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De officiële publicatie van de informatiepagina’s verschijnen altijd op woensdag
Van Dik Hout komt naar Helmond! Al twintig jaar zijn voorafgaand
zij een bepalende factor
in de
nederpop.
(bron
foto;
Helmond
City Events)
aan
deze
krant
en
vindt
u op
www.helmond.nl. De datum van
publicatie
www.helmond.nl
leidend
i.v.m. eventuele
een uitbundig
dansfeest. Debezwaartermijnen.
staan er ook is
deze
‘Stil in mij’ zijn ze
een zeer be-opNatuurlijk
Helmond

Vorige week trapte de Kasteeltuinconcerten sterk af met de
Daredevils, maar deze week
staat er een echte top act op het
podium: Van Dik Hout!
Al twintig jaar aan de top met
hun pure rock en gevoelige teksten. Bekend van onder andere

palende factor in de Nederpop.

In het voorprogramma staat
Massi: een hiphop-head in hart
en ziel. Je krijgt een mix van Funk,
Soul en Hardrock op je bord
wanneer je een show ziet van deze energieke hiphop artiest met
zijn vijfkoppige live band. Van
deze rising star gaan we nog veel
meer horen de komende jaren.

week weer verschillende food- internationale groep verenigt
trucks opgesteld tegenover het de intensiteit van de Cubaanse
Kasteel van Helmond, en zal er timba met jazz en ‘salsa dura’.
om half 8 al gestart worden met De bandleden zijn afkomstig
De officiële publicatie van de informatiepagina’s verschijnen altijd op woensdag
uit Colombia,
Cuba, Nederland,
optreden op het lokaal talentenvoorafgaand
aan deze krant en vindt u op www.helmond.nl. De datum van
Duitsland,
VS,
Puerto
Vene-i.v.m. eventuele bezwaartermijnen.
podium. Het programma op hetpublicatie
op www.helmond.nlRico,
is leidend
hoofd podium begint om 20.30 zuela en Curaçao. Oprichter Nils
Fischer, één van de beste percusuur.
Volgende week gaan we feesten sionisten die Europa rijk is, koos
met Timbazo! Een wervelende een topbezetting waaronder drie
latin-band die garant staat voor geweldige salsa-zangers. s

www.helmondnu.nl
GOED DRUKWERK
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE BELLEN!

0492-845350
info@adcommunicatie.nl

Ook als u niet of elders
verzekerd bent. Wij verzorgen
de uitvaart naar uw wens.
Bel 088 335 21 23 voor
een persoonlijk gesprek.
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De Elzaspassage &
ARC Real Estate Partners
verwelkomen

In Winkelcentrum de
Elzaspassage in Helmond

Opening Mango: 14 juli
Mango gaat met haar winkel volop shopplezier
in Helmond bieden. Daar zijn we trots op! De
winkel komt in de voormalige panden van MS
Mode, Specsavers en de Aziatische speciaalzaak
Toko Marad. Kom snel naar de Elzaspassage in
Helmond. De zomercollectie wacht op je!

Elzaspassage.nl

Elzas Passage
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VOOR COMPLETE LUXE BARBECUEPAKKETTEN INCLUSIEF GRATIS GEBRUIK VAN GASBARBECUE EN UW ADRES VOOR
SCHITTERENDE KOUDE & WARME BUFFETTEN. SLAGERIJ & VERSHOF AD WILDE WWW.SLAGERIJWILDE.NL

Ons Brabant Festival komt er weer aan
Helmond
Het lijkt misschien nog ver weg,
maar voor je het weet is het
alweer tijd voor Ons Brabant
Festival editie 3 dat dit jaar op
7 oktober plaats zal vinden. Het
festival zal zich dit jaar richten
op het thema ‘food’.
Hieronder lees je het voorlopige
programma van het Ons Brabant Festival op de betrokken
locacties:
Gaviolizaal
De opening van het festival zal
om 12.00 uur plaatsvinden in
de Gaviolizaal en wordt gedaan
door Wethouder Maas en Gedeputeerde Swinkels. Deze dag zullen er optredens zijn van Thomas
Pieters, Keiegalmers, Haw ut
Hellemonds. De presentatie is in
handen van Haw ut Hellemonds.
12.00u t/m 16.00u

Koffie/thee van 14.30 t/m 15.00
uur.
Erfgoedcollege van 15.00 t/m
16.00 uur.
Via inschrijving: 5,- Euro

UITGEVER
Adcommunicatie
tel. 0492-845350
Ad Klaasen (06-13 82 90 17)
Steenovenweg 20,
5708 HN Helmond

Restaurant De Rozario
Net als vorig jaar kun je bij Restaurant De Rozario genieten van
een culinair gerechtje inc. een
drankje verdeeld over 3 sessies.
Meer informatie en details over
dit evenement volgen.
12.00u t/m 17.00u

ADVERTENTIES
E-mail advertentie@deloop.eu
Tel. 0492-845350, fax 0492-555097
Christel Sanders (06-30 07 31 81)
Eric v.d. Putten (06-30 25 25 12)
BUREAU REDACTIE
Mandy Meeuwsen
Inleveren: Kopij/agenda’s
nieuwsberichten e.d.:
E-mail redactie@deloop.eu
Internet www.deloop.eu
Steenovenweg 20,
5708 HN Helmond
Tel. 0492-845350
Inleveren berichten tot uiterlijk
maandag 17.00 uur

Restaurant Nastrium/Backyard
Net als Restaurant De Rozario,
zal ook Restaurant Nastrium
een kennismakingsgerechtje inc.
drankje aanbieden. Dit gebeurt
in 3 sessies verdeeld over de dag.
Meer informatie en details over
dit evenement volgen.
12.00u t/m 17.00u

Jan Vissermuseum
Het Jan Vissermuseum houdt op
deze dag een brabanste dag met
braderie ook zullen het museum
en de bakkerij geopend zijn. Verder kunt u mosselen proeven op
z’n Brabants.
12.00 tot 17.00 uur

Cacaofabriek
Bij De Cacaofabriek kun je deze
dag o.a. buiten rondkijken op de
biomarkt van Ariza, Meelmuts
en Sanders wijnen en is er een
restaurant aanwezig met grill.
Maar er is ook een mooie prijs te
winnen voor degene die kunnen
raden welke ingredienten er in de
‘Ons Brabant Festival Bonbon’
zitten. 12.00u t/m 17.00u

Kasteel van Helmond
Bij het Kasteel van Helmond kun
je je deelnemen aan het Erfgoedcollege.
Hiervoor zal het programma als
volgt zijn:
Instaprondleiding van 13.30 t/m
14.30 uur.

Sligro
De grootste mosselpan van Europa staat op deze dag op het
terrein van de Sligro. En dit is
geen gewone pan; ze heeft een
omvang van 7 meter en een
doorsnede van bijna 2 meter.
Daar kun je heel wat mosselen

BEZORGING EN VERSPREIDING
Verspreiding Weekkrant De Loop
Helmond elke do. t/m vr.
Bezorgklachten: graag z.s.m.
melden via bezorging@deloop.eu
of telefonisch tijdens kantooruren
(09.00u.-17.30u.) via 0492-845350
OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts, Chris Thielen en
Mandy Meeuwsen.
BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie
WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen

Ontwerp Peter Vandeursen (KlaasenVandeursen).
in bereiden! Naast de mosselpan
staat er ook een Rad van Fortuin
met mooie prijzen en kun je eerlijk en heerlijk genieten van de
fairtradeproducten van Sligro.
12.00u t/m 17.00u
City Resort Hotel
Bij City Resort Hotel Suytkade

zal o.a. jong klassiek talent optreden, zullen er sportdemonstraties worden gegeven in de sporthal, vinden er diverse promotie
activiteiten voor Welness en Fitness plaats en worden er demonstraties gegeven in de restaurant
keuken met de Green Egg.
12.00 t/m 17.00 uur s

Spectaculaire zomeracties bij Adventure Store

Bad en Beach
Uiteraard is er met de zomer in
aantocht een gigantische collectie bad & beach kleding. Slippers
en sandalen zijn uitgestald op
circa 400m2 ruimte, waardoor
dit met recht de grootste bad &
beach winkel van de Peel regio
genoemd mag worden.
En of je nu zoekt naar badslippers, teenslippers of Teva sandalen, bij Adventure Store hebben ze het allemaal. Vanaf nu is
elk 2e artikel afgeprijsd met 25%
korting!
Camping
Voor zowel festivalgangers, als
mensen die er met de tent op
uittrekken of kamperen in een
luxe caravan of camper, voor

Outdoor
De wandelafdeling staat in ook
het teken van de komende zomer. De recreatieve vakantie
wandelaar en de fanatieke vierdaagse of Kennedy Mars lopers
komen helemaal op niveau met
de collectie (berg) wandelschoenen, accessoires en outdoor kleding van de Adventure Store.
Ook voor de bagage die in de
rugzak mee gaat en gadgets zoals een nieuw mes of de nieuwste lichtgewicht verrekijker, u
staat versteld van het aanbod.
De winkel is bomvol met acties,
dus wees er snel bij en laat u verassen. Alle zomerjassen worden
opgeruimd met 25% korting!

n
Recreatie
Naast de enorme collectie
zwembaden & boten, hangmatten en tarpen gaat de aandacht
uit naar de barbecue afdeling.
Op zo’n 200 m2 staat een complete collectie bbq’s van o.a.
Boretti, Campingaz, Cobb en
Weber, met zowel veel keuze
in bbq’s op gas, stroom en natuurlijk houtskool. Naast de vele
prijsacties hebben we op de hele
collectie Weber barbecues een
korting van 20% , welke wordt
uitgekeerd in Weber accessoires.
Dus het is nu of nooit!

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.
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Adventure Store, de sport &
outdoor speciaalzaak aan de
Kastanjehoutstraat 3 te MierloHout (Helmond), heeft tijdens
de komende weken veel spectaculaire zomeracties op het gebied van sport, camping, recreatie en outdoor.

campingartikelen kunt u bij Adventure Store terecht.
Er is een grote slaapafdeling
met slaapzakken, luchtbedden en matten voor een goede
nachtrust, comfortabele lichtgewicht meubels om in te relaxen,
alle zaken om te kunnen eten &
drinken, verlichting, koelboxen
en nog veel meer! En ook op de
campingafdeling vindt u heel
veel voordeel met de vele zeer
scherp geprijsde prijspakkers.

BETALINGEN
IBAN: NL97RABO018.10.96.145

Als u kiest voor kwaliteit

Jo

Mierlo-Hout

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

In- en verkoop van gebruikte
kwaliteitsmeubelen voor een betaalbare prijs.
Mierloseweg 321, Helmond
Tel. 06-12655003 www.tweedezitenzo.nl
Adventure Store vindt u aan de
Kastanjehoutstraat 3 in MierloHout (Helmond).
De winkel is vanaf 24 juni t/m
zondag 22 juli naast de normale
winkelopeningstijden ook elke

zondag geopend van 12-17 uur.
Gratis en gemakkelijk parkeren
voor de deur en met een persoonlijke en deskundige bediening. Voor meer informatie kijkt
u op www.adventurestore.nl. s
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Beperk de kans op een natuurbrand

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)

Helmond kent mooie natuurgebieden. Zowel inwoners als bezoekers trekken
graag de natuur in voor een wandeling of fietstocht. In droge periodes neemt
de kans op een natuurbrand toe. Wat kunt u doen om een natuurbrand te
voorkomen? En wat als u toch geconfronteerd wordt met een (beginnende)
brand tijdens uw wandeling of tocht? Deze afbeelding vertelt op een eenvoudige
manier wat u beter wel en niet kunt doen.

BEPERK DE KANS OP
EEN NATUURBRAND!
WWW.BRANDWEER.NL/NATUURBRAND

Vuur maken en barbecueën mag alleen
op speciale picknick- en vuurplaatsen.
Houd altijd blusmiddelen als een tuinslang,
emmer water of brandblusser bij de hand
voor een beginnende brand.
Gooi afval in de daarvoor
bestemde bakken. Smeulend
zwerfafval en glas is regelmatig
een oorzaak van natuurbrand.

Maak foto's of een ﬁlmpje van de situatie.
Onthoud de locatie en eventueel persoonskenmerken of kenteken zodat je dit door kunt
geven aan 112-meldkamer en hulpdiensten.

21

15

SMS

Hoe bepaal ik mijn locatie?
De 112-meldkamer maakt gebruik van
sms-veriﬁcatie. Houd je mobiele telefoon
dus bij de hand. Oriënteer je in andere
gevallen met behulp van de aanwezige
aanduidingen van ﬁetsrouteknooppunten
of ANWB-paddenstoelen.

Parkeer nooit op bospaden en
zorg voor een vrije doorgang.

Wat moet ik doen
bij een natuurbrand?

Blijf kalm, bel 112 en geef de locatie van de
natuurbrand door. Probeer een grote brand niet zelf te
blussen. Verlaat de plek in de richting van de openbare
weg of de bebouwde kom. Loop niet voor de brand uit,
blijf uit de rook en loop altijd haaks op de rookwolk.

Bekendmakingen
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie:

Verzenddatum besluit: Projectomschrijving:

Nr. Omgevingsloket:

Burgemeester
29-06-2018 onderhoud woningen
OLO 3657619
Van Houtlaan
Burgemeester van Houtlaan
89 t/m 137A (oneven), 100 t/m 122A (even)
Tamboerijnstraat 80 29-06-2018 interne verbouwing
OLO 3562361
Voorste Akkerweg
02-07-2018 maken 26 uitwegen
OLO 3695455
3 t/m 17 (oneven), Aleida v. Dieststraat 4 t/m 14 even,5 t/m 15 oneven,
Johanna van Heverleestraat 6 t/m 16 (even)
Hoofdstraat 168
03-07-2018 plaatsen gevelreclame
OLO 3718015
Wevestraat 49
04-07-2018 verhogen aanbouw aan
OLO 3699673
achtergevel
Vuurvlinder 13
05-07-2018 oprichten woning en
OLO 3690649
maken uitweg
Vliegenbergdonk 5
05-07-2018 plaatsen erfafscheiding
OLO 3708361

• 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)

Grijs/Helm: K=25
Grijs/Kroon: K=15

Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Liverdonk,
28-06-2018 oprichten 27 woningen
OLO 3744853
cluster 9 en 10 (bouwblokken B-C-D-E)
OLO 3732077
Liverdonk, kavel L46 28-06-2018 oprichten woning, maken uitweg
Liverdonk-West,
29-06-2018 oprichten 9 CPO-woningen
OLO 3767953
kavel 1 t/m 9
(Liverdonk west, IKB IV)
Ketsdonk, Ettrodonk, 28-06-2018 oprichten 31 woningen en maken uitwegen OLO 3636663
Abendonk, Coolendonk en Weldonk (Liverdonk, cluster 7 en 8)
Suytkade fase 2B,
28-06-2018 oprichten 15 woningen (Suytkade, fase 2B) OLO 3761201
kadastraal F1001
OLO 3767877
Dorpsstraat 19
29-06-2018 slopen en heroprichten hoofdgebouw
Cederhoutstraat 26A 29-06-2018 plaatsen dakkapel (achterzijde)
OLO 3765755
Liverdonk,
28-06-2018 oprichten 38 woningen, maken uitwegen
OLO 3744953
clusters 9 en 10,
(Liverdonk, clusters 9 en 10)
blokken A-F-G-H-K-L-M-N
OLO 3768391
Juttenbeemden
29-06-2018 oprichten 5 CPO-woningen,
maken uitwegen (Brand II, IKB VI)
Stepekolk II,
29-06-2018 oprichten 11 CPO-woningen,
OLO 3768229
kavels 1 t/m 11
maken uitwegen (Stepekolk II, IKB V)
Cornelis Trooststraat 1 29-06-2018 vergroten woning
2018-X0741
Pastoor Elsenstraat 12429-06-2018 oprichten bijgebouw
2018-X0743
de Bergen 14
29-06-2018 vergroten woning, plaatsen erfafscheiding
2018-X0744
Lochtenburg,
30-06-2018 oprichten woning
OLO 3621401
kavel sectie U, nr. 7039
Weverspoort
29-06-2018 oprichten 63 woningen
OLO 3768747
Blokken 16 en 17
(weverspoort blok 16 + 17)
Stiphout Zuid,
29-06-2018 oprichten woning
OLO 3770787
Vuurvlinder kavel Z 23
Aarle-Rixtelseweg 12 29-06-2018 herbouw woning
OLO 3649589
- Aarle-Rixtelseweg 12
Stiphout Zuid,
29-06-2018 oprichten woning
OLO 3772149
kavel Z 22
Liverdonk,
28-06-2018 oprichten 15 woningen
OLO 3761647
bouwnummers 19 t/m 33
Brandevoort Stepekolk, 29-06-2018 oprichten woning, maken uitweg
OLO 3771939
Laathoeve, kavel S82
Brandevoort Stepekolk, 28-06-2018 oprichten woning, maken uitweg
OLO 3768027
kavel S81
OLO 3757407
Brandevoort Stepekolk, 28-06-2018 oprichten woning, maken uitweg
kavel S79
voormalig
28-06-2018 oprichten 67 woningen
OLO 3759119
Raaymakersterrein
en 41 appartementen (Parc Verde)
(Mierloseweg/Kasteelherenlaan)
Brandevoort,
30-06-2018 oprichten woning
OLO 3516633
Hulshoeve kavel S51
Maisdijk 9 29-06-2018 maken uitwegen
OLO 3770723
kadastraal percelen Z 00850 en Z 00851
IJsselstraat 1
27-06-2018 kappen 1 eikenboom
2018-X0762
Waterdijk 8
29-06-2018 oprichten bedrijfspand
OLO 3770889
Neerwal 98
28-06-2018 plaatsen rookgasafvoerkanaal (achterzijde)
2018-X0765
Korte Beemd 3
28-06-2018 oprichten kantoorruimte en weegbrug
OLO 3754603
Kromme Steenweg 33 03-07-2018 uitbreiden bijgebouw
OLO 3642697
Julianalaan 63
03-07-2018 verbouwing en uitbreiding woonhuis
OLO 3715507
Liverdonk kavel L23
03-07-2018 oprichten woning
OLO 3775545
kadastraal U 7375
Zeeltstraat 19 t/m 36 28-06-2018 renovatie woningen
OLO 3760675
Maisdijk 9 03-07-2018 vergroten bedrijfspand
OLO 3776617
percelen Z 00850 en Z 00851
van der Puttenstraat 5 04-07-2018 verbreden uitweg, verplaatsen lantaarnpaal OLO 3779667

Ingediende evenementenvergunningen
Locatie:
De Cacaofabriek
Kunstkwartier en
Speelhuisplein

Datum indiening: Werkomschrijving:
Registratienr.:
25-06-2018 UrbanMatterz (23 september 2018)
2018-02577
28-06-2018 Open dag Kunstkwartier
2018-02586
(9 september 2018)

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.

• 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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Verleende evenementenvergunningen
Locatie:
Verzenddatum besluit:
Piet Blomplein
29-06-2018
Markt
02-07-2018
startplaats café-zaal ‘t 03-07-2018
Aambeeld, Dorpsstraat/Kloosterstraat
03-07-2018
Hoofdstraat
Kanaaldijk Z.O. 50
03-07-2018
Sportpark de Braak
05-07-2018

Kennisgeving beschikking Milieu

Werkomschrijving:
Registratienr.:
Kermisconcert (5 t/m 12 juli 2018)
2018-02347
Kermis Concerten (8 t/m 10 juli 2018)
2018-02311
Fiets4Daagse De Peel (10 t/m 13 juli 2018) 2018-02301
Braderie/jaarmarkt (26 augustus 2018)
NK Kanopolo (15 en 16 september 2018)
Open Dag Helmond Sport
(5 augustus 2018)

2018-01441
2018-02103
2018-02310

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken
na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de
burgemeester, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Tevens kan de voorzieningenrechter van de
rechtbank te ‘s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide
voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage Datum ter inzage Projectomschrijving:Nr. Omgevingsloket:
legging vanaf: legging tot en met:
Hurksestraat 1C,
12-07-2018
23-08-2018 oprichten 5
OLO 3731507
1D, 1E, 1F en 1G
huurwoningen
2e Haagstraat 1A, 12-07-2018
23-08-2018 oprichten 11
OLO 3731361
1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G,
huurwoningen en maken uitwegen
3e Haagstraat 76, 78, 80, 82
Inzage
Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken
liggen met ingang van bovengenoemde datum gedurende zes weken voor iedereen ter inzage
in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 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.
Zienswijze
Gedurende deze termijn wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent het
ontwerp-besluit schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen dienen te
worden gericht aan burgemeester en wethouders, p/a TD, Team Vergunningen, Postbus 950,
5700 AZ Helmond. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden
gemaakt bij TD, Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken onder telefoonnummer 0492587506).

Verwijdering kinderopvangvoorzieningen uit LRK
Op grond van art. 8 van het “Besluit landelijk register kinderopvang en register buitenlandse
kinderopvang” maken burgemeester en wethouders bekend dat op eigen verzoek van de
houder onderstaande kinderopvangvoorzieningen worden verwijderd uit het Landelijk Register
Kinderopvang (LRK):
Naam
Adres
Buitenschoolse
Braakweg 23
opvang’t Debberke
Helmond
Kinderdagverblijf
Braakweg 23
’t Debberke
Helmond
Kinderdagverblijf
Rijnlaan 91
Spring, psz Ieniemienie Helmond
Kinderdagverblijf Cederhoutstraat 46
Spring, psz Kiekeboe Pino Helmond
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LKR-nummer Datum verwijdering Reden verwijdering
209455822 01-09-2018 Beëindiging bedrijfsvoering
122056462

01-09-2018

Beëindiging bedrijfsvoering

810859622

01-08-2019

Beëindiging bedrijfsvoering

328266644

01-09-2018

Beëindiging bedrijfsvoering

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij een vergunning ingevolge de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben verleend aan:
CAN-PACK NL Holdings B.V. voor het veranderen van een bedrijf voor het opslaan en
vervaardigen van metalen verpakkingen aan de Maisdijk 9 in Helmond. De verandering betreft
het wijzigen van de opslagvoorzieningen voor gevaarlijke stoffen, bodembeschermende
voorzieningen en het aansluiten van de washer dryer oven op de thermische naverbrander.
De aanvraag is ingekomen onder OLO-nummer 3528893.
Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen ingebracht. De beschikking
is niet gewijzigd ten opzicht van het ontwerp.
Inzage
De omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 12 juli
2018 tot en met 22 augustus 2018 ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 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. Voor een mondelinge
toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch (088 3690278) een afspraak maken.
Beroep
Gedurende de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld. Het beroepschrift moet
worden gericht aan de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.
Het besluit treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij gedurende deze termijn
beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit treedt dan
niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.
Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter
van de rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.

Gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan Buitengebied – Heibergweg 1
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat zij op grond van artikel 3.9a
van de Wet ruimtelijke ordening op 3 juli 2018 het wijzigingsplan Buitengebied – Heibergweg
1 gewijzigd hebben vastgesteld ten opzichte van het ontwerpplan.
Dit wijzigingsplan is gebaseerd op de wijzigingsregels van het bestemmingsplan ‘Buitengebied
Helmond’. Het betreft de verschuiving van het agrarische bouwperceel, waarbij de oppervlakte
van het bouwperceel niet toeneemt.
Inzage plan
Het wijzigingsplan ligt met ingang van 12 juli 2018 gedurende zes weken ter inzage. U
kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link op
de gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is
NL.IMRO.0794.0000WP170160-2000. Er ligt ook een papieren exemplaar in de Stadswinkel,
Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de openingstijden van
de Stadswinkel. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.
Omschrijving wijzigingen ten opzichte van het ontwerp
• Verbeelding: de volledige agrarische bedrijfsbestemming is één bestemmingsvlak Agrarisch –
Agrarisch bedrijf
• Regels: aan art. 4.6.4 zijn bepalingen over de achtergrondbelasting voor geur en fijnstof
toegevoegd.
• Bijlagen toelichting: Bijlagen 1 en 8 bij de toelichting aangepast.
Voor een compleet overzicht en exacte beschrijving van de wijzigingen wordt verwezen naar
het vaststellingsbesluit en het gewijzigd vastgestelde, ter inzage liggende, wijzigingsplan.

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een melding in het kader van het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:
Naam inrichting
Ariza BV

Locatie
Korendijk 13

Omschrijving melding
Het uitbreiden van een inrichting voor de handel en
productie van fruitsappen.

Kennisgeving beschikking Milieu (2)
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij een vergunning ingevolge de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben verleend aan:
Kimmenade Nederland B.V., Vossenbeemd 9 te Helmond.
Het betreft een vergunning voor het milieuneutraal veranderen voor het uitbreiden van het
bedrijf op het perceel Vossenbeemd 11, OLO-nummer 3588841.
Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 12 juli 2018 ter inzage in het
Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 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. Voor
een mondelinge toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch een afspraak maken via
telefoonnummer 088-3690455.

• 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

Beroep
Tegen het vastgestelde wijzigingsplan kan met ingang van 13 juli 2018 gedurende zes weken
schriftelijk beroep worden ingesteld door
• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij het college hebben ingediend;
• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig
zienswijzen bij het college in te dienen;
• belanghebbenden voor zover het betreft de wijzigingen die door het college zijn aangebracht
ten opzichte van het ontwerp wijzigingsplan.
Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het
wijzigingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst
de inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend
belang kan degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State, op bovenstaand adres. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan
opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte
straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt
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Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid BP “Helmond West –
Mierloseweg-Kasteelherenlaan “

Vastgesteld bestemmingsplan “ Helmond West – MierlosewegKasteelherenlaan ”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 1 mei 2018 hogere
waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, tot maximaal 59 dB ten
gevolge van de Kasteelherenlaan en maximaal 58 dB ten gevolge van de Mierloseweg, hebben
vastgesteld ten behoeve van de omgevingsvergunning van het bestemmingsplan “Helmond
West – Mierloseweg-Kasteelherenlaan”.

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van de
Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 3 juli 2018 het bestemmingsplan “Helmond
West – Mierloseweg-Kasteelherenlaan” heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met
ingang van 12 juli 2018 gedurende zes weken ter inzage.
Het betreft de bouw van 110 woningen op het terrein van de voormalige houthandel
Raaymakers aan de Goorloopzone.

Inzage
Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 12 juli
2018 gedurende zes weken ter inzage op de gemeentelijke website www.helmond.nl/
bestemmingsplannen. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in op het Stadskantoor,
Weg op den Heuvel 35. Het inzien van het papieren exemplaar kan alleen op afspraak. U kunt
uw afspraak telefonisch maken via www.helmond.nl/afspraak of telefonisch via 14 04 92 of.

Inzage plan
U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link
op de gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is
NL.IMRO.0794.1500BP160116-2000.
Er ligt ook een papieren exemplaar in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het
bekijken van dit exemplaar kan tijdens de openingstijden van de Stadswinkel. De digitale versie
van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Beroepsmogelijkheid
Tegen het besluit kan met ingang van 13 juli 2018 gedurende zes weken schriftelijk beroep
worden ingesteld door:
• belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij
burgemeester en wethouders;
• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig
zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen.

Beroep
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 13 juli 2018 gedurende zes
weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:
• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;
• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig
zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan
degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om voorlopige
voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, op bovenstaand adres.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan
treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn.
Het beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is
van een spoedeisend belang kan degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een
schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovenstaand adres.
In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat op het verzoek is
beslist.

Bezwaar maken?
Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Het betreft hier een kennisgeving. Heeft u vragen
over de gepubliceerde aanvragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met het
Klant Contact Centrum via tel. 14 0492. Bezwaar maken is in dit stadium (nog) niet mogelijk.
Voor bekendmakingen met nummer 2 geldt: Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden
binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij: Burgemeester en wethouders, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook
digitaal via www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank
Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.
Heeft u vragen over een besluit of over het maken van bezwaar? Neemt u dan contact op met
het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit
betekent dat de beroepsgronden direct in het beroepschrift moeten worden opgenomen
en dat na afloop van de beroepstermijn geen nieuwe beroepsgronden meer mogen worden
aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Burgemeester en Wethouders van Helmond

De officiële publicatie van de informatiepagina’s van de gemeente vindt u iedere
woensdag 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
• Digitaal Loket een adreswijziging (verhuizing) doorgeven, GBA-uittreksel
aanvragen of een hond aan- of afmelden, kan 24 uur per dag en
7 dagen per week via www.helmond.nl
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helmondloopjes
EVENEMENTEN

Kunstgebit Klikgebit
Reparaties Opvullen

DIVERSEN

ZONDAG 19 AUG.

(rol)gordijnen, jalouziën, etc.

oude spullen & amusement.
Entree volw. 3,50 / kinderen
onder geleide t/m 12 GRATIS
vanaerlebv.nl 0492-525483

Braaksestraat 10, Helmond,
T: (0492) 535901

VLOOIENMARKT
15 juli

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

De specialist voor uw prothese

Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend succesvol!
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon.
Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe.
Geen luifels,
afkortingen.
Rolluiken,
1 letter
of cijfer per hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten.
BRABANTSEMARKT
vloerbedekking,
lamellen,
Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00
uur.
te koop
cursussen
kennismaking
prijzen.
Kasteeltuin
te
koop gevraagdHelmond
te huur Zeer concurrerende
vakantie
prijsopgaaf.
diversen
huisdierenGratis meten enpersoneel
Het leukste dagje uit!
evenementen
auto’s en motoren
onroerend goed
Willie’s stoffering,
160 kramen
woningruil
radio en tv

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond
0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl


e 6,50
e 8,00
www.dedakdekker.com
Ook voor particulierene 9,50
T: 0492 - 546007 e 11,00



e 12,50
e 14,00




e 15,50

Mortelveld Eersel

FEESTJE?
Tent v.a. € 20,-;
9-16 uur gratis entree
Staantafel € 4,-;
de loop
weekkrant helmond
Kraamhuur
Karaoke
Steenovenweg
20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492
84 53 €
5025,-;
Tel. 0492-510855
06-20299824
www.ikgeefeenfeestje.nl
Kuilenhurk 5 Eersel
Inleveradres:

PERSONEEL
SCHOONMAAKSTER
GEZOCHT
Zie voor meer informatie:
www.merba.nl

TE HUUR
Sarah, Abraham, spellen
en attracties.
www.sk-attracties.nl of
tel. 06-14992150

11 juli 2018









6 dagen per week geopend!

(langs de weg van Helmond naar Deurne)

TE KOOP GEVRAAGD
Uw sloopauto levert geld op! Wij bieden v.a. 75,- euro voor
sloopauto’s. Voor rijdende auto’s v.a. 150,- euro geboden.
ODUS AUTO’S BV Achterdijk 6, Helmond 06-52642652

BUSINESS

OWNER

Lenie Klaasen | 06-52716622
Wilt u kennis maken met de producten van Forever, bel
dan vrijblijvend voor een afspraak. Geen party of andere
verplichtingen. De producten zijn uit voorraad leverbaar en te
bestellen bij Lenie Klaasen, tel.: 06-527 16 622
(Business Owner Forever). Kijk voor meer informatie op:
www.foreverhelmond.nl

de loop weekkrant HELMOND
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Sportpark Brandevoort volop
in beweging
Brandevoort
In de korte tijd dat het multifunctionele sportpark bestaat,
is het uitgegroeid tot een geweldige accommodatie waar inwoners van de wijk Brandevoort
hun sport kunnen beoefenen.
Het is echter ook een plek waar
mensen elkaar ontmoeten. Het
heeft dus ook een duidelijke sociaal- maatschappelijke functie.
Wekelijks mag het sportpark
dan ook meer dan 2000 sporters
en / of bezoekers verwelkomen.
Het sportpark is multifunctioneel, dit betekent dat er meerdere sporten worden beoefend
zoals voetbal, beachvolleybal,
Jeu de Boules, fitness, en hardlopen. Daarnaast zijn er andere
bijzondere activiteiten zoals
de kindervakantieweek, pi-

lates, rondje Brandevoort, de
wijksportdag, gymlessen van
het Carolus Borromeus college
en personal fitness die op het
sportpark plaatsvinden. Het beheer van het sportpark is in handen van de Stichting Sporten en
Bewegen Brandevoort en wordt
in hoofdzaak uitgevoerd door
vrijwilligers. Een bijzondere constructie die als voordeel voor de
aangesloten verenigingen of andere gebruikers heeft dat ze optimaal worden gefaciliteerd en
zich volledig op hun eigen activiteiten kunnen richten. Afgelopen
periode is het sportpark volop in
beweging geweest. Zo is er een
fitness baan gekomen en zijn er
extra fietsenrekken en vlaggen
masten en buitenverlichting geplaatst. Daarnaast zal er op korte
termijn één grasveld worden vervangen door een kunstgrasveld.
Naar de toekomst zijn er nog
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Jubileumwedstrijd
SV Brandevoort – Helmond Sport

voldoende plannen om het
sportpark , wat inmiddels al flink
uit haar jasje is gegroeid verder te
ontwikkelen. Gesprekken met de
gemeentelijke politiek zijn hiervoor al gaande. Zo wil het sportpark haar functie blijven verbeteren. Natuurlijk lukt dit niet
zonder de betrokkenheid van
vele vrijwilligers en daarom zijn
we als stichting nog zoekende
naar uitbreiding. Zo is er nog een
vacature voor een bestuurslid,
maar ook voor andere taken zijn
vrijwilligers van harte welkom
zoals parkbeheer en horeca. Als
laatste zijn we naarstig op zoek
naar een kartrekker voor onze
horeca. Deze laatste functie is een
betaalde functie voor 12 uur per
week. Mocht je interesse hebben
ons team te komen versterken
neem dan even contact op via
richard@sportparkbrandevoort.
nl s

Sportpark Brandevoort mag wekelijks meer dan 2000 bezoekers verwelkomen (Bron foto; Madelon Derijck.)

Brandevoort
Op zaterdag 14 juli vindt op
Sportpark Brandevoort de wedstrijd SV Brandevoort – Helmond Sport plaats. Deze wedstrijd wordt georganiseerd in
het kader van het 10-jarig jubileum van SV Brandevoort.
Voor Helmond Sport is dit de eerste oefenwedstrijd in het nieuwe
seizoen, en de eerste wedstrijd
onder leiding van de nieuwe trai-

ner Robby Alfen. Bij SV Brandevoort staat voor het derde jaar op
rij trainer Patrick van Hout aan
het roer. Hij heeft de beschikking
over een relatief jonge groep spelers, waarin steeds meer spelers
van de eigen jeugd hun opwachting maken.
De wedstrijd wordt afgetrapt
om 16.00 uur. Kaarten à € 5,00
per stuk zijn in de voorverkoop
beschikbaar aan de bar van het
Sportpark, of op de dag zelf aan
de poort. Kinderen t/m 12 jaar
betalen € 2,50. s

Aankomende zaterdag zullen SV Brandevoort en Helmond sport tegen
elkaar voetballen (Bron foto; SV Brandevoort)

Vrijdagavond
koopavond
tot 20.00 uur

Iedere zondag geopend
van 12.00 tot 17.00 uur

Snijbloemen

Platycodon “Ballonbloem”

Dahlia XXL

Prachtige zonnebloemen
80cm lang

Div. kleuren
25cm hoog in 12 cm pot

Div. kleuren
100cm hoog
in 25cm pot

€1,- per stuk

€1,99 per stuk
Van €12,99

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

nu

€8.99

Cuphea “Theeplantje”

Tuinpalmen

Callibrachoa “Millionbells”

Verkrijgbaar in div kleuren
20cm hoog in 11cm pot

Alle maten & soorten

Lang bloeiende perk plant
Div kleuren
ø20 cm in 12 cm pot

Van €1,50
€1,99 per stuk

1+1

nu

€0.99

GRATIS

Rudbeckia “Goldstorm”

Verse koffie met gebak €3,95

Vaste plant 60cm hoog
in 21 cm pot

Op geselecteerde ZUSSS artikelen

Van €6,99

nu

€4.99
Deze aanbiedingen zijn
geldig van 11 t/m 17 Juli 2018

25%
Feestkorting

www.tuincentrumdebiezen.nl

1+1
GRATIS
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Stichting Kringloopwinkel Helmond
Noorddijk 2
5705CX Helmond
0492-546893
info@kringloopwinkelhelmond.nl
www.kringloopwinkelhelmond.nl

Openingstijden: ma. t/m za. 9.30-16.30 uur

OPHAALSCHEMA
OUD PAPIER

Wie mileubewust en slim
koopt, koopt bij de kringloop.

Maandag 16 juli
Helmond west: West

Wij verkopen onder andere:

Dinsdag 17 juli
Rondom ziekenhuis
Woensdag 18 juli
Brandevoort - Oost
Donderdag 19 juli
Helmond west: Oost
kijk voor meer info op:
www.helmond.nl/afvalapp

Voor het
mooiste
assortiment
gebruikte
meubelen
in de regio.

- Kleding
- Kleingoed
- Lijsten
- Schilderijen
- Boeken
- Speelgoed
- Elektronica
- Lampen
- Fietsen
- CD's en DVD's
- Kasten
- Salontafels
- Bedden
- Matrassen
- Eetkamer tafels en stoelen
- Bureau's en Bureaustoelen
Op deze manier word er actief bijgedragen
aan het verbeteren van de natuur
door het verminderen van de
CO2 uitstoot.

www.deijkersmeubelen.nl
Nijverheidsweg 2a, Helmond
06-52072755

Wij heten u welkom, in onze winkel

door jan van rest

Miet

Medewerker kelders
Royackers Beton is op zoek naar een medewerker kelderbouw voor het maken
van in het werk gestorte kelders, vloeren en andere betonwerken. Je werkt in de buitenlucht
met een ploeg op locatie. Hier worden de kelders opgebouwd met behulp van een standaard
systeemkist en het is jouw taak om deze in elkaar te zetten en daarna vol te storten met beton.
Ook het plaatsen en aan elkaar knopen van wapeningsnetten behoort hierbij.
Wij vragen:
- Rijbewijs personenauto
- Vooropleiding niet persé nodig
- Persoon die wil aanpakken
- Ervaring is uiteraard een voordeel
Wat hebben wij te bieden:
- Prima salaris
- Opleiding tot bekistingstimmerman in de praktijk
- Redelijk vaste werktijden
- Projecten in de omgeving
- Full-time baan
Royackers Beton is een familiebedrijf in Milheeze met ongeveer 20 werknemers. Alle
werknemers komen uit de buurt en kennen elkaar waardoor er binnen het bedrijf een zeer
gemoedelijke en informele sfeer heerst.
Ben je geïnteresseerd, stuur dan even een mailtje met je CV naar beton@royackers.nl.

ROYACKERS BETONCENTRALE MILHEEZE BV
Hof 2 – 5763 BL Milheeze

Het is inmiddels weer 15 jaar geleden dat ik in de Damiaan over
Miet schreef.
Ik was toen nog niet zo lang voorzitter van KBO-St.Lucia (MierloHout) en Miet was in feite een
van de dragers van die organisatie. Zij had haar contacten vooral
in/met de ‘boerenhoek’. De relatie met Miet (binnenkort 92)
was tegen Kerstmis begonnen.
Er moest met Henri en Nelly van
Asten, toen nog aan de Nuensedijk, onderhandeld worden over
de overdracht van het Kerstvarken. “Daar hedde dat vervelende
ding weer” merkte het personeel
van Van Asten dan op. Miet vond
dat prachtig, vertelde ze met glinsterende pretoogjes. Voor mij als
KBO-voorziiter was het Kerstvarken een nieuw fenomeen. Nu
een aantal jaren en een voorzitter
verder, is het inmiddels een vaste
traditie bij KBO-St.Lucia.
De onderhandelingen stelden
niet veel voor; er was al het nodige
voorgekookt, maar mede daardoor werd het ‘s avonds bij Nelly
van Asten buitengewoon gezellig. De goede contacten met Miet
zijn blijven bestaan. Miet zorgde
er voor dat zowat alle oudere bewoners van Mierlo-Hout-west,
nu Brandevoort, lid van de KBO
werden. Eerder al had zij als jong
meisje veel voor de parochie be-

tekend. Kerkelijke blaadjes rondgebracht, complete rozenhoedjes
(3 x 5 tientjes) voorgebeden als
er iemand in de buurt was overleden, vroom als St.Lucia voorop
in processies gelopen. Geen wonder dat ooit geopperd werd t.z.t.
een kapelletje ter ere van Sinte
Miet op te richten. Tegenwoordig
woont Miet aan de Hoofdstraat
en is vooral in RK Mierlo-Hout
wereldberoemd. Daar breidt zij
voor ’Ouderen Creatief’, lappen
van ca 30 x 30 cm, die aan elkaar
genaaid, een heerlijke warme
deken vormen. Grote delen van
Afrika zijn inmiddels van haar
dekens voorzien. Aldus voorziet
ze, net als de VLISCO, in lokale
behoeften.
Miet heeft graag mensen om zich
heen; is een bindend figuur, en
nodigt ‘s zondags na de hoogmis,
kerkbezoekers uit om bij haar op
de koffie te komen. Verder heeft
zij een uitgebreide familie, waar
om de haverklap een verjaardag
te vieren is. Miet heeft dus een
druk leven.
Binnenkort gaat ze voor de zoveelste keer naar Lourdes en ik
denk dat ze, net als elk jaar, ook
nu weer een gezegend(!) kaarsje
meebrengt voor haar grote aantal fans.
Ik wens Miet nog vele jaren toe en
Mierlo-Hout, de KBO en Afrika
nog vele jaren Miet.
Jan van Rest
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Kipsaté, varkenssaté,
hawaii of shaslick

Ons

BBQ-spiezen

5,

99

9 stuks - Diepvriesspecialist
Normaal 8,49 / 7,99

vertelt…

Wenne gezellige kermis
was het dees jaar
Diverse varianten

Ambachtelijke pizza’s
410 / 460 / 470 gram - Gourmet
Normaal 2,99

3 voor

Broodje frikandel

8 stuks - Diepvriesspecialist
Normaal 6,99

3,99

3,99
%
ruim 40

Vietnamese loempia
6 stuks - Diepvriesspecialist

korting

Bami- of nasi goreng
400 gram - Welten

Normaal 4,

Normaal 3,

79

29

6,99
2,29
14 stuks - Diepvriesspecialist
Normaal 7,49

5,99
f wafels
inclusie

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 11 juli t/m dinsdag 24 juli 2018.
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Oranjebuurt/Warande

Daarnaast zijn er in het park horecavoorzieningen en voldoende zitplaatsen
aanwezig, het recept voor een geslaagde
zondagmiddag! Het hele jaarprogramma
staat op de vernieuwde website:
www.caratconcerten.nl

Vanille, trio of chocolade

IJsblokjes

mee dieje back to the 60 muziek. Ik moest wel
effe wennen aan de opstelling dit jaar,vooral
die doorloop van de markt naar het voormalige speelhuisplein, maar ik vond da ze dat leuk
hadden gedaan met al die kermisfoto’s aan de
zijkant en dan die ballonnen man op de kop,
het wees zichzelf ook.
Of ik ergens in ben geweest? Ja, wa dochte gij
dan. Draaien doe ik niet meer de laatste jaren.
Een paar keer echt goed ziek geworden zodat
het gelijk einde kermis was maar dieje toren,
daar ben ik wel in geweest. Ha ook al in de iets
lagere versie gezeten maar deze was echt kei
gaaf.
Bij de notenboer een lekker zakske gekarameliseerde pecan noten gekocht, kei lekker.
En toen zijn we op de kop van de markt op het
terras gaan zitten, waar het helemaal gezellig
was, Helmond zingt Hazes, ja dat is echt iets
vur men.
Gezellige Nederlandstalige muziek het was er
ook echt druk dat was genieten.
Mee al wa men betreft unne geslaagde kermis.
Gelukkig hebben we een paar dagen wat koeler weer gehad zodat we bij hebben kunnen
komen en dan kan het zomerweer weer verder. Ik vind het heerlijk, dit weer .
Natuurlijk ben ik ook op het eerste kasteeltuinconcert gewist ook dat was kei gezellig er
stond van Weekkrant De Loop een grote parasol waar we met zijn alle hebben genoten van
de kei goeie muziek en de nodige drankjes.
Deze vrijdag ben ik er ook, dan ga ik bij dit
prachtige evenement eens achter de schermen
kijken.
Misschien zie ik je wel?
Iedereen een gezellig en leuk weekend!
Tot volgende week,

Carat Concert: Harmonie Excelsior en
het Vrijetijdsorkest
Elke zondag tot eind september vindt er
in Stadspark de Warande een concert
plaats. De vaste aanvangstijd is 12:00 uur
en het programma is deze dag rond 15:45
uur afgelopen. Alle concerten zijn gratis
toegankelijk.

2 voor

Roomijsblokken

Intussen is de kermis al weer naar de volgende
stad vertrokken. Maar ik wil toch wel ff zeggen dat ik hem super leuk vond. Ik mog dit
jaar bij de opening aanwezig zijn wat ik al
heel bijzonder vond.
Wa mensen van de gemeente gesproken, en
de wethouder opende de kermis. Inclusief
confetti kanon, leuk om mee te maken.
Ik ben een zondag op de kermis geweest,
waar we eerst lekker zijn gaan eten. Op het
terras, met live muziek, op het voormalige
speelhuisplein. Ow wa zaten we daar lekker

9

Programma 15 juli:

12.00 uur: harmonie Excelsior (B-orkest)
uit Gemert
Het B-orkest van Excelsior Gemert bestaat
bijna in zijn geheel uit muzikanten die pas
op volwassen leeftijd met muziek zijn begonnen.
De eerste lichting in 1982, de tweede lichting in 1989, de derde lichting in 2008.
Daarnaast spelen er leden mee die na hun
muzikale jeugdjaren een aantal jaren niets
aan muziek hebben gedaan, maar toch
weer graag wilden beginnen.
13.30 uur: het Vrijetijdsorkest uit Deurne
Het orkest speelt overal, voor instellingen
en o.a. de Fiets- en Wandelvierdaagse.
De muzikale leiding is in handen van Marco van Dulmen. s

2,5 kilogram - Domini
Normaal 1,99

GRATIS tegen
inlevering van
10 spaarpunten

Het Vrijetijdsorkest uit Deurne speelt overal, en aankomende zondag staan ze op het programma van de Carat Concerten. (bron foto; Carat Concerten)
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Per direct een baan in
ons depot te
Helmond

Overloop 48a, Helmond

kantie
ZomerDevzoa
mervakantie ligt voor
Het is weer zo ver!
at met vakantie.
de deur en ook Perron 3 ga
loten
t/m vrijdag 10 augustus ges
We zijn van dinsdag 24 juli
te laden.
om even de batterij weer op
jdag 24 augustus
Dinsdag 21 augustus t/m vri
zijn we ook gesloten.

Kom werken als fulltime magazijnmedewerker bij PartsPoint in Helmond! (18+)
Zorg er samen met je collega’s voor dat de juiste automaterialen op tijd bij onze klanten geleverd worden.

Het is een afwisselende functie met werktijden tussen 8.00 en 18.00 uur en het salaris is marktconform.
Wij zoeken drie nieuwe medewerkers dus meld je snel aan, voor de plekken vergeven zijn!

Sale
50%
KORTING

Kijk snel op onze website en solliciteer direct naar de functie van Allround Medewerker Depot!

Dinsdag 17 juli t/m
vrijdag 20 juli hebben we
sale in onze Perron 3 boetiek.

Alles in onze winkel
is nu 50% korting.
Mooie kledingstukken
voor nog minder!
Wees er snel bij, want OP=OP.

werkenbij.partspointgroup.com

VERBOUWINGS
OPRUIMING

Van Lieshout Packaging zoekt een
handige alleskunner met
commerciële ambitie!

KORTING
50% tot
75%
is eve

Over ons
Van Lieshout Packaging is in 2011 gestart met de verkoop van product
beschermende verpakkingsmaterialen en opvulmaterialen. Hierbij focussen wij
zoveel mogelijk op duurzame en milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen.
Sinds 2012 verkopen wij een programma speciale wikkelfolies waarmee wij het
folieverbruik voor onze klanten maar ook de hoeveelheid afval voor de ontvanger
enorm verlagen.
Ons werkgebied voor opvulmaterialen en wikkelfolie is Nederland en
Nederlandstalig Belgie. Voor Helmond en omgeving zijn wij daarnaast
totaalleverancier voor verpakkingsmaterialen en verpakkingsmachines.
Wie zoeken wij
Ter uitbreiding van ons team zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste,
flexibele en breed inzetbare medewerker die zin heeft ons bedrijf verder te laten
groeien. Na een gedegen inwerkperiode moet je in staat zijn zelfstandig te kunnen
werken. We zoeken ondersteuning voor 32 tot 40 uur per week.
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Steenweg 34 | 5707 CG Helmond | Tel: 0492-553038

Circle of Gentlemen
®

®

Circle of Gentlemen

werken@vanlieshoutpackaging.nl.
Geef in de toelichting aan waarom jij geschikt bent voor deze functie en per
wanneer je beschikbaar bent.

Heb je vragen over deze functie, neem
dan telefonisch contact op met ons
kantoor via 0492-548619 of mail naar
werken@vanlieshoutpackaging.nl
Lage Dijk 29, Helmond

®

®
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of Gentlemen
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of Gentlemen

Circle of Gentlemen
®
Circle of Gentlemen

Bij voorkeur zoeken we iemand die commerciële ambities heeft. Geen
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orde en netheid in ons magazijn)
- demonstreren van machines bij geïnteresseerde bedrijven
- afleveren van machines en verpakkingsmaterialen bij klanten
- kleinschalig onderhoud en service aan machines

®
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Advertorial

"Het juiste
moment voor
een nieuwe
naam!"
Beek en Donk/Mierlo
Sinds Beek en Donkenaar
Robin Janssens in 2001 de afdeling licht en geluid van het
bedrijf van zijn vader overnam
en daarmee zijn eigen bedrijf
Sound & Light Technology
startte, broedt hij al op een
nieuwe naam of een uitbreiding van de bestaande naam.
Per 1 juli van dit jaar is zijn

wens uitgekomen en is Amplify Sound & Light Technology
geboren! "We zijn alsmaar gegroeid en met de bouw van een
nieuw pand is dit het juiste moment voor een nieuwe naam",
vertelt Robin enthousiast.
Robin, hoe ben je op
de nieuwe naam gekomen?
"Ik heb die naam een paar jaar
geleden al eens gehoord ergens
en ik vond hem toen al gelijk
heel krachtig en lekker in het
gehoor liggen. Als je bedenkt
dat 'to amplify' versterken betekent, is de link natuurlijk perfect
te leggen met hetgeen wij dagelijks doen."
Wat doet Amplify dan
precies?
"We zijn gespecialiseerd in
licht- en geluidstechniek. We
'versterken' dus met licht en
geluid", lacht Robin.
"Iedereen
kent

ons wellicht van lokale evenementen maar we verzorgen ook het licht en geluid bij
grote(re) evenementen zoals
de kasteeltuinconcerten of een
Lakedance."
Richt Amplify zich alleen op
evenementen?
Robin: "Nee, absoluut niet; het
is maar een klein onderdeel van
alles wat we doen. Dat mensen
je vooral (her)kennen van evenementen is logisch; daar ben je
zichtbaar. We houden ons echter ook bezig met projectinrichting. Met een vast team van tien
razend enthousiaste en kundige
medewerkers leggen we dagelijks vaste installaties aan in de
horeca, kantoren of het casino.
Maandelijks bezoeken we klanten als Holland Casino, Driessen HRM en het Philips Stadion. Professioneel licht en geluid mag op zulke plekken niet
ontbreken!
Projectinrichting
is een heel ruim begrip; zo verzorgen we ook complete audio/

videosystemen bij bedrijven en
instanties. We werken daarvoor
nauw samen met interieurbouwers en interieurarchitecten. De
aanleg van een complete muziekinstallatie in een fabriekshal
is ook een goed voorbeeld van
projectinrichting. We richten
projecten in door het hele land."
Okay, evenementen, de aanleg
van vaste installaties, doen jullie nog meer…?
"Verhuur is ook onderdeel van
onze dienstverlening. Een presentatie, bedrijfsfeest, festival
of bruiloft? Wij verzorgen licht
en geluid tot in de puntjes met
de nieuwste apparatuur en naar
wens van de klant. Alles wat gericht is op de verhuur aan particulieren verloopt via party rent
bedrijven, de rest meestal rechtstreeks", legt Robin uit.
Tot slot Robin; verandert er behalve de naam nog iets meer?
"De nieuwe naam staat mede
symbool voor de groei die we

als bedrijf hebben doorgemaakt
en klinkt zakelijker, professioneler en meer bij de tijd. Aan
de service die we 24/7 bieden,
is helemaal niks veranderd. We
staan dag en nacht klaar om
ervoor te zorgen dat licht en
geluid bijdraagt aan een onvergetelijke ervaring. 'We amplify
your business' is niet voor niets
onze slogan!"

Amplify
Sound & Light
is gevestigd te Mierlo
aan de Brugstraat 81.
Voor alle info over
Amplify:
www.amplifybv.nl.
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‘Kom naar
onze feestelijke
openingsweek’
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Jumbo heropent
op woensdag 18
juli om 9.00 uur
Helmond, Hoofdstraat 168

Gratis appeltaart

Tot en met zondag 22 juli 2018 bij besteding vanaf €25,- aan boodschappen
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Helmond-Oost
Iedere maandag organiseert het
HMC een Superkien in het TOVgebouw, Azalealaan te Helmond.
Er is een prijzenpot van €1.400
met als hoofdprijs een bedrag
van 350 euro. Tevens is er een
loterij voor het winnen van twee

Veilig op elke hoogte. DIRKS
DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT.
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout

Zaterdag 14 juli:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint
Anna; volkszang;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;
Zondag 15 juli:
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Mariakoor;
Zus Schmiehusen-Vermeer en overleden familie; Martina Verspaget-van Dijk; Mia en Jan van der Zandenvan Dijk; Frans Verbart; Anny Nooijen-Raaijmakers v.w.
herdenking sterfdag;

Ladders & trappen

Kooiladders

Moduletrappen

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE TRUDOKERK STIPHOUT
www.damiaanhelmond.nl Missen en misintenties
St.-Trudokerk, Dorpsstraat, Stiphout

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE
H.LAMBERTUS

Weekeinden: H. Jozef (Tolpost) za. 18.30; zo 9.30. H.Lambertus (Kerkstraat/Centrum) zo. 11.00; H. Paulus (Paulus Potterlaan/Noord) zo.
9.30; Edith Stein (Weg door de Rijpel/Rijpelberg) zo. 11.00.
Weekdagen: Jozefkerk. ma., di., wo. en do 9.00 uur. Vr. 19.00 uur.
Pastoraal team: Pastoor drs. E.C. Seidel tel. 477255.
pastoorseidel@live.nl Pastor W. Koopmans
tel. 06-19223250. pastorkoopmans@live.nl.
Diaken H.W. Dings, tel. 522109 Bereikbaarheid: Centraal parochiekantoor: Tolpost 1, 5701 HE Helmond. (ingang onder de kerktoren
Jozefkerk) Tel. 522109 (maandag tot en met donderdag 9.30-12.30u.)
Pastorie: Bakelsedijk 1, 5701 HA Helmond.
E-mail: parochie@heiligelambertus.nl
Website: www.heiligelambertus.nl

In buurthuis St. Anna aan de
hoogeindsestraat 24 kun je iedere zondagmiddag vanaf half
2 en maandagavond vanaf half
8 prijskaarten. Je kunt er terecht
voor jokeren en rikken. De organisatie op zondag is door de
Jubileumcommissie van Kv de
Ollietrappers en maandagavond
de seniorenvereniging St. Anna.

De Gaviolizaal met zijn collectie
draaiorgels en accordeons van
Arie Willems, beheerd door de
Stichting Draaiorgels Helmond,
is elke zaterdag en zondag geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Groepen ook op afspraak, info:
info@draaiorgelshelmond.nl Op
zondagen ook regelmatig concerten. U bent welkom in de Torenstraat 36a. 5701 SH Helmond.

In de Lambertuskerk in Helmond is deze zomer een foto
expositie te zien door leerlingen
van de Lucas opleiding in Boxtel
die in 2017 in de kerk het hoogaltaar en beelden hebben gerestaureerd.
De kerk is open tussen 1 mei en
30 september op woensdag van
14.00 tot 16.00 uur en op zaterdag
van 12.00 tot 16.00 uur. Op koopzondagen van 14.00 tot 16.00 uur.

www.damiaanhelmond.nl

www.damiaanhelmond.nl

Annawijk/Suytkade

Centrum

Zaterdag 21 juli:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint
Anna; volkszang;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;
André de Bruijne;

Zondag 22 juli
10.30 uur Femmes Tom Swinkels, Elly van Hoek-Van
der Velden, Ria van den Reek-van den Hurk, Nelly
Cranenbroek-Meulendijks, Mirjam Vogels echtgenote
van Peter Graat, Piet Fransen en Anneke Fransen-van
Oijen, Frits Verstappen, Mia Plouvier-Jansen, Jac Panhuizen, Riet Pasnagel-de Kok, Sen de Roij, Jo van Durenvan Mook, Rieky Meulendijks-van de Veerdonk, San
Boekhorst-Drouen, Carel van der Zanden, Theo Benders,
Bertha Gruijters-van Gameren, Anneke van OorschotReloe, Gerrit Rijkers, Marianne
Colen-Beekmans.

grote gevulde levensmiddelenmanden en gratis kienkaarten.
Aanvang 20.00 uur. Zaal open
vanaf 18.45.

Helmond

Donderdag 19 juli:
13.30 uur Kerkpoetsen (2)
19.00 uur Alphonsuskapel;

Zondag 15 juli
10.30 uur Hans van Hoek, Femke van Stiphout, Rie
Smits-Verhofstad, Hans Graat, Pieter de Bok, familie
Van Asten-van Lent, Dinie van Ansem-Dijstelbloem, Rob
Mertens, Ans van Zanten-Groenland, Betsie HamiltonSol.
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Steigers

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

D I R K S

Rijpelberg

Valbeveiliging

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

Zomertijd!

Zondag 29 juli houdt Filatelistenvereniging “De Helmveste”
van 9.30 – 13.00 uur een ruilbeurs
in Buurthuis De Brem aan Rijpelplein 1, Helmond. Zaal open: 9.00
uur.
Dit wordt weer een zeer bijzondere ruilbeurs, want niet alleen
kunnen onderling postzegels
worden geruild, maar een genoegzaam aantal leden is met
hun verzamelingen aanwezig.

Uw Unilux dealer:
De Zonweringsreparateur
Noorddijk 1, Helmond
0492 512377
06 53754231
Showroom open op zaterdag
van 10.00 uur tot 14.00 uur

Zomer: de ramen en deuren kunnen weer lekker open! Helaas weten insecten
dan ook binnen te komen. Unilux gelooft dat insecten buiten goed werk doen,
niet binnen. Kies daarom voor Unilux horren; al 25 jaar de beste oplossing,
duurzaam maatwerk, Hollands fabricaat. En met plezier door uw vakman
ingemeten en geïnstalleerd.
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Ameidestraat

voorgefabriceerde voeding is niet meer van deze

De inschrijving is reeds geopend.

Afgelopen week heeft Acuut Zorg &

tijd. Bij ons komen geen zorgrobots! Wij willen

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht nog

Woonbegeleiding bekend gemaakt dat zij

graag een persoonlijke benadering zonder stop-

vragen hebben, dan kunt u ons bereiken op:

gaan uitbreiden met “Residentie Acuut”.

watch mentaliteit. Dit is geen loze kreet zo werken

Aan de Suytkade in Helmond worden 28

wij bij Acuut al ruim 10 jaar! Zowel binnen als bui-

luxe service appartementen voor senio-

ten de residentie worden regelmatig (gezamenlij-

ren gebouwd. Vanaf heden mag bekend
gemaakt worden dat WEGENS ENORME
AANVRAGEN Acuut met nog eens

22

appartementen gaan uitbreiden aan de
Ameidestraat/Koninginnewal. (Pand van
Dirks) Naast de appartementen wordt
hier ook een restaurant gevestigd op de
begane grond.

ke)activiteiten georganiseerd. De Residenties worden gebouwd in een nieuwe veilige omgeving met

Residentie Acuut
Jordy Hollewand
088-6000400

alle voorzieningen in de nabijheid. De wensen van

www.residentieacuut.nl

onze bewoners staat centraal en uiteraard is alles

info@residentieacuut.nl

bespreekbaar.
Hiermee komt het totaal aantal seniorenwoningen dat Residentie Acuut gaat exploiteren op 50
in de stad Helmond.

In dit restaurant wordt zoveel mogelijk met streeken biologische producten gewerkt. Dit restaurant
is voor iedereen toegankelijk.

Initiatiefnemer

Jordy Hollewand lanceert hiermee een nieuwe
formule voor senioren. Binnen de Residentie worden namelijk wonen, zorg en topservice op maat
geleverd onder 1 dak. De oplevering van Residentie Acuut aan de Suytkade zal naar verwachting
medio 2019 zijn. De oplevering van de Residentie
aan de Ameidestraat / Koninginnewal zal medio
2020 zijn.
Acuut Woonbegeleiding is een gevestigde naam
in de zorg met inmiddels al ruim 10 jaar ervaring
in begeleiding en ambulante zorg in diverse gemeenten. Initiatiefnemer Jordy wil met zijn kennis
en ervaring in deze sector ook een oplossing bieden voor de senioren in omgeving Helmond.
Momenteel zijn er 100.000 seniorenwoningen
tekort in Nederland. Met de vergrijzing opkomst
en de versobering op seniorenzorg vanuit de overheid is er een uitdaging. Er moet een oplossing
komen voor deze zorgbehoevende groep. Met dit
idee is Residentie Acuut geboren. Wij hopen met
de komst van Residentie Acuut een oplossing te
kunnen bieden in Helmond en omgeving.
Wij willen graag onderscheidend zijn in de zorgsector. Het idee van stoffige kleine kamertjes en

www.residentieacuut.nl / info@residentieacuut.nl
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Nieuws uit Mierlo-Hout

PATHÉ HELMOND
DO. 12 T/M WO. 18 JULI

Mooi bedrag opgehaald
voor Mike!
Mierlo-Hout
Bij de Kennedymars van dit jaar zaten
een boel bijzondere verhalen. Zo ook
uit Helmond. De Houtse Renè Baggermans liep de Kennedymars afgelopen
weekend uit voor de 25-jarige Mike Billekens, eveneens uit Mierlo-Hout.
Mike heeft jaren geleden ooit een tekenbeet gehad die niet ontdekt werd.
Toen hij later vele klachten kreeg en zijn
lichaam 2 jaar geleden volledig instortte,
bleek hij de Chronische ziekte van Lyme
te hebben. Doordat deze ziekte in Nederland niet erkend is, moet Mike alle
behandelingen zelf betalen die hij in België volgt.
Nadat Renè dit hoorde, zei hij gelijk dat
hij zich voor Mike wilde inzetten en geld
voor hem wilde inzamelen.
In april van dit jaar liep hij 7 uur lang met
een aantal andere lieve mensen mee met

"Lopen voor Lyme" voor Mike en afgelopen weekend werd ook de 80 km van de
Kennedymars uitgelopen, een enorme
prestatie!
Bedankt lieve mensen waaronder ook
grote dank aan vele ondernemers en
winkeliers die Renè en Marion (moeder
van Mike) bereid hebben gekregen om
een financiële bijdrage te doen!
Bijna strompelend en met ontzettende
zere voeten haalde Renè de finish om
10:57 uur.
Marion liep het laatste stuk met hem
mee om hem mentaal te ondersteunen.
Een emotioneel moment werd het toen
hij Mike bij de eindstreep trof en hem
kon melden dat er een bedrag van maar
liefst €2000,- is binnengehaald!

Dankzij Renè , alle lieve teamleden van
"Lopen voor Lyme" en alle hartverwarmende sponsoren kan Mike zijn veelbelovende behandeling in België blijven
voortzetten en kan hij wellicht herstellen
van deze vreselijke ziekte! s
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De Houtse Renè Baggermans (links) liep
de 80 km van de Kennedymars helemaal
uit voor Mike Billekens (midden). Moeder
Marion (rechts) was natuurlijk ontzettend trots! (bron foto; Marion Meesters)

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl

Adrift (2018) (DOV) Do, Zo, Ma 14:30 uur / Wo 15:15 uur / Vr, Za
15:45, 20:00 uur / Do, Zo - Di 19:00 uur
Ant-Man (O3D) Di 18:45 uur
Ant-Man and The Wasp (DOV) Wo 12:30 uur
Ant-Man and The Wasp (O3D)
Wo 10:30, 15:45, 21:15 uur / Di 21:10 uur
Ant-Man Night (O3D) Di 18:30 uur
Bookshop, The (DOV) Ma 20:00 uur
Casper & Emma Maken Theater (DNL) Zo 10:30 uur / Di 11:50 uur
First Purge, The (DOV) Ma, Di 10:15 uur / Do 10:30 uur / Vr, Za
11:40, 20:30, 23:00 uur / Di 16:30 uur / Wo 17:15 uur / Zo, Ma
19:30 uur / Do, Zo - Di 22:00 uur
Hotel Artemis (DOV) Zo 17:15 uur / Do, Ma 17:20 uur / Vr, Za
18:15 uur
Hotel Transylvania 3 (N3D) Wo 11:45 uur
Incredibles 2 (DNL) Di 10:00, 12:45, 15:30 uur / Do, Ma 10:15,
16:15 uur / Wo 10:30, 16:00 uur / Zo 10:45, 13:45, 16:30 uur /
Vr, Za 11:30, 14:45 uur / Do, Ma, Wo 13:15 uur
Incredibles 2 (N3D) Vr, Za 10:30, 13:15, 16:00 uur / Di 11:15,
14:00 uur / Zo 12:00 uur / Ma 12:15 uur / Wo 14:15 uur / Do,
Zo, Ma 15:00 uur
Incredibles 2 (O3D) Do 12:15 uur / Di 16:45 uur / Wo 17:00 uur
/ Za 17:30 uur / Zo 18:15 uur / Do, Ma 18:30 uur / Vr 19:15 uur
Jurassic World: Fallen Kingdom (DOV)
Di 16:15 uur / Vr, Za 17:00 uur
Jurassic World: Fallen Kingdom (O3D) Vr, Za 10:45, 22:00 uur /
Di 13:15, 20:30 uur / Ma 14:45 uur / Zo 16:00, 21:00 uur / Do
17:10 uur / Do, Ma 21:15 uur
Kleine Heks, De (DNL) Wo 13:15 uur
Leisure Seeker, The (DOV) Di 13:30 uur
Mamma Mia: Here We Go Again (DOV)
Wo 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 22:00 uur
Muse Drones World Tour (DOV) Do 20:00 uur
Nick Jr. Zomerbios (DNL) Do - Zo 10:00 uur / Di 10:15, 14:45 uur
/ Ma, Wo 10:45 uur / Wo 12:10 uur / Do, Zo, Ma 13:30 uur / Vr,
Za 14:00 uur
Ocean’s 8 (DOV) Ma 17:30 uur / Zo 18:45 uur / Do, Di 19:30 uur
/ Vr, Za 19:45 uur
Op Stap met Dirk Scheele (DNL)
Do, Zo - Wo 10:00 uur / Vr, Za 10:15, 13:50 uur / Di 11:40 uur /
Zo 11:45 uur / Do, Ma 12:45 uur
Pluisje (DNL) Do, Ma 11:30 uur / Vr, Za 11:50 uur / Zo 12:30 uur
/ Wo 12:45 uur / Di 13:45 uur
Redbad (DNL) Zo 12:30 uur / Vr, Za 13:30 uur / Do 13:50 uur
Show Dogs (DNL) Vr, Za, Ma, Wo 10:00 uur / Do, Zo 10:15 uur
/ Di 12:30, 15:45 uur / Wo 13:50 uur / Zo 15:10 uur / Do, Ma
15:15 uur / Vr, Za 15:30 uur
Sicario: Day of the Soldado (DOV) Vr 17:30 uur / Za 19:15 uur /
Do, Zo - Di 21:30 uur / Vr, Za 22:30 uur
Skyscraper (DOV) Do, Zo, Ma 13:00 uur / Vr, Za 14:15 uur / Di
18:20 uur
Skyscraper (O3D) Wo 10:15, 14:45, 18:30 uur / Zo 10:30, 18:00,
20:30 uur / Do, Ma, Di 10:45 uur / Vr, Za 12:15, 16:45, 18:45,
20:15, 21:15, 22:45 uur / Do, Zo, Ma 15:45 uur / Di 16:00 uur /
Do, Ma 18:15, 20:45 uur / Do, Zo - Di 19:15 21:45 uur
Sneak Preview 20180712 (DOV) Di 21:00 uur
Tag (DOV) Do 11:40 uur / Ma 12:30 uur / Wo 16:00 uur / Do,
Zo, Ma 16:45 uur / Vr, Za 17:45, 22:15 uur / Di 18:00 uur / Zo
21:15 uur

SUMMER DEAL
10% KORTING*
is een thuis!

hu
Wij maken van uw

Zoekt u een specialist voor de behandeling van
uw spataderen? Onze deskundige dermatologen
volgen de nieuwste ontwikkelingen in ons vakgebied
en passen deze toe in de praktijk. Wij hebben de
meeste ervaring in Nederland op het gebied van
laserbehandeling bij spataderen.

WWW.CEULENHUIDKLINIEK.NL

DE SPATADERSPECIALISTEN
IN HELMOND

DR. R.P.M Ceulen
Dermatoloog
Stationsstraat 1
5701 MK
Helmond
0492-792939

ALTIJD* VERGOED NA VERWIJZING DOOR UW HUISARTS!
geldt niet voor medisch niet noodzakelijke behandelingen

*

Uitvaartzorg van de Kerkhof
*Op door ons geconfectioneerde gordijnen, vitrages en/of systemen!

Uw wensen centraal.
Ook met een verzekering bij o.a
Dela, Monuta, Yarden.

Advies op maat

Deelen Stoffen en Gordijnen
Houtse Parallelweg 83
5706 AD - Helmond
Tel. 0492 - 547023
info@deelenstoffen.nl

Meet service

Monteer service

Het Goedkope Huis
Maaspoort 58
6001 BR - Weert
Tel. 0495 - 533552
info@hetgoedkopehuis.nl

Showroom

Let op houdt rekening met
bouwvaksluiting 21 jul t/m 13 aug

Lokaal
Vertrouwd
Persoonlijk
0492 - 780 660 (24u) | www.uvdk.nl
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A.S. vrijdag 13 juli:
van dik hout en massi

In het voorprogramma staat Massi: een
hiphop-head in hart en ziel. Je krijgt een mix van
Funk, Soul en Hardrock op je bord wanneer je een
show ziet van deze energieke hiphop artiest. De
hoofdact is Van Dik Hout: al twintig jaar aan de top
met hun pure rock en gevoelige teksten en nog
altijd een bepalende factor in de Nederpop.

Lokaal talenten
podium:

Benjamin Parks + HOTSPOT TALENT
PODIUM (Evi en Jari)

VOLGENDE WEEK:
TIMBAZO

Timbazo is een wervelende latin-band die garant
staat voor een uitbundig dansfeest. De
internationale groep verenigt de intensiteit van de
Cubaanse timba met jazz en ‘salsa dura’. Oprichter
Nils Fischer, één van de beste percussionisten die
Europa rijk is, koos een topbezetting waaronder
drie geweldige salsa-zangers.

Sound & Light
Technology

