangenaam mogelijk verblijf te bieden. Ook voelt het 
goed om de zorgcollega’s te kunnen ontlasten. Als de weersomstan-
digheden het toelaten en de verpleging akkoord is, ga ik met een gast 
die weinig bezoek ontvangt even naar buiten. Een korte wandeling, 
een luisterend oor, een leuk gesprek, soms een kop koffie onderweg of 
een ijsje. Het geeft me veel voldoening om een gast aandacht en een 
‘zonnig’ moment te bezorgen.”

Hospice Valkenhaeghe is onderdeel van Sint Annaklooster en bevindt 
zich aan de rand van het centrum in Helmond. Meer weten over vrij-
williger worden in Valkenhaeghe? Stuur een mail naar vrijwilliger@
sintannaklooster.nl.

Hospice Valkenhaeghe 
zoekt vrijwilligers

F | Sint Annaklooster.

MIERLO-HOUT | Dat Delphie bedreven was in het syn-
chroonzwemmen (Europees kampioen) was onlangs 
tijdens de wedstrijden in Rome al duidelijk, maar dat ze 
ook bedreven was in het gildeschieten was tot voor kort 
onbekend! 

Als Vriend(in) van het Gilde deed ze ook mee met de 
schietwedstrijd om de wisseltrofee waar jaarlijks bij de 
relatiedag Vrienden van ’t Gilde van gilde St. Antonius 
Abt om wordt gestreden. Dit jaar onder regenachtige 
omstandigheden, hetgeen de relatiedag niet verstoorde 
(!). Er streden zo’n 30-tal vrienden en vriendinnen om de 

eeuwige roem en natuurlijk de wisseltrofee. Na zo’n 150 
schoten viel de houten vogel van z’n sokkel en was Delphie 
Meeuws de gelukkige winnares en kreeg zij de bloemen, 
wisseltrofee en een lekker drankje. Zoals gezegd kon de 
regen de relatiedag Vrienden van ’t Gilde niet verstoren 
en werd op bekende bourgondische wijze de jaarlijkse dag 
gevierd! Gilde St. Antonius Abt dankt de Vrienden voor de 
geweldige steun die zij jaarlijks van hen mogen ontvan-
gen. Dank hiervoor! Ook geïnteresseerd om Vriend van ’t 
Gilde te worden ? Neem gerust even contact op met een 
van de gildeleden of bel 06 – 10 71 94 02. ’t Gilde leeft op 
’t Hout.

Delphie Meeuws winnares 
wisseltrofee Vrienden van 
het Gilde



vrijdag 30 september 202210

HELMOND | Met het 137e schot haalde Jan van 
Bree de laatste resten van de (houten) vogel 
naar beneden! Hij werd hiermee de opvolger 
van Frans Adriaanssen van het Colveniersgilde.

Jan is gildebroeder van gilde St. Antonius Stip-
hout. Binnen het Peellandse gildewezen staat 
Jan ook bekend als degene die de gildehistorie, 
als lid van de SAT cie van Kring Peelland, een 
warm hart toedraagt.

Op het gildeterrein van St. Antonius Abt aan de 
Heeklaan hadden zo’n 50 gildebroeders en zus-
ters, vanuit de 4 Helmondse gilden, zich aange-
meld om voor de felbegeerde stadskoningstitel 
te strijden. 
De goed geprepareerde houten vogel moest het 
na 137 schoten dus opgeven! Jan van Bree is 2 
jaar stadskoning en heeft onder andere beloofd  
dat hij het gildewezen op waardige wijze zal uit-
dragen. 
Deze editie was op een prima wijze georgani-
seerd door gilde St. Antonius Abt Mierlo-Hout. 
Over 2 jaar wordt het stokje overgedragen naar 

een volgend Helmonds gilde. Kortom, een mooie 
winnaar, op een prachtige locatie, onder prima 
weersomstandigheden en broederschap. ’t Gil-
de leeft op ’t Hout (maar ook in de rest van Hel-
mond!). 

€ 0,-

Uw
hoortoestel

tot 31 oktober

*

Helmond
Zuid Koninginnewal 30a

Onze audiciens zijn getuige van de mooiste momenten. Dat is wat het juiste 
hoortoestel kan doen. U vindt dat nu bij ons al voor 0 euro! Hoe dat kan? We 
vergoeden tot 31 oktober de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt, 
met uitzondering van uw eigen risico en kosten voor oplaadbaar.

Maak nu een afspraak; bel 088 – 52 52 052 of ga naar www.vanboxtelhoorwinkels.nl

Verander je leven met het juiste hoortoestel

*Zie voorwaarden op onze website

€50,- KORTING 
op elk 4e raamdecoratiesysteem!
o.a. jaloezieën, plissés, rolgordijnen
en lamellen

21% KORTING
op de maakkosten!
van overgordijnen, vitrages  
en transparanten

WOONMAAND
Vraag naar de actievoorwaarden

Houtse Parallelweg 83 - Helmond - Tel. 0492-547023 
Maaspoort 58 - Weert - Tel. 0495-533552

WWW.DEELENSTOFFEN.NL

PVC STUNTACTIE!
€5,- KORTING*per m2
Nu vanaf €48,95 per m2
all-in: pvc + egaliseren + leggen

Jan van Bree stadskoning 
Helmondse gilden

Jan van Bree is de nieuwe stadskoning. F | Berry Smits.

HELMOND | Op woensdag 28 september was 
het Nationale Kraanwaterdag. Kraanwater 
is een gezonde en goedkope dorstlesser. De 
aanbeveling voor ouderen is om dagelijks 
zo’n 1700 ml vocht te gebruiken. Dit lukt veel 
mensen niet. Of het kost hen veel moeite. Voor 
Jibb+ Helmond dé aanleiding om te starten 
met een ‘drink meer water challenge’.

We starten op een centrale plek in de wijk. 
Deelnemers krijgen een bidon die ze vullen met 
water en één of meerdere natuurlijke produc-
ten zoals groente en fruit als smaakversterker 
om het water drinken aantrekkelijker te ma-

ken. Vervolgens wandelen we naar een locatie 
in de wijk, waar we de deelnemers leren welke 
kruiden geschikt zijn om thee van te maken en 
welke positieve effecten deze kruiden kunnen 
hebben op je lichaam. 
Deze wandelingen doen we ongeveer 1x per 
maand, zodat alle wijken in Helmond na een 
jaar aan de beurt zijn geweest. Lijkt het je leuk 
om bij één van de wandelingen aan te sluiten 
dan laat het maar weten. Alle wandelingen 
staan weergegeven op www.jibbplus.nl.

Let op: VOL = VOL, dus meld je aan via  
flodehaas@jibbplus.nl of via de website.

Drink meer water challenge

 VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

UW INSTALLATEUR VOOR:

• CV KETELS EN ONDERHOUD   • COMPLETE BADKAMERS

• STADSVERWARMING   • RADIATOREN

• VLOERVERWARMING   • SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

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

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 
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Volkse taferelen verklankt in ‘fluwe-
len’ muziek door Noord-Europese 
componisten als Von Biber, Schmel-
zer en Petersen. Allemaal werden 
ze beïnvloed door de Italiaanse re-

naissance met haar statige bouw-
kunst, sublieme beeldhouwkunst, 
prachtige landschappen, muziek en 
levenskunst. Volgens traditie reisden 
ze naar het zuiden, laafden zich aan 
al het klassieke moois en zetten het 
om in composities die absoluut het 
beluisteren waard zijn. En dan ook 
nog vertolkt door twee topmusici die 
dit repertoire al jaren bestuderen en 
vertolken.
De Bamboccianti, waarnaar de titel 
van dit muzikale middagprogramma 
verwijst, waren merendeels Neder-
landse en Vlaamse kunstenaars die 
in de zeventiende eeuw werkten in 
Rome. Ze schilderden het alledaag-
se leven van burgers en buitenlui in 
en om Rome in een realistische stijl. 
Typische figuren als zakkenrollers, 
dronkaards, veelvraten, marktkoop-
lieden, boeren en melkmeisjes aan 
het werk, soldaten aan het rusten, 
bedelaars en prostituees zijn er te 

zien. De noordelijke componisten uit 
die tijd probeerden deze taferelen te 
verklanken in bijpassende nieuwe 
muzikale stijlen, waarvan u deze mid-
dag vele variaties krijgt aangeboden. 

Zo beleeft u het zeventiende-eeuw-
se Italië eens op een geheel andere, 
originele muzikale wijze. Ikenoya en 
Akinfina maken er een feestje van 
met hun bevlogenheid, passie en 
virtuositeit op viool en (forte)piano/
klavecimbel; als ervaren muzikanten 
nemen ze u mee terug in de tijd met 
prachtige composities van Schmelzer 
(Sonata Tertia) tot Petersen (Sonata 
XII from Speelstukken). Subliem, ge-

nuanceerd, warm, sereen en sfeervol; 
dat is de muziek van dit welluidende 
Italiaanse programma.

De jonge Saaya Ikenoya (1991) en 
Anastasiya Afinkina (1990) vormen 
een gedurfd, dynamisch en experi-
menteel viool-klavecimbel/fortepi-
ano duo dat muziek uit de 17e en 18e 
eeuw verkent. Ze zijn afgestudeerd 
aan prestigieuze muziekinstellingen, 
zoals het P.I. Tchaikovsky Conser-
vatorium (Moskou), Royal College 
of Music (Londen) en het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag, en zijn 
prijswinnaars bij tal van internati-
onale wedstrijden. Ze treden op als 

solisten, kamermusici en bij de gro-
te (inter)nationale (jeugd)orkesten 
op diverse klassieke-muziek-festi-
vals. Bovendien ontwikkelen ze hun 
vaardigheden en expertise verder 
bij workshops en masterclasses van 
vermaardheden als Menno van Delft, 
Bob van Asperen, Alexei Lubimov, 
Thomas Hengelbrock en Catherine 
Manson. Laat u aangenaam verras-
sen door dit dynamische duo, in de 
prachtige, intieme ambiance van de 
Raadszaal van Kasteel Helmond. 

Meer info: lambertusconcerten.nl.

Lambertus Concerten presenteert:

‘Bamboccianti’ door duo Ikenoya-Afinkina: 
Zo klonk in de 17e eeuw het alledaagse leven in Italië
HELMOND | Op zondagmiddag 2 oktober treedt het viool-pianoduo Saaya 
Ikenoya/Anastasiya Akinfina op met een Italiaans programma, waarin di-
verse Europese componisten (Schmelzer, Scheidt, Mealli, Von Biber, Peter-
sen) het alledaagse leven in de zeventiende eeuw tot uiting brengen, net zo-
als dat door de Hollandse en Vlaamse schilders gebeurde. Het concert vindt 
plaats in de Raadszaal van Kasteel Helmond en begint om 15.00 uur. Nieuw 
is de mogelijkheid om dit concert te combineren met een rondleiding door 
het kasteel.

HELMOND | In december reikt 
Stichting Carat de tweejaarlijkse 
Carat Cultuurprijs uit. Personen en 
organisaties die zich inzetten voor 
de bevordering van kunst en cultuur 
in Helmond, kunnen tot 15 novem-
ber aangemeld worden via de web-
site van de stichting.

Kunst, cultuur en de Helmondse ge-
meenschap. De combinatie van deze 
drie aspecten vormt het hart van 
stichting Carat. Opgericht in 1991, zet 
Carat zich in om de cultuurparticipa-
tie en cultuurbeleving van de inwo-
ners én bezoekers van Helmond te 

stimuleren. Dat gebeurt door projec-
ten op te zetten. Een voorbeeld hier-
van zijn de muurschilderingen aan de 
Kasteeltuintunnel, Parkweg en op de 
bibliotheek. 

Cultuurprijs en aanmoedigingsprijs
Sinds 2000 wordt elke twee jaar de 
Carat Cultuurprijs uitgereikt. De prijs 
bestaat uit een bronzen beeld van de 
Helmondse kunstenaar Willem van 
der Velden en een geldbedrag van 
2.500 euro. Vanaf 2012 is ook de Ca-
rat Aanmoedigingsprijs in het leven 
geroepen voor veelbelovende initi-
atieven. Deze prijs bestaat uit een 
geldbedrag van 1.000 euro.

Winnaars uit het verleden
Twee jaar geleden ontving het 
HomeComputerMuseum de Carat 
Cultuurprijs. De aanmoedigingsprijs 
ging toen naar Waskracht. Andere 
winnaars uit het verleden zijn: SG 
Jan van Brabant,  Mannenkoor Lam-
bardi,  Helmonds Muziek Corps en 

Rimbo Band,  Stadsharmonie Phi-
leutonia,  Stichting Stadspromotie 
Helmond,  EDAH museum,  Stichting 
Artimond,  Literair Café Helmond, 
het  Slavisch Koor  en  Stichting Goei-
kes. De aanmoedigingsprijs ging 
eerder naar Stichting Lambertuscon-
certen,  Voorleesbus Blikkie,  Urban 
Matterz en Kunstroute Warande.

Kandidaten aandragen
Inwoners van Helmond worden uit-
genodigd om kandidaten voor te 
dragen voor de twaalfde Carat Cul-
tuurprijs, uiteraard met een goede 
motivatie. Een belangrijke voorwaar-
de is dat uitsluitend verenigingen, 
stichtingen of personen zonder com-
merciële doelstelling in aanmerking 
komen voor de prijs. 

Op de website www.carat-helmond.
nl/carat-cultuurprijs  is het voor-
drachtformulier beschikbaar. Kandi-
daten kunnen aangedragen worden 
tot 15 november. 

Wie verdient de 
Carat Cultuurprijs?
Kandidaten aanmelden kan nu!

HELMOND-OOST | Komende don-
derdagavond 6 oktober zal de 29ste 
editie van de Helmondse Stadscom-
petitie Petanque afgesloten worden 
met de finaleavond. Deze wordt ge-
houden op Boulodrome de Braak, de 
thuishaven van PV Littie of Littienie.

De boulers uit Helmond hadden lan-
ge tijd uitgekeken naar de hervatting 
van de populaire stadscompetitie, die 
twee jaar onderbroken werd door de 
wereldwijde coronapandemie. Maar 
toen dit voorjaar dan eindelijk het 
sein ‘weer opstarten’ werd gegeven, 
hebben zich weer veel petanquespe-
lers opgegeven om mee te doen. 

Vier Helmondse verenigingen schre-
ven zich met zeven teams in en gin-
gen sinds april met elkaar de strijd 
aan. Er werd een hele competitie 
opgezet met zowel thuis- als uitwed-
strijden. De uitslagen van de voor-
laatste speelronde hebben tot resul-
taat gehad dat het eerste Littieteam 

al vóór de finaleavond de kampioen-
stitel heeft gegrepen. Door op dezelf-
de avond zowel het restant van de 
door onweer afgebroken partij tegen 
Stiphout 1 te winnen, als vervolgens 
ook het tweede Stiphoutteam te 
verslaan, werd Littie 1 onbereikbaar 
voor de overgebleven concurrentie. 
De ploeg won op bezoek aan de Gast-
huisstraat tweemaal met de cijfers 
5-3, wat Littie 1 het kampioenschap 
opleverde.

Voor de finaleavond, welke om 19.30 
uur aanvangt en waarbij publiek van 
harte welkom is, staan de volgende 
boulepartijen op het programma:
Littie 1 – HUAC
Littie 2 – Brandevoort
Littie 3 – Stiphout 2

Wethouder Harrie van Dijk van Sport-
zaken is bereid gevonden, tijdens een 
gemoedelijk samenzijn na afloop in 
de kantine van het Boulodrome, de 
prijsuitreiking te verzorgen.

Finaleavond Stadscompetitie 
Petanque op De Braak 

WWW.HELMONDNU.NL
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SHERART bv | Zuiddijk 27 | 5705 CS Helmond
t +31 [0]492 59 03 03 e info@sherart.com

Joeka Millie Nizza Pim

Delilah Häger

KATER - 4 JAAR POES - 1 JAAR POES - 5 MAANDEN POES - 4 MAANDEN

POES - 2 JAAR KATER - 5 MAANDEN

Tel.: 06-52716622

Sofia Twix Zonne Zusa
POES - 1 JAAR REU - 2 JAAR POES - 5 MAANDEN POES 1 JAAR

AD-EST Support
administratieve begeleiding

A

Airone Beau
POES - 5 MAANDEN KATER - 4 MAANDEN

www.dierenambulancehelmond.nl
0492-513971

www.kivo-helmond.nl
0492-513703 • info@kivo-helmond.nl

KIVO HELMOND
gezonde dierenvoeding voor kat en hond

Walvisstraat 32, Helmond 
0492-745 175 • www.gdk1h.nl Zuiddijk 27, Helmond. 0492–59 03 03

Zeelandsedijk 66 • 5424 TL  Elsendorp
www.dierenpensionkim.nl • telefoon 06 51 91 53 78

Dierenpension Kim
Zeelandsedijk 66,

Elsendorp
0492 - 351 668

Breedijk 21, Helmond
06-30309661
info@obresa.nl
www.obresa.nl

Hubo Helmond
Mierloseweg 52 • www.hubo.nl/helmond

De Plaetse 54, Helmond
www.ink-united.com

Van der Weidenstraat 16, Helmond
0492-564709 • info@adest.nl

Boerhaavelaan 66, Helmond 
0492 - 540 953 • www.dier-en-dokter.nl

Duizeldonksestraat 24, Helmond 
www.lesdirect.nl

Resa
POES - 5 MAANDEN

Roos
POES - 4 MAANDEN

Wat hadden we u dit jaar graag weer ver-
welkomd op de open dag bij onze Die-
renambulance/Dierenasiel, na twee keer 
verstek te hebben laten gaan vanwege 
corona. Maar nu lijkt het erop dat corona 
opnieuw een stok tussen de spaken steekt. 
Niet omdat een open dag niet mág, maar 
omdat een open dag simpelweg niet kán. 

We hebben het zo verschrikkelijk druk met 
de enorme hoeveelheid vondelingen, met 
name kittens, dat we al onze tijd en energie 

kwijt zijn aan de dagelijkse verzorging van 
alle dieren. We vermoeden dat vorig jaar 
veel mensen een katje aangeschaft hebben, 
maar verzuimd hebben om het te laten cas-
treren/steriliseren. De lokkende vakantie 
deed de rest. Het gevolg: een regelrechte 
tsunami aan kittens. Zoveel dat we ze bijna 
niet kwijt kunnen in ons pand en onze op-
vanggezinnen. We gaan een baasje zoeken 
voor al deze diertjes, en we hopen u volgend 
jaar alsnog te kunnen verwelkomen. Graag 
tot ziens! 

WEL DIERENDAG, 
GEEN OPEN DAG

ink united

WWW.HELMONDNU.NL

Biggy
REU - 8 JAAR



vrijdag 30 september 2022 13

ZONDAG 
2 OKTOBER

DEELNEMERS

11.00 - 17.00 UUR
DE GESELDONK

KANSRIJK MIERLO-HOUT EN PARTNERS

De beurs OpJeGezondheid wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dynamische verbindingen

Gesponsord door:

WWW.OPJEGEZONDHEID.NU  |  ZONDAG 2 OKTOBER | 11.00 - 17.00 UUR  |  DE GESELDONK

Op zondag 2 oktober 2022 organiseert Kansrijk Mierlo-Hout samen met vele partners de beurs 'Op je Gezondheid'. Een dag met veel informatie over bewegen en 
voeding. Talloze verenigingen en organisaties gaan graag met je in gesprek en informeren je over de mogelijkheden. Er zijn gezellige stands met gezonde, maar 

ook lekkere hapjes. Neem deel aan de gezondheidscheck en krijg direct een persoonlijk advies. Maak gebruik van het aanbod aan proeflessen en krijg antwoord op 
vragen, waar je mee zit. Kortom een beurs, die zo veel omvattend is, dat er voor elk wat wils is.

ENTREE 
GRATIS

Formulierenhulp OUDEREN 
CREATIEF

SLAAP VITALER
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Kansrijk Mierlo-Hout blijft aan de weg timmeren 
 

  Wat vroeger dan gepland ontvangt u deze nieuwsbrief, mede  
   vanwege de aanstaande zomerperiode, maar vooral omdat  
   er weer veel lezenswaardig te melden valt. Kort nadat de  
   beperkingen van Covid wegvielen zijn allerlei activiteiten  
   weer opgestart en met veel succes. Mede door de goede 
   samenwerking met een aantal partners kunnen wij de  
   inwoners van Mierlo-Hout op velerlei gebied ondersteuning  
   bieden en informeren over nuttige en belangrijke zaken zoals  
   het aanvragen van energietoeslag. Lang niet iedereen die  
   daar recht op heeft doet dat ook. 
 
  Het succes van Kansrijk lijkt ook in andere wijken aan te  
  slaan; ondersteund door de gemeente worden  ook in 
  Helmond West initiatieven ontplooid om tot een soortgelijke 
  aanpak te komen. 
  Dat de basis gevormd wordt door voldoende gemotiveerde 
  vrijwilligers is evident. Kansrijk MH beschikt daar gelukkig  
  over, maar wil het aantal graag nog wat uitbreiden.  
  Meer daarover in deze nieuwsbrief. 

 
 
Vrijwilligers Kansrijk  Mierlo-Hout 

NIEUWSBRIEF 
Nr. 4 juni/juli 2022  3e jaargang   

   

In deze uitgave o.a.: 
 

• Inloop Kansrijk 
• Wapenfeest vrijwilligers 
• Kansrijk ook in 

Helmond West? 
• Gezond Mierlo-Hout 
• Vrijwilligers Kansrijk 
• Lezing KBO-St. Lucia 
• Energietoeslag 

 
 

 

ZONDAG 2 OKTOBER 11.00 - 17.00 UUR ENTREE GRATIS

Een gezonde leefstijl is belangrijk. 
Je voelt je fitter, bent minder 
(langdurig) ziek en je hebt misschien 
op termijn wel minder medicijnen 
nodig. 

Goede voeding, dagelijks bewegen, 
vermindering van stress, goede so-
ciale contacten en voldoende slapen 
zijn hiervoor van belang. Dat we-
ten we allemaal, maar het blijkt erg 
moeilijk, wanneer we hier iets in wil-
len of moeten veranderen. 
Daarom hebben we met meerdere 
mensen de handen ineen geslagen 
om te komen tot een begeleide leef-
stijlverandering. Niet alleen theo-
retisch, maar ook praktisch aan de 
slag, als het gaat om bewegen en ge-

zonde voeding. Vanaf oktober komt 
de groep elke maand een maan-
dagavond bijeen in wijkgebouw de 
Geseldonk. Dit gebeurt onder bege-
leiding van Loes Beetz. Zij is leefstijl-
coach en fysiotherapeut. Tijdens de 
eerste bijeenkomst op maandag 10 
oktober wordt het totale programma 
tot en met juli 2023 bekend gemaakt, 
inclusief het bewegen en het prak-
tisch bezig zijn met voeding. Deze 
laatste onderdelen worden verzorgd 
door Jibb+ en ‘Kansrijk Mierlo-Hout’. 
Hierbij maken we onder andere ge-
bruik van de keuken van de ‘Westwij-
zer’. 

U wordt van harte uitgenodigd om 
kosteloos aan dit programma mee 

te doen. Samen met anderen wer-
ken aan een goede gezondheid is een 
mooie uitdaging. 

Zou u mee willen doen met de bege-
leide leefstijlverandering, dan kunt u 
zich opgeven via 
info@kansrijkmierlohout.nl.
Ook bent u één dinsdagavond in de 
maand om 19.30 uur van harte wel-
kom voor een informatieavond rond 
het thema gezondheid. Dit kan zijn in 
de vorm van een voordracht door een 
professional of ervaringsdeskundige, 
een workshop, of op een andere ma-
nier. Deze avonden vinden plaats in 
het kader van informatiebijeenkom-
sten op allerlei gebied, die gepland 
worden op de dinsdagavond na de 
‘Inloop’, die gehouden wordt van 
18.30 uur tot 19.30 uur.

Het complete programma wordt tij-
dig bekend gemaakt. 
U kunt zich hiervoor opgeven via 
info@kansrijkmierlohout.nl. 
Ook voor deze avonden wordt geen 
bijdrage gevraagd.

Kiezen voor een 
gezondere leefstijl

Bewoners met een inkomensver-
klaring van de gemeente Helmond 
krijgen automatisch de energie-
toeslag van € 800,00. 

Heeft u de inkomensverklaring niet, 
maar u heeft wel een laag inkomen, 
dan heeft u wellicht toch recht op 
een eenmalige energietoeslag van 
€ 800. Om bovengenoemde toeslag 
te ontvangen, moet u een formulier 

aanvragen bij de gemeente. Vanuit 
‘Kansrijk Mierlo-Hout’ willen we u 
hierbij, indien nodig, graag onder-
steunen. Vanaf 6 september kunt 
u hiervoor weer op dinsdagavond 
van 18.30 uur tot 19.30 uur terecht 
in wijkhuis ‘De Geseldonk’. Om de 
formulieren volledig in te kunnen 
vullen hebben we de volgende do-
cumenten van u nodig: een geldig 
legitimatiebewijs van uzelf en in-

dien van toepassing van uw partner 
(paspoort; ID-bewijs of rijbewijs) 
en de bankafschriften van februari 
2022. Tevens kunnen we voor u de 
inkomensverklaring aanvragen. 

Ook kunt via het mailadres 
info@kansrijkmierlohout.nl of via 
het telefoonnummer 
06 – 21 26 47 94 hierover contact met 
ons opnemen.

Komt u ook in aanmerking 
voor een eenmalige 
energietoeslag van € 800?

Rest de vraag: Wat is een laag inkomen?:
Inkomensgrenzen netto per maand (exclusief vakantiegeld):
    21 jaar tot AOW leeftijd  Vanaf AOW leeftijd
Alleenstaand   € 1.244,54    € 1.382.89
Alleenstaand ouder  € 1.600,13    -
Samenwonend/getrouwd  € 1.777,92    € 1.872,49

Voor heel veel mensen is fietsen een 
geweldige vrijetijdsbesteding. Als 
dat op een gegeven moment door 
omstandigheden niet meer lukt, 
dan ontstaat er een leegte.

In die situatie is duofietsen ideaal. 
Je fietst, bent buiten en je kunt ver-
trouwen op een begeleider. Als je dit 
met meerdere mensen doet en zelfs 
tochtjes maakt met misschien na af-
loop een kopje koffie met gebak, dan 
ontstaat er een gezellige groep, waar 
je bij wilt horen.
Vanuit ‘Kansrijk Mierlo-Hout’ willen 
we u de kans geven om u aan te mel-

den voor duofietsen. Eén groep mag 
bestaan uit maximaal 7 personen. 
Zijn er meer aanmeldingen, dan star-
ten we een tweede groep.
Heeft u belangstelling om twee keer 
per maand op woensdagmiddag te 
gaan duofietsen, dan kunt u zich aan-
melden via 
info@kansrijkmierlohout.nl 
of via 06 – 21 26 47 94.

Is duofietsen iets voor u?

Op je Gezondheid Beurs 

“Activiteiten en Lezingen” 
Zondag 2 Oktober 

CrossFit:   Workout Of The Day   11.30 uur 
     (podium buiten) 
 

Jibb+:   Beweegtuin      12.30 uur 
     (Podium buiten) 
 

Hoomrun:  Disco dansen     13.00 uur 
     (Podium Buiten) 
 

CrossFit:   Workout Of The Day   13.30 uur 
     (Podium buiten) 
 

Gezond:   Lezing je leeftijd als medicijn 14.00 uur  
Helmond   (Hoekzaal 1e verdieping) 
 

Jibb+:   Beweegtuin      14.30 uur  
     (Podium buiten) 
 

Hoomrun:  Disco dansen     15.00 uur 
     (Podium Buiten) 
 

CrossFit:   Workout Of The Day   13.30 uur 
     (Podium buiten) 
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ZONDAG 2 OKTOBER 11.00 - 17.00 UUR ENTREE GRATIS

Kom op zondag 2 oktober tussen 11.00 en 17.00 uur 
een kijkje nemen in wijkhuis de Geseldonk. Daar 
wordt dan de beurs ‘Op je Gezondheid’ georgani-
seerd. Zo’n veertig deelnemers laten zien, proeven, 
ruiken, voelen en ervaren hoe belangrijk je gezond-
heid is. Het wordt een middag met veel informatie 
over bewegen en voeding voor oud én jong. Met de-
monstraties, lezing, danspresentaties  en proeve-
rijen, dus een gezellig middagje voor het hele gezin. 
Er is ook aandacht voor de geestelijke gezondheid. 
En de toegang is gratis!  Voor meer informatie neem 
een kijkje op de website 
www.opjegezondheid.nu 

Kansrijk Mierlo-Hout op de beurs Op je Gezondheid
Kansrijk Mierlo-Hout is niet alleen medeorganisator 
van de beurs Op je Gezondheid maar heeft daar zelf 
natuurlijk ook stands.  De vrijwilligers achter deze 
organisatie kom je zelfs op drie plekken tegen in De 
Geseldonk. Kom jij ook een kijkje nemen op deze 
nieuwe beurs? Je kunt er terecht op zondag 2 okto-
ber van 11.0- 17.00 uur. En de toegang is gratis! Maak 
kennis met Kansrijk Mierlo-Hout en kom eens kijken 
wat  de vrijwilligers allemaal doen voor de gemeen-
schap in Mierlo-Hout. Kom een kijkje nemen in de 
‘Huiskamer’ waar ervaren vrijwilligers twee dagen 
per week in een gezellige ambiance wijkgenoten 
ontvangen waardoor hun mantelzorgers een dag-
je ontlast worden. Kijk bij de stand wat er allemaal 
wordt georganiseerd: een wekelijks ontbijt op maan-
dagochtend, een high tea en diners, koffieochtenden, 
informatieavonden, lezingen en hulp bij vragen, hulp 
bij het bijhouden van tuinen voor inwoners die het 
zelf niet meer kunnen, klussendienst en maatjeswerk 
en in een aparte stand zitten de vrijwilligers achter de 
formulierenhulp. 

Lezing door cardioloog Jeroen 
Lammers op de Gezondheidsbeurs
Tijdens de beurs Op je Gezondheid geeft cardioloog 
Lammers van het Elkerliek ziekenhuis samen met  
Wim Tilburgs een lezing over leefstijl als medicijn. 
Tijdens een eerdere lezing hebben velen al kunnen 
vernemen hoe de cardioloog de luisteraars inspireert 
tot een gezondere leefstijl met gevolg gewichtsver-
lies, geen of minder pillen en geen diabetes 2 meer. 
Cardioloog Lammers is inmiddels afgestudeerd leef-
stijlcoach en denkt dan ook dat wijkgerichte aanpak 
goed kan helpen. Want het aanpassen van je leefstijl, 
daarbij kun je zeker wel wat hulp gebruiken. Lammers 
geeft aan dat de aanpak zo laagdrempelig mogelijk 
moet zijn. Samen met het Elkerliek ziekenhuis steunt 
hij het initiatief www.gezondhelmond.nl en hij richt 
zich daarbij nu vooral op de wijk Mierlo-Hout. Daar 
startte het Elkerliek ziekenhuis samen met Kansrijk 
Mierlo-Hout en Jibb plus met een groep patiënten. 
Zij geven op vaste maandagavonden voorlichting op 
gebied van leefstijl, voeding en gezondheid. Zondag 
geeft Lammers een lezing om 14.00 uur tijdens de 
beurs Op je Gezondheid.

Wachten op de ambulance kan lang duren…
Elke dag gebeuren er wel ongelukken. Thuis, tijdens 
het werk of tijdens het spelen. Een schaafwondje, 
een verbrande vinger of een verstuikte enkel. Niets 
ergs maar weet jij wat je moet doen? En als de buur-
man van het dak valt, of als er precies voor jouw deur 

iemand wordt aangereden door een auto? Of dat er 
iemand bij je aan tafel zit die zich verslikt en dreigt te 
stikken. Wat doe jij als er ineens een collega een hart-
stilstand krijgt? Weet jij dan wat je moet doen? Want 
als je het niet weet, kan op zo’n moment wachten op 
de ambulance of dokter heel lang duren. EHBO-ver-
eniging Mierlo-Hout verzorgt cursussen EHBO, 
EHBO bij kinderen en reanimatiecursussen. Want 
als je er zeker van wilt zijn dat er iemand aanwezig 
is die iets kan doen, zou je zelf een cursus eerste hulp 
moeten volgen. Tijdens de beurs Op je Gezondheid 
laten leden van de EHBOvereniging zien hoe je kunt 
handelen. Ga dus gerust even langs en vraag naar de 
cursus die bij voldoende belangstelling in het najaar 
gaat starten.

Adventure Store de wandelspecialist
Biedt een uitgebreid assortiment wandelschoenen 
van de beste merken, met gratis voetmeting- en 
loopanalyse. Voor persoonlijk en deskundig advies. 
Wandel testpodium met diverse ondergronden. Voor 
smalle en brede leesten & grote en kleine maten. Is 
specialist in vetertechnieken, veganistische en hallux 
valgus schoenen en heeft een compleet assortiment 
wandelkleding, sokken,  ondergoed, stokken en nog 
veel meer.

Banyen Thaise Massages 
Welkom voor traditionele Thaise massages, voet-
massage, sportmassage, gezichtsmassage, warme 
Thaise aroma massage en nog diverse andere mas-
sages.

Carezzo
Carezzo biedt eiwitverrijkt eten en drinken voor 
mensen met een verhoogde eiwitbehoefte. Deze be-
hoefte kan ontstaan bij ziekte, maar ook bijvoorbeeld 
naarmate we ouder worden. We bewegen dan over 
het algemeen minder en hebben vaak minder grote 
honger.

CrossFit fabriek
CrossFit is voor iedereen die zijn gezondheid serieus 
neemt. Het programma maakt je lichaam sterker, 
fitter en vitaler doordat ook het zelfvertrouwen en 
doorzettingsvermogen worden vergroot.

Nemanja ijssalon
IJs heeft niet zoveel met gezondheid te maken, toch 
komt Nemanja naar de beurs:  zij staan er, namelijk 
met  nieuwe boerderijproducten: yoghurt, melk en 
honing. De yoghurt en melk wordt in de keuken van 
de ijssalon ambachtelijk bereid met verse boerde-
rijmelk. De yoghurt en melk zijn heerlijk romig en 
hebben hogere voedingswaarden dan de yoghurt 
en melk in de supermarkt. Dat verschil laten ze jullie 
graag proeven!

Diepvriesspecialist van Rijsingen
Ook zij komen naar de beurs met hun uiteenlopende 
gezonde maaltijden. 

Efl-Helmond
Elf-Helmond biedt Fysiotherapie aan in de wijk Hel-
mond-West en omgeving. Over het algemeen actieve 
fysiotherapie met een persoonlijk plan van aanpak in 
samenwerking met de cliënt.

Forever living products
Sinds 1978 streeft Forever Living Products ernaar 
de beste natuurlijke bronnen te vinden voor jouw 
gezondheid en persoonlijke verzorging. Wij delen 
deze graag met de wereld en hebben een passie om 
anderen te helpen er beter uit te zien en zich beter 
te voelen. We zijn er trots op dat wij de grootste te-
ler van aloë vera ter wereld zijn en dat wij onze eigen 
velden, productiefaciliteiten, onderzoek en ontwik-
keling, kwaliteitscontrole-laboratoria en onze eigen 
distributiekanalen bezitten. Zo zijn wij er zeker van 
altijd de beste kwaliteit te leveren. Alles van plant tot 
product voor jou. 
Forever Living Business owner: 
Lenie Klaasen, 06-52716622.

Gezond Helmond
Gezond Helmond is een website met daarop een ver-
zameling van activiteiten op het gebied van voeding 
en beweging die worden aangeboden in Helmond. 
Deze activiteiten kunnen helpen om stappen te zet-
ten naar een gezondere Leefstijl.

GGD Brabant Zuidoost 
GGD Brabant-Zuidoost draagt de landelijke campag-
ne Fit op jouw manier in onze regio en lokaal uit. Bij 
de beurs Op je Gezondheid in de Geseldonk in Mier-
lo-Hout, is de GGD ook aanwezig. Zij gaan graag met 
u in gesprek over hoe u zelf weer fit kunt worden op 
de manier die bij u past en daar kan altijd wel een 
stukje fruit als tussendoortje bij! Meer info: www.
fitopjouwmanier.nl

GoedVoorMekaarBox
Zorgen voor een familielid of naaste, dat doe je ge-
woon. Toch ben jij als mantelzorger soms echt een 
superheld: je doet en regelt het maar even. Ben jij een 
Helmondse mantelzorger? En vind jij belangrijk om 
het goed voor mekaar te hebben? Vraag dan nu een 
GoedVoorMekaarGesprek aan. In dit gratis coachge-
sprek krijg jij de fraaie GoedVoorMekaarBox met al-
lerlei mantelzorginformatie én de nodige Helmondse 
cadeautjes.

Hoomrun dancestudio’s 
Zij geven verschillende demonstraties tijden de beurs 
Op je Gezondheid.

IQ Wellness Helmond
Bij onze praktijk Helmond kunt u terecht voor de bes-
te chiropractische zorg en is er na een behandeling 
altijd gelegenheid om plaats te nemen in de massa-
gestoel. De praktijk bevindt zich in bedrijfsverzamel-
gebouw voor zorgaanbieders aan de rand van het 
centrum.

Jibb+
Jibb+ stimuleert Helmonders om meer te gaan bewe-
gen en het maken van een gezonde voedingskeuze. 
Jibb+ laat kinderen ervaren hoe leuk het is om te be-
wegen en te sporten.

KBO-St. Lucia
Seniorenvereniging KBO-St. Lucia is een afdeling van 
KBO-Brabant en heeft op 1 januari 2020 ongeveer 730 
leden. Het is een actieve vereniging van- en voor ie-
dereen vanaf 50 jaar .

LEV Helmond
LEV staat voor Leven en Verbinden en dat is precies 
wat zij doen. Met hun teams verbinden ze mensen 
met elkaar in gezinnen, buurten, wijken en organisa-
ties. De LEVteams zijn de voordeur voor alle inwoners 
met vragen over wonen, welzijn en zorg in Helmond.
Logopedie Kirsten Bremen
Logopedie Kirsten Bremen is een allround logope-
diepraktijk en begeleidt met veel enthousiasme kin-
deren en volwassenen met problemen op het gebied 
van stem, spraak, taal, gehoor, lezen, spelling, afwij-
kende mondgewoonten, eten en drinken.

Lopersgroep Brandevoort
Bij Lopersgroep Brandevoort behaal je op een verant-
woorde manier jouw persoonlijke hardloopdoelen. 
Fit worden of blijven, strakker in je vel, een mooie tijd 
op de halve of hele marathon bij Lopersgroep Bran-
devoort vind je wat je zoekt.

Nei Skoen
De Helmondse uitdrukking Nei Skoen (nieuwe schoe-
nen) staat voor: het creëren van nieuwe kansen en 
mogelijkheden voor mensen die vooruit willen in de 
samenleving. 

Novadic-Kentron
Heb jij problemen of een verslaving door alcohol, 
drugs, medicijnen, gokken of gamen? Zet samen met 
Novadic-Kentron  de eerste stap naar een gezonder 
en gelukkiger leven.

R.K.S.V. Mierlo-Hout
Elke donderdagochtend vanaf 10 uur zijn de Old Stars 
actief in Mierlo-Hout. Onder leiding van  trainer Frans 
houden de deelnemers hun lichaam in conditie. Alle 
spieren komen tijdens een goede warming up aan 
bod, ze trainen enkele voetbalvormen en sluiten af 
met een partijtje voetbal. Walking Football wel te 
verstaan.

Optidee
Bent u op zoek naar wellness-artikelen voor dagelijks 
gebruik? Bij Optidee vindt u exclusieve producten, 
zoals ultracomfortabel beddengoed, heerlijk zachte 
badtextiel en producten voor huishoudelijk gebruik.

Ouderen creatief
Ook zij zijn vertegenwoordigd op de beurs.

Pascalle Exalto praktijk voor gezond en goed leven
Een lang, gezond en gelukkig leven. Dat wilt u toch 
ook? Dan raad ik u aan om een bezoek te brengen aan 
de Gezondheidsbeurs in wijkhuis De Geseldonk op 
2 oktober 2022, en langs te komen bij de  stand van 
Pascalle Exalto Praktijk voor Gezond & Goed Leven.

Savant Zorg
De uitdagingen in de zorg zijn groot: door de vergrij-
zing stijgt de vraag naar zorg, ouderen blijven vaker 
langer thuis wonen en de zorgvraag wordt steeds 
complexer. Inzetten op preventie en zelfredzaam-
heid wordt dan ook steeds belangrijker. Op zondag 
2 oktober is Savant Zorg met wijkverpleegkundigen, 
ergotherapeuten en adviseurs zorgtechnologie aan-
wezig op de Gezondheidsbeurs in de Geseldonk in 
Mierlo-Hout.

Bezoek op zondag 2 oktober de beurs ‘Op je Gezondheid’ in de Geseldonk
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ZONDAG 2 OKTOBER 11.00 - 17.00 UUR ENTREE GRATIS

Slaap vitaler
Al eeuwen waardeert men de positieve eigenschap-
pen van de Zirbe boom. Deze boom beschikt over 
harsen en oliën waarvan de kruidige geur, die aan 
een dennenbos doet denken, een door wetenschap-
pelijk onderzoek bewezen bij diverse instituten zo-
wel bij volwassenen als bij kinderen (o.a. Joanneum 
Research Institutes Graz) rustgevende positieve 
uitwerking heeft bij o.a. slaapstoornissen.

Sociale teams Helmond
Dichtbij in de wijk. Met welke vragen kun je bij hen 
terecht? Woon je in Helmond? Dan kun je bij hen 
terecht met vragen of problemen in het dagelijks 
leven. Jouw vraag of probleem kan over van alles 
gaan,  zoals opvoeden en opgroeien, wonen, wer-
ken en geld of sociale contacten. Samen met jou, 
mensen in je netwerk en andere organisaties in de 
wijk gaan ze op zoek naar een oplossing.

Stichting Hoormij
Stichting Hoormij/N.V.V.S. behartigt de belangen 
van mensen die te maken krijgen met gehoorpro-
blemen, tinnitus of de ziekte van Ménière. En de 
vrijwilligers van de Stichting Hoormij weten als 
geen ander wat het betekent om gehoorproblemen 
te hebben. Zij kunnen u tips geven hoe er mee om te 
gaan, thuis, op je werk of sportclub.

TopPodotherapie Helmond-Mierlo
Zij zijn er om samen met u te zoeken naar een op-
lossing voor uw voet- of bewegingsprobleem. Met 
hun expertise gaan ze voor u aan de slag. Toppo-
dotherapie Helmond-Mierlo staat voor kwalitatief 
hoogwaardige gespecialiseerde voetzorg waarbij u 
als patiënt centraal staat!

Voedingscoach Kim
Het doel van Kim is om jou te helpen naar een ge-
zonder en fitter leven dat bij je past. Niet door mid-
del van een dieet maar door middel van gezond en 
gebalanceerd eten, bewegen en het doorbreken van 
gewoontes door de juiste mindset te creëren. Sa-
men de juiste balans en  vinden en jou ondersteunen 
op weg naar een gezonde levensstijl die bij jou past!

Voetreflextherapie Imagine
Hedwig Raaijmakers ziet voetreflexzone therapie 
niet als vervanger maar wel als mooie aanvulling 
op de reguliere zorg. Bij natuurgeneeskunde bekijkt 
men de klacht op een holistische wijze, naar de ge-
hele mens. Juist deze aandacht biedt vaak een beter 
beeld van de oorzaak van een klacht.

Your Way Mineralen
Fred en Nicol hebben heel veel soorten prachtige 
edelstenen en mineralen. Daarnaast ook wierook, 
zoutlampen, boeken en orakelkaarten. Verzame-
laars zullen veel interessants vinden. Een groot deel 
van onze klanten zoeken stenen voor de energeti-
sche werking. Zij kunnen op gevoel advies geven 
over voor u passende stenen, of u helpen om de juis-
te steen voor uzelf te vinden.
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De voordelen van wandelen zijn bijna einde-
loos. Je zou kunnen stellen dat wandelen, 
onverdiend, de underdog van de sporten is. 
Onterecht, want diverse studies tonen aan 
dat wandelen één van de betere sporten is 
om te beoefenen. 

De resultaten van diverse onderzoeken lieten zien 
dat wandelen vrijwel geen tot nauwelijks verwon-
dingen of blessures veroorzaakt. Daarnaast ver-
laagt het lichaamsvet en cholesterol, functioneren 
je longen beter én wordt je er fit van. Dat wandelen 
dus gezond is, is geen twijfel over mogelijk. Naast 
een tal van fysieke voordelen bevordert het ook je 
geluk en creativiteit.  Gemotiveerd om zelf aan de 
wandel te gaan? Hieronder een aantal tips.

Tip 1: wees actief
Een actieve wandeling werkt het beste. Let goed op 
je houding en zorg ervoor dat je een half uurtje on-

derweg bent in stevig tempo. Je hoeft geen mara-
thon af te leggen. Wandel voor je welzijn en plezier.

Tip 2: hier en nu
Focussen op het hier en nu is belangrijk. Het 
neemt de zorgen voor morgen even weg. Leg de 
focus op je lichaam tijdens je wandeling. Let op je 
houding: loop relaxt, ontspan je gezicht. 

Voel de wind, de zon of zelfs de regen op je ge-
zicht. Luister naar de geluiden die onder je wan-
delschoenen vandaag komen en voel hoe je kleren 
langs je lichaam strijken. 

Tip 3: kijk om je heen
Lopen is een perfecte manier om te relaxen. Als 
je aan je wandeling begint met stress, zit je waar-
schijnlijk veel in je hoofd en heb je geen oog voor 
je omgeving. Probeer tijdens je wandeling om je 
heen te kijken en neem de omgeving in je op. Zo 

wordt je hoofd vanzelf rustiger en zul je zien dat 
de natuur veel moois te bieden heeft.

Tip 4: ademhaling
Ademhaling is belangrijk. Een bewuste en diepe 
ademhaling vermindert stress en geeft je een ont-
spannen gevoel. Probeer om diep en rustig in te 
ademen via je neus en uit te ademen via je mond.

Tip 5: relax!
De ultieme tip: ontspan! Wandelen is geen wedstrijd. 
Je doet het voor je eigen lichaam en welzijn. Maak 
het leuk! Varieer in de routes die je wandelt, doe 
eens mee aan een wandeltocht óf ga er samen op uit 
met een wandelmaatje. Stel voor jezelf motiverende 
doelen om je tempo en motivatie vast te houden.

Wandel je 
fit & gezond

ADVENTURE STORE
KASTANJEHOUTSTRAAT 3 • HELMOND • 0492-523668 • WWW.ADVENTURESTORE.NL

ADVENTURE STORE
KASTANJEHOUTSTRAAT 3 • HELMOND • 0492-523668 • WWW.ADVENTURESTORE.NL

ADVENTURE STORE
KASTANJEHOUTSTRAAT 3 • HELMOND • 0492-523668 • WWW.ADVENTURESTORE.NL

ADVENTURE STORE DOET MEE AAN DE OP JE GEZONDHEID BEURS | ZONDAG 2 OKTOBER | WWW.OPJEGEZONDHEID.NU

Ben je een echte wandelaar? 
Dan heeft Sidas de oplossing voor 
jou: de 3Feet Outdoor zolen! 
Deze inlegzool zorgt voor optimaal 
comfort en maximale ventilatie. 
Daarnaast zorgt de heel pad voor 
aangename demping. Laat je 
adviseren tijdens de beurs of in de 
winkel bij Adventure Store Helmond 
over de Sidas voetzooltjes. 

Het unieke materiaal
OOfoam, waaruit 
OOfos bestaat, 
versnelt het 
herstelproces na een 
sportieve inspanning. 
Het absorbeert 37% 
meer impact dan 
andere materialen, 
waardoor druk op de 
enkels, knieën en 
onderrug wordt verminderd.

• Hardlopers / Sporters
• Wandelaars
• Mensen met vermoeide voeten
• Mensen met staand beroep
• Mensen met voetproblemen/
 klachten zoals hielspoor of
 peesplaatonsteking

WAT DOEN 
OOFOS 
SLIPPERS?

VOOR 
WIE IS 
OOFOS?

• Verbetering van de bloedsomloop
 in de benen (meer zuurstof in de spieren)
• Minder kans op blessures
• Minder kans op spierpijn en krampen
• Gaat hitteuitslag ‘asfalteczeem’ tegen
• Sneller herstel na inspanning
• Minder vochtvorming in de 
 onderbenen en enkels
• Vermindering van pijn bij shin splints
• Optimale ondersteuning voor 
 de achillespees en kuitspieren

DE RESULTATEN 
VAN COMPRESSIE

SIDAS HEEFT VOOR ELKE 
VOET EEN INLEGZOOL!

Laat u adviseren bij Adventure Store 
Helmond. Wij hebben ze volop op 
voorraad in de winkel.

 Je kunt ook altijd een afspraak maken in 
onze winkel voor schoen – en voetadvies of 
voor een  bloedvatenmeting. Kijk voor meer 

info op onze website www.adventurestore.nl

TOT ZIENS OP DE GEZONDHEIDSBEURS 
OF IN ONZE WINKEL IN MIERLO-HOUT

Tijdens beursdag 
gratis bloedvatenmeting. 
met specialisten.

Ook hebben wij tijdens de 
beursdag op zondag 2 oktober 

een 2D voetmeetapparaat 
staan waar wij de lengte, 

breedte, drukpunten en 
maten van uw voeten 

meten. In november als wij 
in Helmond skischoenen 

op maat gaan aanmeten bij 
wintersportliefhebbers hebben 

wij de Sidas 3D voetscan in 
de winkel staan. De Feetbox 

3D-scanner maakt, met een 
360-graden camera, een 

3D-model van je voeten en 
onderbenen. Op basis van dit 

model wordt er een uitgebreide 
analyse gemaakt. Niet alleen 

worden de lengte en breedte van 
je voet en het soort voetboog 

gemeten, maar ook de druk- en 
aandachtspunten van je voeten.

Daarom naar 
Adventure Store!
• Dé specialist in wandelschoenen en
 outdoor kleding & equipment 
• Altijd meer dan 1000 paar
 wandelschoenen op voorraad 
• Verkoop van veganistische schoenen
• Persoonlijk advies van voet- en
 schoenspecialist 
• Gratis advies van onze podotherapeut
 en podologen
• Eigen testpodium in winkel aanwezig
 met diverse ondergronden 
• Eigen schoen- en reparatieservice
• 10% spaartegoed bij aankoop
 van onze producten
• Gratis parkeren voor de deur
• Vertrouwd adres sinds 1947
• Gratis APK bon bij aankoop 
 wandelschoenen

ADVENTURE STORE
KASTANJEHOUTSTRAAT 3 • HELMOND • 0492-523668 • WWW.ADVENTURESTORE.NL
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Mantelzorger-bedankje 

Ons vertelt

i n f o @ a d c o m m u n i c a t i e . n l   |   w w w . a d c o m m u n i c a t i e . n l   0 4 9 2 - 8 4 5 3 5 0

• Reclame campagnes
• Advertentie 
 ontwerp, opmaak
 en plaatsing
• Verspreiding van 
 uw flyer/folder
• Drukwerk/outdoor

UW 
COMMUNICATIE 
PARTNER 
VOOR:

Alle mantelzorgers zet Helmond graag 
in het zonneke! Om te bedanken voor 
de zorg aan inwoners uit ons eigen 
Helmond. Ikzelf ben ook unne man-
telzorger en ja da doe ik met heel veul 
plezier, liefde en toewijding en dit jaar-
lijkse complimentje vind ik een heel erg 
skôn gebaar. Dit kan nog tot 31 okto-
ber  aangevraagd worden en dit kan 
online bij de LEVgroep Helmond.
Als mantelzorger ontlaste de zorg die 
het toch al zo druk hebben en daar 
mag best iets tegenover staan. Al le-
zend over mantelzorg kom ik bedragen 
tegen dat mantelzorgers onze samen-
leving 20 miljard euro besparen, omdat 
anders professionele zorg deze taken 
zou moeten doen. Maar er zijn ook 
niet genoeg mensen om al dees werk 

te doen. Wat zijn ze nodig deze helden. 
En denk nou niet da hoef ik niet, ge ver-
dient het als mantelzorger. Vraag het 
aan en doe er iets leuks mee. In deze 
dure tijden is het heel welkom.

Wat zijn de voorwaarden: je kunt het 
aanvragen als je in 2022 gedurende 
tenminste drie maanden (intensief en 
meer dan gebruikelijke) mantelzorg 
verleend hebt aan iemand die in Hel-
mond woont. Je krijgt een cadeaubon 
van 70 euro of het bedrag. Ook jonge-
ren onder de 18 jaar die mantelzorger 
zijn, kunnen het aanvragen. Witte dat 
één op de vier mantelzorgers een 
jongere is? Daar schrik ik toch wel 
van.  Vur jongeren vind ik de mantel-
zorg extra zwaar. Vaak zijn ze nog pu-
bers en worstelen zelf met de dingen 
die horen bij het volwassen worden. 
Het zorgen voor je ernstig zieke vader 
of moeder, broer of zus is dan zwaar, 
deze jongeren wil ik een groot compli-
ment geven voor al hun inzet!

Wat kies ik altijd (want je hebt keus)? 
Dat is unne makkelijke vur men. Je kan 
al een paar jaar ook de Hellemond-
Gift-kaart kiezen, wat ik dus altijd 
doe. De meeste weten dat ik daar erg 
gecharmeerd van ben. Vural vind ik het 

erg belangrijk om de lokale midden-
standers te steunen, met deze bon die 
bij 150 Helmondse winkeliers geldig is 
doede dat dus zeer zeker. Ik heb een 
paar favoriete adresjes waar ik ze uit-
geef. Met mijn verjaardag staat hij ook 
altijd op men verlanglijstje. Ook in de 
Helmondse horeca is het op vele plek-
ken geldig.

Mantelzorgers. In mijn ogen zijn het 
helden, het zijn dragende krachten in 
onze samenleving. Ze kunnen ook niet 
zomaar ophouden, omdat ze mensen 
verzorgen die ze liefhebben en als zij 
het niet doen dan doet niemand het en 
die helden meugen echt wel eens in het 
zonneke gezet worden.

Ben jij mantelzorger, dan doe je fan-
tastisch werk. Vraag het bedankje aan 
want je verdient het. Ga naar de web-
site van de LEVgroep waar je het aan 
kan vragen. 

Mantelzorgers, wat fijn dat ze er zijn.
Fijn weekend iedereen en tot volgende 
week.

Houdoe!

IVN Helmond is een natuurorganisatie van vrijwilligers die na-
tuureducatie als belangrijkste doel heeft. 

Dat wil zeggen, leden en publiek informeren over alles wat de natuur 
aangaat, van vogels tot planten, van insecten tot bomen en van milieu 
tot klimaat, om te bereiken dat er meer begrip en dus meer waarde-
ring ontstaat voor onze natuurlijke leefomgeving. Dit doet IVN door 
middel van cursussen, lezingen, publiekswandelingen en publicaties.

Onze voorzitter heeft zich 10 jaar ingezet voor de vereniging en trekt 
zich nu terug. Wij zijn daarom op zoek naar een opvolger. Bent u toe 
aan een nieuwe uitdaging? Draagt u de natuur in en om Helmond een 
warm hart toe? Bent u goed in netwerken en leiding geven? Bent u 
communicatief vaardig? Dan is deze vrijwilligersfunctie wellicht iets 
voor u!

Meer informatie over de taken en bevoegdheden op de website: 
IVN.nl/afdeling/helmond
Heeft u interesse, neem contact op met het secretariaat: 
IVNHelmond@gmail.com.

IVN Helmond is op 
zoek naar een nieuwe 
voorzitter (V/M)

Meer actueel nieuws? 
WWW.HELMONDNU.NL
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Hoofdstraat 99, Helmond0492-549541
www.vanberlooptiek.nl

Cederhoutstraat 30a, 
Helmond | 06-15051762

50% 
KORTING OP  VERSCHILLENDE
MONTUREN

+

Ameidestraat 8 Helmond0492-522460
www.stockxjuwelier.nl

14 of 18 krt wit/geel/rose gouden briljanten sieraden

Seiko Astron
Gps horloge.

O N D E R W E R P

VA N  B E R L O  O P T I E K

S T O C K X  J U W E L I E R

M A R K T H A L  ‘ T  H O U T

NIEUWE COLLECTIEBINNEN! CELTICS 
SNOWBOOTS

HEERLIJK WARME SNOWBOOTS!VERKRIJGBAAR IN MAAT 36 T/M 42.

VANAF

VANAF

€ 1150,-
€ 2300,-

Ebel
Brasilia
Swiss made 
dameshorloge.

Annamaria 
Cammilli Dune
18krt goud met briljant exclusief verkrijgbaarbij Stockx juwelier.

VANAF

€ 990,-

VANAF

€ 250,-

€ 29,95

€ 15,-

4

CADEAU MET VERJAARDAGEN, 
JUBILEA, RECEPTIES OF WILT U 
GEWOON IEMAND BELONEN?

GEEF DE HELLEMONDGIFT 
WAARDEBON CADEAU! 

BEHOUD DE ECONOMIE IN HELMOND, STEUN DE LEEFBAARHEID, 
LAAT NIET ALLES WEGVLOEIEN NAAR HET INTERNET.

ADVERTENTIE WORDT GESPONSORD DOOR 
WEEKKRANT DE LOOP T.B.V. MKB HELMOND. 

VERKOOPPUNTEN WWW.HELLEMONDGIFT.NL
CONTACT INFO@HELLEMONDGIFT.NL

BESTEEDBAAR BIJ MEER 
DAN 160 HELMONDSE 

ONDERNEMINGEN.
HELMOND | De december feest-
maand komt er weer aan. Hopelijk 
voor onze ondernemers een goede 
eindejaarstijd, in tegenstelling tot 
vorig jaar toen alles dicht moest.

Stichting www.HellemondGift.nl, 
een stichting zonder winstoogmerk, 
organiseert ook kerstmarkten voor 
bedrijven/instellingen. Inmiddels 
worden er einde jaar een 5-tal mede 
georganiseerd. Een 6 tal Hellemond-
Gift ondernemers uit verschillende 
branches, zullen met een stand deel-

nemen. Het  organiserende bedrijf/
instantie geeft bijv. de werknemers 
een enveloppe met HellemondGift 
waardebonnen die men ter plekke 
kan uitgeven, of op een ander tijdstip 
bij de meer dan 160 deelnemende on-
dernemers in Helmond.

Een goed concept, ter ondersteuning 
van de Helmondse economie. Denk 
lokaal, koop lokaal, want als Hel-
monder ben je toch loyaal? 
Interesse in een kerstmarkt, mail ons 
info@hellemondgift.nl

Hellemondgift 
kerstmarkten

HELMOND | Het Hellemondgift Kadoboek is een kado-
gids, welke wij (HellemondGift en uitgever Adcommuni-
catie) binnenkort weer gaan uitgeven. Onder andere ter 
promotie van de HellemondGift waardebon die meer en 
meer een begrip wordt in Helmond. 

Ook willen we hiermee het lokaal kopen stimuleren.  
Half november wordt deze feestdagenbrochure verspreid 
in Helmond (35.000 exemplaren). Een uitgave vol met 
Helmondse kadotips voor de feestdagen. In deze kado-
gids vind je per thema een handig overzicht van kado-ar-
tikelen welke de Helmondse ondernemers aan te bie-
den hebben. Vorig jaar hebben wij deze uitgave voor het 
eerst gemaakt, er zijn veel positieve reacties op gekomen. 
Een mooi bewaarexemplaar met als doel lokaal kopen met de 
feestdagen en de rest van het jaar te stimuleren. Lekker door-
bladeren en kadootjes uitzoeken, en deze in de winkel kopen. 
We zijn nu volop met de acquisitie bezig en het loopt 
prima, een eigen feestdagen-kadogids met onderne-
mers uit onze eigen stad! Uniek en mooi. Wil jij ook 
met een aantal leuke items in het Hellemondgift Kado-
boek adverteren? Vanaf 95 Euro excl. doe je al mee.  
Wij horen het graag, bel of mail ons en we komen graag bij je 
langs voor meer informatie. Aanmelden/meedoen kan t/m 
31 oktober a.s. info@hellemondgiftkadoboek.nl

HellemondGift waardebon, zie www.hellemondgift.nl voor 
verkooppunten en deelnemende ondernemingen, van harte 
aanbevolen. Inmiddels meer dan 700.000 euro omzet, on-
beperkt geldig, ter stimulering van de Helmondse economie.

Hellemondgift Kadoboek 2022

Denk lokaal, 
koop lokaal, want 
als Helmonder ben 

je toch loyaal?

Aanmelden/meedoen kan t/m 31 oktober a.s. info@hellemondgiftkadoboek.nl
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8,00

2 schalen
voor

6,00

2 voor

VERS BEREID 
EN RIJKELIJK 

GEVULD

12,00

MIXGROENTEN 
OM TE WOKKEN 

OF TE KOKEN

2,00

4,00

6,00

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 28 september t/m 
dinsdag 11 oktober 2022. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS tegen 
inlevering van

100 spaarpunten

Broccoli, gemengde, Balkan, Europese, 
rood/groene paprikastrips 

Groentemix
1 kg - Diepvriesspecialist

Normaal 2,89 - 3,09 - 3,19 - 3,69

Frikandel extra
40 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 15,89

Tomaten, Chinese tomaten,  
kippen en/of groente

Soep
900 ml - Van der Ende

Normaal 4,29 - 4,49 - 4,59 - 4,79

Frites met schil
2,5 kg - Lutosa

Normaal 5,89

Berehap pikant, 
zigeunerstick of 

lihanboutjes
3 - 4 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 4,89 - 4,99 - 5,99

Lekkerbekjes 
gebakken
4 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 7,49

Tostiburger 
met saus

1 stuks - Diepvriesspecialist 

Normaal 1,69

Van Rijsingen
P A S T A  &  P I Z Z A

Act ie  loopt  t/m 31  ok tober  2022 .

OPENINGS
ACTIE
Pizza Margherita 

voor €7,50 
tegen inlevering 

van deze bon. 

Winke lcent rum De  Bus
Nieuwve ld  2 1
5702  HW He lmond
0492-350914
info@vicenza-p izze r ia .n l

Ti j d e l i j ke  o p e n i n g s t i j d e n*
maandag   08 :00 –  18 :00
d insdag   08 :00 –  18 :00
woensdag   08 :00 –  18 :00
donderdag   08 :00 –  18 :00
vr i jdag   08 :00 –  18 :00
zate rdag   08 :00 –  18 :00
* B innenkor t  geopend tot  20.00 uur

w w w . v i c e n z a - p i z z e r i a . n l
Bestel  gemakkeli jk via onze website

Streep alle woorden weg, de overgebleven letters vormen een woord, mail dit 
woord samen met uw naam, tel.nr. en adresgegevens vóór dinsdag 5 oktober

naar: actie@deloop.eu De winnaar wordt in deze krant bekend gemaakt.

AFHANDELEN • APPORT • BANGERD • BERAMING • BROMMER • CACAO 
• DRAMA • ELLENDE • FRAGIEL • HELLEN • KAPING • LANGLAUFEN 

MEEKOMEN • NATELLEN • ONDING • OORLEL • OPVOEDING • PENNY 
RECHTER • RODDELBLAD • SMEEROLIE • SPALK • TULEN • VIDEO 

 VOLLEYBAL • VOORHOOFD • WOLLIG • ZITJE

O G D T D M E E K O M E N R V 
P N E F U A L G N A L J E O O 
V I A W O L L I G C P T V D L 
O M P T E O E B E A H I G R L 
E A N N E N H N L C D Z N E E 
D R D E I L O R E E M S I G Y 
I E E R L E L R O O D G D N B 
N B S P A L K E N O A D N A A 
G B R O M M E R N R V E O B L 
N E L E D N A H F A P P O R T

DOE MEE EN WIN 
EEN BOEKET BLOEMEN 

T.W.V. € 25,- 
Het boeket wordt mede mogelijk gemaakt door 

Bloementijd bij Mirjam
Geysendorfferstraat 3, Helmond. 

0492-541027. www.bloementijd.nl

Winnaar week 37: Joke Belloni  •  Oplossing: ZUURSTOF
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Tekst en foto: Wendy Lodewijk

Bij Sebastian Zoran zit de passie 
voor goed en lekker eten in het 
bloed. Afgestudeerd als zelfstandig 
kok heeft hij onder andere bij diver-
se Helmondse restaurants gewerkt. 
Nu is hij een zaak voor zichzelf be-
gonnen in winkelcentrum De Bus. 
Het knusse restaurant heeft allerlei 
lekkers op de kaart: van pizza en 
pasta tot broodjes en koffie met ge-
bak.

“Horeca zit bij ons wel in de familie”, 
vertelt Sebastian. “Mijn oudere broer 
heeft ook een restaurant, maar dan 
in Eindhoven. Ik wilde graag iets be-
denken wat van toegevoegde waarde 
is in Helmond. Zodoende kwam ik 
uit op pasta. Voorheen moest je, om 
lekkere pasta te eten, per se naar het 
centrum. Het voordeel van winkel-
centrum De Bus is dat je hier gratis 
voor de deur kan parkeren.”

Alles vers en naar wens 
aan te passen
Bij Vicenza wordt alles écht vers be-
reid. “Wij werken met zeer verse en 
kwalitatief goede producten”, legt 
Sebastian uit. “Al onze gerechten 
worden gemaakt op het moment dat 
de klant bestelt. Voordeel daarvan is 
dat alles echt vers is, maar ook dat de 

klant alles kan aanpassen naar wens. 
Wil je bijvoorbeeld een bepaald ge-
recht dat met tomatensaus is, liever 
met roomsaus? Dan maken wij dat 
voor je. Je kunt de pasta kiezen, de 
saus en de overige ingrediënten. Ben 
je dol op champignons? Dan kun je er 
extra veel doorheen laten doen. Lie-
ver kip dan gehakt? Jij kiest! Alles is 
aan te passen naar wens. Zo kunnen 
we de klant optimaal laten genieten 
van wat hij of zij het lekkerst vindt. 
Overigens geldt dit uiteraard ook 
voor onze pizza’s en broodjes. Alle 
gerechten zijn halal en we hebben 
ook diverse vegetarische gerechten 
op de kaart. Wij willen namelijk nie-
mand uitsluiten. Iedereen is welkom 
bij Vicenza.”

Eigen ingang
Op dit moment is Vicenza geopend 
tijdens de openingstijden van De Bus. 
Er ligt echter een vergunningsaan-
vraag bij de gemeente om ook daar-
buiten geopend te mogen zijn. “Dat 
is een goede mogelijkheid omdat ik 
een eigen ingang heb”, licht Sebasti-
an toe. Heb je zin in pasta, pizza, een 
broodje? Of wil je tijdens het winke-
len even neerstrijken voor een lekker 
kopje koffie? Kom dan naar Vicenza in 
winkelcentrum De Bus. 
Kijk voor meer informatie op 
www.vicenza-pizzeria.nl. 

Geniet van heerlijke 
pasta’s en pizza’s 
bij Vicenza 

Sebastian Zoran in zijn restaurant Vicenza.

Bekijk het videoverslag nu op onze 
facebook pagina of op www.helmondnu.nl

Herdenking Bevrijding 
van Stiphout 
1944

@WEEKKRANTDELOOP
VIDEOVERSLAG DOOR 
WIM KLAASEN

HELMOND-OOST Iedere maandag organiseert het HMC 
een Superkien in Soos 40, Azalealaan te Helmond.
Met een totale prijzenpot van € 1.500,- met onder andere 
een hoofdprijs van € 400,- en een loterij voor het winnen 
van 2 gevulde levensmiddelenmanden en gratis kienkaar-
ten. Ook vindt er regelmatig een gratis loterij plaats met 
prachtige prijzen. Aanvang is om 19.30 uur en het duurt tot 
22.00 uur. De zaal is open vanaf 17.45 uur. U komt toch ook!

RIJPELBERG Op woensdag 5 oktober kun je tussen 13.00 
en 16.00 uur je defecte spullen gratis laten repareren bij 
Repaircafé Rijpelberg. Locatie: De Torelaar, Groningenhof 
4, Helmond. We zijn er voor alle Helmonders. Koffie en 
thee en gezelligheid zijn ook gratis. Wel eventuele onder-
delen zelf meenemen. Meer info: www.facebook.com/Re-
paircafeRijpelberg. Tot ziens in ons repaircafé! 

BRANDEVOORT, HELMOND-WEST EN MIERLO-HOUT 
Repaircafé KBO – St. Lucia: iedereen mag gebruikmaken 
van deze aangeboden faciliteit. Er zijn geen verplichtingen 
aan verbonden ongeacht waar u woont of status. U bent 
van harte welkom op donderdag 6 oktober van 13.00 tot 
16.00 uur. Repareren? Heel slim!

BROUWHUIS Veel (buurt)verenigingen organiseren tij-
dens de landelijke burendag een activiteit voor hun be-
woners. Daarom houdt buurtcommissie Rivierkwartier 
(Dinkel- en Berkelstraat) een weekje later een buren-
dag-voortuin-verkoop-dag. Op zaterdag 1 oktober van 
11.00 tot 16.00 uur verkopen de bewoners spulletjes die 
nog een tweede leven verdienen. De verkoop vindt uitslui-
tend plaats in de voortuinen. Hierbij blijven de openbare 
weg, trottoirs, honden-uitlaatstrook en het speeltuintje in 
de Berkelstraat voor iedereen normaal toegankelijk.

MIERLO-HOUT Houdt u van rikken? Kom dan op donder-
dagmiddag naar de Geseldonk in Mierlo-Hout! Er wordt 
gerikt van 13.30 uur tot 17.00 uur. Aanmelden kan vanaf 
13.15 uur (tot 13.30 uur). Inleg 1 euro, geen verplichtingen. 
Er wordt niets van u gevraagd, alleen dat u op de hoogte 
bent van de beginselen van het rikken. Vragen en informa-
tie bij Frits van Bussel, telefoon 06 – 30 73 06 20.

BROUWHUIS KBO-Brouwhuis organiseert weer een Van 
Alles Wà-rommelmarkt op zondag 6 november 2022 in Ge-
meenschapshuis De Loop aan de Peeleik 7 te Brouwhuis 
van 10.00 tot 14.30 uur. De toegangsprijs is slechts een 
euro per persoon. Als u privé-spulletjes wilt verkopen, dan 
kunt u een of meerdere tafels huren voor € 5,00 per tafel. 
Voor een kledingrek langs uw tafel betaalt u € 2,00 per me-
ter. Kledingrek zelf meebrengen. U kunt zich aanmelden 
bij het secretariaat van KBO-Brouwhuis info@kbo-brouw-
huis.nl; WhatsApp naar 06 - 51 95 28 56 kan natuurlijk ook. 
De opbrengst van de tafelhuur en de entree komt geheel 
ten goede aan KBO-Brouwhuis.

BINNENSTAD Tot 21 oktober exposeren Fatima Smajlovic 
uit Geldrop en Jan van de heuvel uit Eindhoven in wijkhuis 
De Fonkel (Prins Karelstraat 123) in Helmond. De exposi-
tie van schilderijen meest naar natuur, met verschillende 
technieken en materialen. Te bezoeken tijdens gewijzigde 
openingsuren, even voor bezoek informeren: www.defon-
kel.nl. 

MIERLO-HOUT Op 1 oktober is er weer een thuiswed-
strijd van volleybalclub Polaris in Sporthal ’t Hout. Het 
programma: 
12:45u VC Polaris MC 2 - Were-Di MC 1 Gemert
12:45u VC Polaris JC 2 - VC Trivia/Hovoc JC 1 Horst
14:45u VC Polaris JC 1 - Skunk JC 1 Veghel
16:45u VC Polaris HS 2 - Hovoc HS 2 Horst 16:45u VC Polaris 
DS 4 - Were-Di DS 2 Gemert
19:00u VC Polaris HS 1 - Nuvoc HS 1 Veldhoven

BRANDEVOORT | Op donderdag-
avond 6 oktober wordt er weer een 
Tribune Sportcafé georganiseerd, 
in samenwerking met de gemeente 
Helmond. Presentator Guido van 
Erp ontvangt aan tafel wederom 3 
interessante sporters:

Handboogschieten - Damian Vaes
Atletiek – Lisa. Cornelissen
Turnen - Kirsten Bevers

In dit vooraf opgenomen gesprek 
gaan de gasten uitdagende vragen te 
lijf, maar zorgen zij ook voor een ui-
terst relaxte gespreksfeer. 

De passie voor hun sport, de uitda-
gingen waarmee ze worden gecon-
fronteerd en het respect voor elkaars 
sportieve omgeving zorgen voor een 
interessante ontmoeting met deze 
drie sporters.

Tribune Sportcafé te gast 
bij SV Brandevoort 
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HELMOND | Sinds juli 2022 is Theo de Veer 
namens de sector ‘Cultuur,’ toegetreden als 
bestuurder bij Wijkmanagement Helmond. 
Theo vervult daarnaast de vacature van se-
cretaris, die ontstaan was na het vertrek van 
oud-bestuurder Jolijn Brouwer. Theo is werk-
zaam als directeur-bestuurder van Kunst-
kwartier in Helmond. Met het toetreden 
van deze ervaren bestuurder, is het bestuur 
weer op topsterkte en zijn alle sectoren weer 
vertegenwoordigd in Wijkmanagement Hel-
mond, onderdeel van het Ondernemersfonds 
Helmond. 

Theo heeft verschillende sales-, marketing- en 
directiefuncties bekleed in diverse sectoren, 
zowel in de profit- als de not-for-profit-sector. 
Als zelfstandig ondernemer is hij ook actief in 
het ondersteunen en (re)organiseren van di-
verse organisaties. Hierbij kijkt hij niet alleen 
naar het bepalen van de richting en efficiënter 
maken van processen, maar vooral ook naar 
de mens in de organisatie: wordt er optimaal 
gebruik gemaakt van hun talenten en zit ieder-
een op de juiste plek?

Kunst en cultuur verbindt
Theo de Veer: “Ik ben gegrepen door de kun-

stensector. De waarde en het belang hiervan 
is immens, maar zo wordt het jammer ge-
noeg niet altijd gezien. Kunst en cultuur ver-
bindt, laat mensen groeien en écht tot elkaar 
komen. Ik wil graag mijn kennis en ervaring 
inzetten om de kunstensector stevig te ver-
tegenwoordigen, zodat het een belangrijkere 
plek in onze maatschappij kan innemen. Daar-
om ben ik blij dat ik een rol in het bestuur van 
Wijkmanagement Helmond mag vervullen, 
omdat ik in die rol waardevol kan zijn.”

Wijkmanagement Helmond is een fonds voor 
ondernemers uit de Helmondse wijken, maar 
ook voor de sectoren Zorg, Detailhandel, Cul-
tuur, Onderwijs, Sport en Agrarisch/buiten-
gebied. Het Wijkmanagement is van én voor 
bovengenoemde ‘trekkingsgerechtigden.’ Een 
gedeelte van het geld dat via de belastingkas 
door alle bezitters/beheerders van niet-wo-
ningen wordt opgebracht, komt ook weer ten 
goede van de trekkingsgerechtigden. 

Slim samenwerken
Door slim samen te werken met andere Hel-
mondse trekkingsgerechtigden (bijvoorbeeld 
Cultuur met Zorg of Cultuur met Onderwijs), 
kunnen partijen gelden samenvoegen waar-
door er meer geld beschikbaar komt voor een 
project of evenement. Dit zijn cross-overs en 
Wijkmanagement heeft al vele mooie projec-
ten, acties en cross-overs mogen realiseren en 
(financieel) ondersteunen. Het zorgt er mede 
voor dat het fijn wonen, werken en onderne-
men is in de Helmondse wijken. 

Idee
Zie je samenwerkingsmogelijkheden met an-
deren voor je idee, actie of evenement? Wijk-
manager Ingrid Heusschen gaat graag met 
je in gesprek, om te bekijken hoe de krachten 
gebundeld kunnen worden en of jouw idee vol-
doet aan de voorwaarden van het fonds, zodat 
deze omgezet kan worden in een aanvraag. 
Samenwerken loont bij het aanvragen van 
subsidie bij Wijkmanagement Helmond!   

Kijk op www.wijkmanagementhelmond.nl of 
stuur een e-mail naar: 
info@wijkmanagementhelmond.nl

Theo de Veer, nieuwe 
bestuurder sector ‘Cultuur’ bij 
Wijkmanagement Helmond

Theo de Veer. F | Wijkmanagement Helmond.

HELMOND | Zorgt u als mantelzorger voor ie-
mand in Helmond die langdurig ziek is of een 
beperking heeft? Dan kunt u een mooie blijk 
van waardering aanvragen (ook als u zelf niet 
in Helmond woont). Een volwassen mantel-
zorger kan kiezen uit een cadeaubon (Helle-
mondGift) ter waarde van € 70,- of dat geld-
bedrag. Een mantelzorger, die jonger is dan 18 
jaar, krijgt een Gift Card Pathé of VVV-bon van 
€ 40,-.

Aanvragen? 
Aanvragen kan tot uiterlijk 31 oktober 2022. Het 
online aanvraagformulier vindt u op de website 
www.levhelmond.nl/mantelzorgwaardering. 

Steunpunt Mantelzorg
Bij het Steunpunt Mantelzorg kunt u als man-
telzorger terecht voor informatie, voorlichting, 
advies, cursussen, bijeenkomsten, begeleiding 
en emotionele steun. Meer informatie over het 
steunpunt vindt u op: 
www.levhelmond.nl/lokaal-aanbod/
mantelzorg/steunpunt-mantelzorg.

Cadeautje voor mantelzorgers 
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Gefeliciteerd!

Gefeliciteerd!

U maakt kans op een 

leuke prijs!

Ga naar

www.hellemondgift.nl/prijs

www.hellemondgift.nl/prijs

en vul de gevraagde 

gegevens in!

Iedere maand wordt de 

prijswinnaar bekend 

gemaakt via onze 

website en via Facebook.

Bewaar deze strook 

Bewaar deze strook 

zorgvuldig als bewijs

zorgvuldig als bewijs
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gemaakt via onze website en via Facebook.

Bewaar deze strook Bewaar deze strook zorgvuldig als bewijszorgvuldig als bewijs

krachtvan aloë vera
Forever Aloe Vera Gel is een pure 
aloë drank met 99,7% aloë vera gel!  
De gel is 100% aseptisch 
geproduceerd en komt rechtstreeks 
van onze eigen aloë velden in Texas 
en de Dominicaanse Republiek. 
Forever Aloe Vera Gel is rijk aan 
vitamine C, is suikervrij en bevat 
geen conserveermiddelen.

Zoals de natuur het heeft bedoeld. 
+ 99,7% aloë vera gel uit het binnenblad

+ Aloë vera bevordert het natuurlijke
afweersysteem*

+ Zonder conserveermiddelen

+ Suikervrij

+ Rijk aan vitamine C

+ Glutenvrij

* Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. 
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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). 

Lenie Klaasen 06-52716622 BUSINESS     OWNER

Dier van de Week: Zusa
Ze zou zo model kunnen staan voor de recla-
me van exclusief kattenvoer: Zusa (11/2) is 
een prachtige muisgrijze poes. Ze houdt er 
dan ook van om in de schijnwerpers te staan 
en trekt de aandacht graag naar zich toe. 
Haar poezelige kamergenoten zie je dan bij-
na met hun ogen rollen: ja hoor, het is weer 
een divamoment.

Zusa weet echter dat ware schoonheid van 
binnen zit. Ze is daarom minzaam naar haar 
ietwat jaloerse medekatten toe. Zusa heeft 
heel wat liefde om te delen. Haar nieuwe 
baasje kan rekenen op een ruime hoeveel-
heid kopjes en haar onverdeelde aandacht. 
En ze vindt niets zo heerlijk als lekker op 
schoot zitten en knuffelen. Daar heeft een 
mens toch veel meer aan dan aan alleen een 
mooie buitenkant, vindt ze. En gelijk heeft 
ze, die Zusa! Ze kan niet wachten om ook u 
te begroeten met een kopje.

Ook nu het herfst is, krijgen we nog steeds 
veel kittens binnen. We kunnen nog steeds 

gastgezinnen gebruiken! 

Lokaler wordt het niet!Lokaler wordt het niet!

Een samenwerking van ruim 250 huis-aan-huiskrantenEen samenwerking van ruim 250 huis-aan-huiskranten

www.adlocal.nlwww.adlocal.nl

Deze krant is onderdeel van:Deze krant is onderdeel van:

Neem contact Neem contact 
op met:op met:

Weekkrant Weekkrant 
De Loop HelmondDe Loop Helmond

0492-845350 of 0492-845350 of 
advertentie@deloop.euadvertentie@deloop.eu

73% 
van onze lezers is 

geïnteresseerd in 

gemeentenieuws.
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Tekst en foto’s: Henk van Dijk

Mannenkoor Lambardi historie
In 1952 is het koor, onder de naam 
Helmonds Koor 1952, opgericht en 
in 1960 werd de naam gewijzigd in 
Mannenkoor Lambardi, vernoemd 
naar de Italiaanse componist Camil-
lo Lambardi. In 2005 ging Gelegen-
heidskoor Camillo als onderdeel van 
Lambardi van start. In de achterlig-
gende jaren waren het vernieuwen 
van het repertoire, het bewaken van 
de kwaliteit en  het aantrekken van 
nieuwe leden steeds weer belang-
rijke speerpunten. De succesvolle 
workshop en lessen koortraining van 
dit jaar zijn een voorbeeld hiervan. 
Het koor telt inmiddels weer ruim 
80 actieve zangers. De nieuwe leden 
vormen, samen met enkele ervaren 
Lambardi-zangers, een projectkoor. 
Tijdens het festival bracht dit project-
koor het geleerde in de praktijk. Lam-
bardi staat vanaf oktober 2019 onder 
leiding van dirigent Jules Luesink en 
de vaste begeleider op piano is Leon 
Dijkstra. 

Stadsharmonie Phileutonia
De Koninklijke Stadsharmonie Phi-
leutonia bestaat binnenkort 175 jaar 
en weet dus als geen ander hoe het 
is om een jubileum te mogen vieren. 
Phileutonia telt momenteel ongeveer 
200 leden die zich in verschillende ge-

ledingen bezighouden met het ma-
ken van muziek. Er is plaats voor elke 
leeftijd en voor elk niveau. Zo zijn er 
het Pieporkest voor de allerjongsten, 
het Opleidingsorkest (Philbee), diver-
se slagwerkgroepen en kapellen en 
het Harmonieorkest.  
Met elkaar hebben de leden één doel: 
samen muziek maken op een zo hoog 
mogelijk niveau voor het plezier van 
de muzikanten én van het publiek. 
Naast een groot aantal concerten en 
optredens in de eigen stad, maakten 
de leden van de harmonie ook con-
certreizen naar het buitenland en 
onlangs nog naar Oostenrijk waar 
ze in het prachtige bergdorp Brand 
een drietal optredens verzorgden. De 
vaste dirigent van het Harmonieor-
kest is Dirk van de Weijer.
Tijdens het festival `Music meets Art` 
waren alle verschillende geledingen 
van de harmonie te beluisteren, tij-
dens de openbare optredens in en 
rond het Speelhuis.

Sopraan Laetitia Gerards 
Laetitia Gerards groeide op in een 
muzikaal gezin in Helmond. Al op 
vijfjarige leeftijd begon ze met spe-
len op cello. In 2013 besloot zij zich 
uitsluitend op klassieke zang toe te 
leggen en begon ze haar studie aan 
het conservatorium in Amsterdam. 
In mei 2016 studeerde Laetitia sum-
ma cum laude af voor haar bachelor. 

In 2013 won Laetitia de eerste prijs 
op het Junior Deutekom Concours en 
het Prinses Christina Concours. Een 
jaar later ontving ze de Young Talent 
Award van het Koninklijk Concert-
gebouw. Het repertoire van Laetitia 
is omvangrijk, maar ze zingt vooral 
opera en musical. In 2019 debuteer-
de ze bij de Nederlandse Reisopera 
waar ze onlangs nog een rol had in 
de komische opera ‘Bruid te koop’. 
Velen kennen haar van optredens op 
de Nederlandse televisie zoals in 2021 
bij de Nationale Dodenherdenking. 
De aanwezige bezoekers hebben op 
deze middag genoten van haar op-
treden.

Bariton Raoul Steffani
Raoul Steffani is een van de grootste 
zangtalenten van Nederland en is ac-
tief op zowel het opera- als concert-
podium in binnen- en buitenland. Hij 
studeerde onder andere aan de Uni-
versität für Musik in Wenen en aan 
het Conservatorium in Amsterdam. 
Na de Dutch National Opera Acade-
my werd hij lid van de Studio van de 
Opéra National de Lyon. De Volks-
krant schreef in 2021 ‘Raoul is met 
zijn warme, egale baritonstem en ge-
voeligheid voor tekst een gedroomde 
liedvertolker’. Hij heeft opgetreden 
in vele grote concertzalen in binnen- 
en buitenland zoals in Amsterdam, 
Utrecht, Hamburg, Ath ene, Los An-

geles, San Francisco, Parijs, München 
en Wenen. Ook van zijn optreden 
heeft het aanwezige publiek ruim-
schoots kunnen genieten. 

Theaterkoor Nutsz 
Dit enthousiaste en bevlogen koor 
legt zich toe op het beoefenen van 
podium en theaterkunst. Het koor is 
in 2008 aanvankelijk begonnen met 
aanbod in de leeftijd van 16 tot en 
met 55 jaar. In 2013 volgde een pilot 
met jonge kinderen wat geresulteerd 
heeft in een educatietak voor kinde-
ren. Onder leiding van Danny Mikesz 
en het artistieke team zijn er inmid-
dels vijf groepen actief: de ukkepuk-
ken, de ieniemienies, mini’s, tieners 
en volwassenen. Alle groepen wer-
ken aan zang, spel en dans/bewe-
ging. Zij krijgen les van gediplomeer-
de ervaren docenten. Door de vele 
mooie optredens in onder andere 
het Speelhuis is Nutsz inmiddels een 
begrip in Helmond en daarbuiten. 
Diverse groepen hebben tijdens het 
festival het publiek van hun artistieke 
kwaliteiten kunnen laten genieten en 
het publiek was er zeer mee ingeno-
men. 

Zanggroep PABO
Pabo zag in 1969 het levenslicht als 
jongerenkoor in de Goede Herder-pa-
rochie in Helmond-Oost. In de loop 
der jaren heeft het koor zich losge-

maakt van de kerk en onder de naam 
Zanggroep Pabo heeft het koor zich 
ontwikkeld tot een allround zangver-
eniging. 

De ca. 70 enthousiaste leden varië-
rend in leeftijd van 8 tot 50+ vormen 
zowel het Pabo-koor als Pabo-Junior 
en worden door een eigen band bege-
leid. De muzikale leiding is in handen 
van Erik van Vugt en bij Pabo-Junior 
Tina Brouwers. Ook zij boekten veel 
succes bij het aanwezige publiek.

Kindermuziektuin
De Kindermuziektuin van Saskia 
Martens levert gegarandeerd vrolijke 
gezichten op. Zo ook tijdens het ‘Mu-
sic meets Art’-festival op deze zon-
dag. Kinderen kunnen op een speelse 
manier kennismaken met het maken 
van muziek. Ze kunnen lekker spelen, 
geluid ontdekken, luisteren, voelen, 
bewegen, experimenteren en zelf 
doen. Kinderen kunnen zich heerlijk 
muzikaal uitleven op muziekinstalla-
ties en met spellen. Lol maken, leren 
én samen muziek maken tegelijker-
tijd. Zo kunnen ze zelf ervaren waar-
mee ze in de toekomst verder willen.

Ondanks het slechte weer, kan Lam-
bardi toch terugzien op een geslaag-
de middag. Het aanwezige publiek 
heeft toch kunnen genieten van de 
optredens.

Mannenkoor Lambardi bestaat 70 jaar 
HELMOND | Op zondag 18 september was er van 13.00 tot 18.00 uur een 
speciaal festival ‘Music meets Art’ in en om het Speelhuis, in het kader van 
de jubileumviering van 70 jaar Mannenkoor Lambardi. Tijdens deze middag 
waren er tal van optredens op diverse podia binnen en buiten bij theater Het 
Speelhuis. Had de organisatie gerekend op mooi weer deze zondagmiddag, 
dit was een grote tegenvaller, want de regen viel met bakken uit de hemel. 

De trailer waarop muziek gemaakt zou worden, bood niet voldoende be-
scherming voor de musici. De kramen met al hun art-artikelen, moesten 
worden afgedekt. Natuurlijk was Mannenkoor Lambardi zelf ook van de 
partij. Maar ook waren Stadsharmonie Phileutonia met diverse geledingen 
zoals slagwerk, jeugdorkest en blaasorkest, de solisten Laetitia Gerards en 
Raoul Steffani, Theaterkoor Nutsz, Zanggroep Pabo en Straatmuzikant Di 
Stefano die van zich lieten horen.
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Een gratis show 
vol livemuziek, 
humoristisch kienen 
en quizzen, speciaal 
voor de (55+) 
ouderen uit rijpelberg 
en brouwhuis.

Zondag 16 Oktober | 14.00 uur | Wijkhuis De Brem Rijpelplein 1 | Inloop vanaf 13.30 uur

Gratis koffie/thee
en wat lekkers!

Inschrijven t/m 07 Oktober | Wijkhuis de Brem 

Dit evenement wordt georganiseerd en aangeboden door:

of 0492-510690 of rijpelbergevents@gmail.com

WIL JIJ EEN
BONUS VAN

EN MAKKELIJK

VERDIENEN?
SNEL GELD

MELD JE
DAN AAN ALS
BEZORGER BIJ

ACTIE GELDIG VAN 
29-9-22 T/M 20-10-22

BEZORGING@DELOOP.EU
OF STUUR EEN APPJE NAAR:

06-18 93 89 12

Pak je een 2e wijk? Dan krijg  je € 10 er extra bovenop! 
Veel beter verdienen dan in bijvoorbeeld een supermarkt!

Kennismaking met de Bijbel
De Bijbel is niet zomaar een boek. Het is het meest 
bestudeerde, gedrukte, vertaalde en gelezen boek. 
Dat is zo wereldwijd. Maar hoe is dat bij ons? De 
invloed van de Bijbel is niet weg te denken uit onze 
taal, kunst, literatuur en geschiedenis. Ethiek, fi-
losofie, antropologie en spiritualiteit hebben de 
Bijbel als belangrijke inspiratiebron. De Bijbel is 
en blijft het fundament van ons christelijk geloof. 
Al twintig eeuwen lang wordt bij allerlei gelegen-
heden uit dit boek voorgelezen en geciteerd. Je 
kunt het geloof en de levenshouding van miljoenen 
mensen uit heden en verleden moeilijk begrijpen 
als je geen voeling hebt met de Bijbel. Het wonder-
lijke is dat in een oeroude literaire tekst zoveel her-
kenbaars gebeurt wat wij nu ook meemaken. Dan 
blijkt dat mensen blijven worstelen met dezelfde 
zinvragen.

Zo maar beginnen te lezen in de Bijbel, levert 
meestal weinig op. Enige voorkennis is gewenst 
om te voorkomen dat je spoedig gedesillusioneerd 
afhaakt. Je moet de Bijbel léren lezen. Daarbij wil 
deze serie van 5 avonden je behulpzaam zijn. En 
als het bevalt, plakken we er nog een vervolgserie 
achteraan. Wel graag tevoren aanmelden, omdat 
de ruimte in de pastorie beperkt is.

Plaats: Pastorie van Stiphout
Tijd: 19.30 – (max.) 21.30 uur
Data:  1, 8, 15, 22 nov. en 6 dec. (allemaal dinsdagen)

Kosten: geen
Begeleider: Jan Vogels

Paulus
Ongeveer een kwart van het Nieuwe Testament 
bestaat uit brieven die aan Paulus worden toege-
schreven. Wie is die Paulus? Aanvankelijk fervent 
vervolger van de aanhangers van Jezus en later de 
grootste ijveraar voor de kerk van Christus. Met 
meer vijanden dan vrienden was hij een omstre-
den figuur. Gedreven, diepzinnig, ondernemend, 
overtuigd, vasthoudend, radicaal. Nog altijd is het 
een worsteling om dieper tot hem door te dringen. 
Daarom is het een soort ontdekkingsreis die we be-
ginnen in de hoop een beetje meer zicht te krijgen 
op deze boeiende persoon, die van cruciaal belang 
is geweest voor de overleving van het christendom.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor 
5 maandagavonden over Paulus. 

Plaats: pastorie van Stiphout
Tijd: 19.30 uur – (max.) 21.30 uur
Data: 31 okt, 7, 14,  21 en 28 november
Kosten: geen
Begeleider: Jan Vogels

Voor aanmelding of nadere 
informatie gelieve te mailen naar 
vogelsverwegen@gmail.com.

Cursusaanbod Bijbel 
najaar 2022 

Voor de (55+) ouderen in Rijpelberg en Brouw-
huis
Speciaal voor de (55+) ouderen uit Rijpelberg en 
Brouwhuis organiseren wijkhuis de Brem, LEV 
groep, Belangen Groep Rijpelberg en Aandacht 
voor Ouderen, the Big Bingo Revue.  

Gratis toegankelijke show
Een gratis toegankelijke show vol livemuziek, 
humoristisch kienen en quizzen. Zondag 16 ok-
tober om 14:00 uur in wijkhuis de Brem. Inloop 
vanaf 13.30 uur. Gratis koffie, thee en een con-
sumptie!

Zorg dat u erbij bent!
The Big Bingo Revue, een Helmondse formatie 

die wel van wanten weet als het gaat om mu-
ziek en kolder, treedt op. Erica en Irma Martens 
(bekend van Dubbel Trubbel, de OudDoorcon-
certen en Muziek in ‘t Portiek) verzorgen de 
muziek. Henkes (Striepke Veur, DJ Henkes), 
Birgit van Ekert (Petazzie mi Skruwsaws) en Rob 
Bouwman (tonprater, winnaar Narrekap) zor-
gen voor de kolder eromheen.

Gratis aanmelden voor vrijdag 7 oktober
Aanmelden voor dit gratis event kan voor vrij-
dag 7 oktober 2022 in Wijkhuis de Brem Rijpel-
plein 1 of via 0492 – 510 690 of via Rijpelberge-
vents@gmail.com.

Wees er snel bij, tot dan!

The Big Bingo Revue 
Gratis show in wijkhuis de Brem
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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.

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

Zaterdag 1 en zondag 2 oktober: 27e zondag door het jaar C
17.00 uur Helmond-West pastoor Scheepers mmv Arie Ketelaars
Intenties: overleden ouders Geven-Giebels 
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Jan van de Beek en Kinderkerk
Intenties: Geert Menting vw trouwdag; Toos van der Vooren-van de Laar vw 1e sterfdag; Nelly 
van Bussel-van Os.

10.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers/ M. Verhoeven GEZINSVIERING
Intenties: Gerrit Meulendijks; Noud en Nelly Meulendijks-Smits; Nelly van Bussel-van Os; 
pastoor Verhoeckx
11.15 uur Trudokerk pastoor Scheepers mmv Les Femmes
Intenties: uit dankbaarheid b.g.v 50 jarig huwelijk Jac en Trees Jansen-Wijnheimer en fa-
milie Wijnheimer-Roelofs; Louis en Riek Maas-Welten; Jan Wijnhoven; Jan Ooms en Irene 
Ooms-Verhamme; Tiny Schriks-Peters

Donderdag 6 oktober: H. Bruno  
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers
Intenties: familie Dirks-Kanters

Vrijdag 7 oktober
10.00 uur Trudokerk: H. Hartviering met aansluitend korte Aanbidding en Zegen

Zaterdag 8 en zondag 9 oktober: 28e zondag door het jaar C
17.00 uur Helmond-West pastoor Scheepers mmv Arie Ketelaars
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Jan van de Beek en Kinderkerk

10.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Cantorij en Kinderkerk
Intenties: Anny Nooijen-Raaijmakers vw verjaardag
11.15 uur Trudokerk pastoor Scheepers mmv Damiaankoor
Intenties: Piet en Janske Scheepers-Sanders vw trouwdag; Gon van Hout-van de Cruijssen; 
Harry Sanders, Do Sanders-Peulen, Cor Sanders.

Donderdag 13 oktober  
19.00 uur Luciakerk GEEN MIS

Evangelische Gemeente Helmond
Eredienst
Zondag 2 oktober is er weer een eredienst waar het evangelie van onze Here Jezus Christus 
centraal staat. We vieren ook het avondmaal waarin we het lijden, sterven en opstanding van 
onze Here Jezus Christus herdenken. Spreker is Twan Raaijmakers. Onze gastvrouwen staan 
klaar om u van harte welkom te heten. Aanvang eredienst 10 uur, de zaal is open vanaf 9.30 
uur.

Tiener- en kinderdienst
Zondag 9 oktober is er ook weer een aparte dienst voor kinderen en tieners. 

Vrouwenochtend
Op donderdagmorgen 6 oktober is er vrouwensamenkomst.

Plaats van samenkomst op zondag: 
Praktijkschool Generaal Snijdersstraat 51 Helmond. 

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

Eucharistievieringen in de Parochie H.Lambertus 
Jozefkerk, Tolpost 1. Zondag 9:30 en 11:00, maandag t/m donderdag 9:00, 
vrijdag 19:00 en zaterdag 12:00 uur.

Lambertuskerk, Kerkstraat 54. Zondag 11:00 uur
Edith Stein, Groningenhof. Zondag 9:30 uur
Pauluskerk, Paulus Potterlaan. Zaterdag 17:00 uur

Parochiekantoor: Tolpost 1, 5701 HE. Geopend woensdag en donderdag 9:30-12:00 uur. 
0492-522109. Mail: parochie@heiligelambertus.nl. www.heiligelambertus.nl.

een 
afscheid

precies
zoals u

het wilt

U bent altijd welkom voor 
een open gesprek.

Bel 0492 - 66 60 00 of ga 
naar monutamagis.nl.

MagisJuliette Poelmann-Magis

HELMOND | Het jubileumjaar van ‘Robus-
telly, 250 jaar jong’ zal op zondag 2 oktober 
aanstaande worden afgesloten met een heel 
bijzonder concert in de St. Lambertuskerk 
van Helmond. In de afgelopen maanden werd 
door de Robustelly Society Helmond op een 
bijzondere wijze aandacht gegeven aan het 
feit dat het prachtige orgel 250 jaar geleden 
werd gebouwd voor de abdij van Averbode 
door Guillaume Robustelly en dat het in 1822 
naar Helmond werd verplaatst in de St. Lam-
bertuskerk. Stond vooral het beroemde orgel 
centraal in de programma’s van de zomerse-
rie, op zondag 2 oktober zullen negen hoor-
nisten samen met het  Robustelly-orgel een 
fantastisch themaprogramma uitvoeren.

De professionele hoornisten maken nagenoeg 
allen deel uit van symfonieorkesten uit Neder-
land en staan onder leiding van Herman Jeu-
rissen. Stadsorganist Jan van de Laar neemt 
het orgel-aandeel voor zijn rekening. Speciaal 
voor dit concert maakte hoornist en arrangeur 
Herman Jeurissen bewerkingen voor uitgebreid 
hoornensemble en orgel. De combinatie van 
zoveel hoorns met de kleurrijke klanken van 
‘Robustelly’ zullen iedere bezoeker verrassen: 
Jeurissen is er in geslaagd om in zijn arrange-
menten de koperklanken met die van het orgel 
op ongekende wijze te laten versmelten.

Het programma heeft als thema ‘Rondom César 
Franck en Anton Bruckner’. Deze twee grote 
componisten uit de 19e eeuw waren beide orga-
nist en praktisch tijdgenoten van elkaar: César 
Franck leefde van 1822 – 1890 en Anton Bruckner 
van 1824 – 1896. César Franck wordt geboren in 

het jaar dat het Robustelly-orgel naar Helmond 
kwam. Waar Franck een uitgebreid repertoire 
voor orgel componeerde, deed Bruckner dat 
nagenoeg niet. Wel gebruikten zij beiden sym-
fonische uitgangspunten in hun composities, 
werden ze beiden sterk beïnvloed door de ver-
nieuwingen van Richard Wagner en huldigen zij 
beiden het motto: ‘het orgel is mijn orkest’.

Het uitgebreide, unieke programma is verdeeld 
in twee blokken en daarom ook voorzien van 
een pauze met koffie en thee. Tenslotte is het 
een heel speciaal concert! Speciaal, ook vanwe-
ge de bewerkingen die Herman Jeurissen maak-
te van alle stukken die met hoorn(s) en orgel 
worden uitgevoerd. Het repertoire varieert van 
weldadig kalme en romantische werken tot vir-
tuoze en indringende muziek: de akoestiek van 
de kerk wordt volop gebruikt! In het programma 
zijn ook originele stukken opgenomen voor een 
orgel-solo van César Franck, terwijl van Bruck-
ner er een virtuoze bewerking uit diens Nulte 
Symphonie is geprogrammeerd.

De professionele tak van het hoornensemble 
Capricorno bestaat uit de volgende hoornisten:
Mees Vos, Lia Olthoff, Marielle van Pruijssen, 
Hendrik Marinus, Margreet Mulder, Kirsten 
Jeurissen, Lucas Jansen en Yeonji Yu. Jan van de 
Laar is de organist en de algehele leiding is in 
handen van Herman Jeurissen.

Meer informatie
Het concert begint om 19.30 uur. De kaarten zijn 
verkrijgbaar aan de kerk en via de website www.
robustelly-society-helmond.com. Bezoek deze 
website ook voor meer informatie.

Afsluiting Jubileumjaar 2022 
Robustelly Society Helmond 
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Tekst en foto’s: Marlon Tielemans.

HELMOND | “Mensen. Allemaal 
hebben ze iets te vertellen dat de 
moeite waard is. Soms vinden ze zelf 
van niet, maar geloof me, iedereen 
heeft een verhaal dat het opschrij-
ven waard is.” Marlon Tielemans 
schreef de verhalen op van vijftig 
inwoners van Helmond, die hem 
vertelden waarom ze in deze stad 
wonen, wat hun passie is en dus wie 
ze zijn. Deze verzameling verhalen 
geeft zowel een mooi beeld van wat 
Helmond te bieden heeft als van de 
prachtige mensen die er wonen. Ze 
nemen ons mee en geven een kijkje 
in hun leven. In de vijftig verhalen 
lees je over grappige anekdotes, 
boeiende wetenswaardigheden en  
bijzondere gebeurtenissen. 

‘Helmond vertelt, een boek over 
inwoners van Helmond en hun ver-
halen’, is vanaf 8 oktober te koop  
bij boekhandel De Ganzenveer in 
Helmond.

‘Maria Rosario Arsalem’ is de naam 
die ze bij haar geboorte kreeg. Maar 
aangezien haar moeder zo’n dubbele 
voornaam nogal ingewikkeld vond, 
doopte ze die om tot ‘Elsa’. Dat was 
een stuk gemakkelijker. In Helmond 
echter, waar de Filipijnse alweer 
heel wat jaren woont, wordt ze aan-
gesproken met ‘Donna’. “Je zou het 
mijn bijnaam kunnen noemen”, lacht 
ze. “Sinds ik getrouwd ben met een 
Nederlander ga ik onder die naam 
door het leven. Zo kent men me, bij 
mijn schoonfamilie en op mijn werk.” 
Samen met haar man Gert-Jan en 
hun dochters Jara en Shamira woont 
ze in de wijk Rijpelberg. “Oorspron-
kelijk komt mijn schoonfamilie uit 
Didam, maar toen we door een vriend 
van ons getipt werden dat er in Hel-
mond een mooie tweekapper te koop 
stond, zijn we eens gaan kijken. We 
waren meteen verkocht en zijn toen 
naar Rijpelberg gekomen. Intussen 
hebben we hier heel wat kennissen 
en voelen we ons ook een beetje Hel-
monder.”

Nadat Donna op de Filipijnen be-
drijfsadministratie gestudeerd had, 
kwam ze op uitnodiging van een tan-
te naar Nederland. In eerste instantie 
voor een vakantie, wel te verstaan. 
“Ik had daar wel zin in, want eerlijk 
gezegd had ik ook de hoop dat ik hier 
een baantje zou kunnen vinden”, her-
innert ze zich nog goed. “Toen ik een 
tijdje bij haar op bezoek was, heeft ze 
mij op een datingsite gezet. 

Op een gegeven moment kreeg ik 
een reactie van een man die met we 
wilde chatten. Maar eigenlijk had ik 
daar helemaal geen tijd voor, ik had 
het veel te druk met andere zaken. 
Toch hebben we elkaar toen een keer 
in Amsterdam ontmoet en vanaf dat 
moment zochten we vaker contact.” 
Helaas liep het toeristenvisum van 
Donna af en moest ze naar de Fili-
pijnen terug. Niet fijn, maar allebei 
wisten ze wel dat er een liefdeszaad-
je was geplant. Donna bleef chatten 
met haar vriend, al moest ze daar 
destijds nog voor naar het internet-
café. En omdat liefde grenzeloos is, 
vloog haar vriend naar Manilla, waar 
Donna toen woonde. “Op de Filipij-
nen werkte ik in de huishouding, iets 
heel anders dan waarvoor ik gestu-
deerd had”, betreurt Donna nu nog 
de toenmalige situatie. “Ik heb hem 
een paar mooie plekken van mijn 
land laten zien en we hadden een fij-
ne tijd. De relatie werd er alleen maar 
beter op, het was wel duidelijk dat we 
samen verder wilden.”

Donna kwam naar Nederland. Gert-
Jan had de formaliteiten geregeld en 
Donna zou er, behalve een vervolg-
studie, natuurlijk ook een inburge-
ringscursus gaan doen. “In die tijd 
was ik nog wat verlegen, introvert 
ook. Ik deelde mijn leven niet mak-
kelijk met anderen. Toch heb ik toen 
redelijk goed Nederlands leren spre-
ken. Ik nam deel aan de cursus en ’s 
avonds wekte ik als schoonmaakster 
in een fabriek. Ook in kippenslach-
terijen verdiende ik mijn geld. Toen 
ben ik weer gaan studeren. Nadat ik 
dat één jaar gedaan had, waarin ik 

op een vervelende stageplek terecht 
kwam, heb ik de switch gemaakt. Ik 
ben overgestapt naar een zorgoplei-
ding waarbij ik vier dagen naar school 
ging en één dag op de werkvloer ac-
tief was. Dat beviel me goed. Ik rond-
de mijn school af en ging werken bij 
dementerende ouderen. Ook nu doe 
ik dat nog. Soms is dat heftig hoor, 
want door dementie verandert het 
gedrag van ouderen vaak. Ze worden 
agressief of depressief, heel anders 
dan men altijd van hen gewend was. 

Naast het feit dat ik dagelijks ook te 
maken heb met viezigheid als hun 
plas en poep, moest ik ook dáár erg 
aan wennen. Sowieso is het in Ne-
derland anders georganiseerd: als 
het mogelijk is blijven oudere men-
sen zelfstandig wonen, maar als 
dat niet meer lukt gaan ze naar een 
woon-zorgcentrum. Op de Filipijnen 
is dat niet zo. Nou ja, in de grote stad 
misschien, voor rijke mensen, maar 
anders wonen ouderen gewoon bij de 
kinderen in.”

Intussen komt dochtertje Shamira 
aan haar moeder vragen of die haar 
sinaasappel wil schillen. Dat doet 
Donna door de schil met het mes van 
zich áf te snijden, anders dan hoe we 
dat in Nederland doen. En als Sha-
mira vertelt hoe oud ze is en daarbij 
één voor één haar vingers in de lucht 
steekt, doet ze dat niet zoals wij: ze 
begint met haar pink en eindigt met 
haar wijsvinger. Vier jaar dus. Het 
spreekt voor zich dat ook het Neder-
landse eten enorm verschilt van het 
Filipijnse. Het gezin Arsalem-Broere 
eet het allebei. Sterker nog: aardap-
pelen staan er vaker op de eettafel 
dan rijst. “O ja hoor,” beaamt Don-
na, “als ik Filipijns kook sta ik veel 
langer in de keuken, de Nederlandse 
pot is veel sneller klaar en is nog lek-
ker ook.” Toch weerhield het Donna 
er een paar maanden geleden niet 
van om honderden loempia’s te ma-
ken. Niet voor zichzelf, maar om een 
sponsoractie voor de getroffenen van 
de orkaan ‘Rai’ op touw te zetten. 
Precies op de plek waar het grootste 

deel van haar familie woont, raasde 
die over het land. Samen met een 
aantal andere Filipijnse vrouwen in 
de regio bakte Donna vegetarische 
loempia’s en loempia’s met vlees, 
die aan huis werden verkocht. Flyers 
werden bij buurtbewoners in de brie-
venbus gestopt en overal waar ze 
kwamen vertelden ze over hun tij-
delijke onderneming. De opbrengst 
stuurden ze naar hun moederland 
waar het geld besteed werd aan de 
eerste levensbehoeften: voedsel, kle-
ding en een dak boven het hoofd.

Ook op andere manieren probeert 
Donna de luxe van Nederland naar 
de Filipijnen te exporteren. Dat doet 
ze door regelmatig een bezoekje 
aan de kringloopwinkels te brengen. 
“Daar vind ik kwalitatief goede spul-
len en die zijn niet te duur”, bevestigt 
ze. “Bestek bijvoorbeeld. Dat koop 
je voor een paar euro en het is van 
een degelijk materiaal gemaakt. De 
vorken, messen en lepels buig je niet 
met twee vingers om.” Binnenkort 
gaat Donna weer op familiebezoek. 
Filipijnse familie. Na lange tijd zoekt 
ze hen op om te vragen hoe het staat 
met de bouw van hun huis. Is de airco 
al geplaatst? Is de tuin al aangelegd? 
En ze gaat hen vertellen dat haar le-
ven in Nederland prima bevalt. Mis-
schien laat ze er filmpjes zien van hun 
dochtertje Shamira, die heel graag 
lichtblauwe prinsessenjurkjes draagt 
of van dochter Jara, die moeiteloos 
turnoefeningen aan de rekstok en op 
de evenwichtsbalk maakt. Of van de 
vele lange fietstochten, samen met 
haar man en de wandelingen om re-
creatieplas Berkendonk, in de Arden-
nen of op zondagmorgen met haar 
clubje. 

De Nederlandse pot is veel sneller klaar
Donna Arsalem-Broere

In tijden van schaarste en torenho-
ge prijzen van grondstoffen, is duur-
zaamheid misschien wel belangrij-
ker dan ooit. De afgelopen tijd heeft 
laten zien dat we zuinig moeten zijn 
op onze aarde en alles wat zij te 
bieden heeft. Weekkrant De Loop 
neemt hierin ook haar verantwoor-
delijkheid. 

FSC- en PEFC-keurmerk
Onze krant wordt gedrukt op duur-

zaam papier, dat wil zeggen dat het 
papier voor het grootste deel bestaat 
uit gerecyclede materialen. Konink-
lijke Drukkerij Em. de Jong, waar 
Weekkrant De Loop elke week ge-
drukt wordt, is een FSC- en PEFC-ge-
certificeerd bedrijf. Deze keurmerken 
staan garant voor verantwoord en 
duurzaam bosbeheer. Daarnaast is 
het energieverbruik voor het vervaar-
digen van papier de laatste decennia 
met ruim 16% teruggedrongen. Bin-

nen de drukkerij wordt er tevens alles 
aan gedaan om de CO2-emmissie zo 
laag mogelijk te houden, zowel in de 
keuzes van materialen zoals inkt, als 
in het verwerkingsproces door bij-
voorbeeld zoveel mogelijk gebruik te 
maken van restwarmte.

Recycling
De kranten die overblijven (bijvoor-
beeld op aflegpunten), worden ge-
recycled. Het inzamelen van papier 

kost namelijk geen geld. Zo blijft het 
recycleproces op gang en gaan er 
geen kostbare grondstoffen verloren. 

De gerecyclede papiervezels worden 
waar nodig aangevuld met vezels 
afkomstig van restanthout uit onder 
andere de bouw en meubelindustrie. 
Zo kan Weekkrant De Loop haar le-
zers op een verantwoorde manier op 
de hoogte houden van nieuws uit en 
over Helmond!

Weekkrant 
De Loop wordt 
gedrukt op 
verantwoord 
papier
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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
telefonisch tijdens kantooruren 
(9.00u.-17.30u.) via
0492-845350
Christel Sanders (06-30 07 31 81)
Daniëlle Huissoon (06-30 25 25 12)

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
Adcommunicatie
www.adcommunicatie.nl

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.

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

HELMONDloopjes
weekkrant

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

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

Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

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

Inleveradres:

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

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

DIVERSEN

Rolluiken, luifels, 
vloerbedekking, lamellen, (rol)
gordijnen, jaloeziën, etc. Zeer 
concurrerende prijzen. Gratis 
meten en prijsopgaaf. Willie’s 
stoffering, Braaksestraat 10, 
Helmond, T: (0492) 535901

FEESTJE? 
Diverse Abraham en Sarah 

opblaasfiguren 
voor jong en oud € 35,- 

tel. 0492-510855 
www.ikgeefeenfeestje.nl

L&G GRATIS OPHALEN 
van oud ijzer, metalen en electronica. 

06-13362457.

Engelseweg 147 - Helmond - Tel. 0492-599465
Winkelboulevard Engelseweg

Open: Di. t/m Vr. 10.00-18.00 uur. Za. 10.00-16.00 uur (Maandag gesloten)

Rolluiken - Screens - Zonneschermen - Markiezen
Rolgordijnen - Vouwgordijnen - Plissés - Jaloezieën - Veranda’s

ROLLUIK STUK?
BEL ONS SNEL!

Voor al uw rolluik reparaties!
Tevens uw adres voor zonneschermen.

WONINGONTRUIMINGEN 
Ook zolders schuren en 

garages (bezemschoon) kleine 
herstelwerkzaamheden. Tevens 

gevraagd antiek klokken beelden 
schilderijen enz.

bel vrijblijvend voor info naar: 
TWAN 06-13208306. 

WWW.VDRIJT-INBOEDELS.NL

BESTRATING

Grond- en stratenmakersbedrijf v.o.f.
L.M. Haazen & ZN.
Marslaan 14, 5702 HC  Helmond
Tel. 0492-526922, M. 06-51304101

€7,-
per m2

Profiteer van 1 jaar garantie 
en 25 jaar ervaring. 
Laat vrijblijvend een offerte 
maken bij de bekendste
stratenmakers van Helmond.

• Ook plaatsen we alle 
 soorten schuttingen
• Zorgen wij voor de aan en afvoer
 van zand, stenen en tegels.
• Wij maken vlonders, afdaken 
 en vijvers
• Wij maken uw tuin zoals u het wil

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

Hele week op afspraak geopend.
Van september tot maart zaterdag 

van 9:00 tot 16:00 uur. T: 06-14992150

Brikettenhout Helmond
Kanaaldijk zuid west 3, Helmond

Verkoop van o.a.: 
ovengedroogd kachelhout, 
briketten en pelletkorrels

 

Voor hulp bij problemen met computer,  
internet of wifi en andere digitale zaken. 

Ook voor het optimaal gebruiken van 
smartphone en tablet! 

 tel: 06 2884 5973  
www.computerassist.eu        info@computerassist.eu  

www.grootpeelland.nl
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Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Comfort Smart Hybrid
Nieuwe auto, Geheel rijklaar, 
Direct uit voorraad leverbaar 27.250

Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Select Smart Hybrid
Nieuwe auto, Geheel rijklaar, 
Direct uit voorraad leverbaar 29.450

Renault Scénic 1.2 TCe Bose 2015
100Dkm, Navigatie, Camera, Trekhaak, 
ECC, Cruise control, Lmv, Pdc, € 219 p/m 13.945

Mazda CX-3 2.0 SkyActiv-G 120 TS+ 2015
111Dkm, Navigatie, Trekhaak, Camera, Ecc, 
Lmv, Stoelverw., Cruise control, € 249 p/m16.445

Toyota Yaris 1.5i Full Hybrid 2012
Navigatie, Camera, PDC, Key-less, 
Climate Control, 12.945

Seat Alhambra 1.4TSi 2011
130Dkm, Trekhaak, Climate control, 
Dealeronderhouden 12.945

Mini Cooper 1.5 i 136Pk 2016
Navigatie, Cruise control, Bluetooth 15.945

Kia Rio 1.0 TGDI GT-Line 2020
34Dkm, Navigatie, Cruise, Camera, Ecc Airco, 
Lane Assist, Apple Carplay, € 299 p/m  21.950

Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Style Smart Hybrid
Nieuwe auto, Geheel rijklaar, 
Direct uit voorraad leverbaar 31.950

Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Select Smart Hybrid AllGrip 
4x4, Nieuwe auto, Geheel rijklaar, 
Direct uit voorraad leverbaar 32.195

NIEUWE AUTO NIEUWE AUTO

NIEUWE AUTONIEUWE AUTO

Citroën C1 1.0-12V Ambiance 2010
Automaat, 68Dkm, Airco, Aux iPod, 
5-Deurs, € 129 p/m 8.750

Audi A4 Avant 1.4 TFSI Sport Lease Edition 2018
Automaat, 139Dkm, Navigatie, Sportinterieur, 
Stoelverwarming, Trekhaak, € 339 p/m 27.945

Kia Sportage 1.6 BusinessLine 2014
79Dkm, Navigatie, Camera, 
Pdc voor + achter 16.945

Audi A3 1.4TFSi 2016
Automaat, S Line, Schuifdak, Keyless 25.945

Mercedes E220 Business AMG 2018
Automaat, 19 Inch, Schuifdak, Alcantara, 
360° Camera 37.945

Peugeot 208 1.2 Allure 2020
22Dkm, Navigatie, 17inch, Key less, 
Half Leder, 21.945

(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


