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Goedkoop drukwerk nodig? info@adcommunicatie.nl

NIEUW SEIZOEN 
50PLUS BIOS 

BEKIJK HET 
PROGRAMMA OP
WWW.PATHE.NL/

50PLUSBIOS

BOSSCHEWEG 30  •  BEEK EN DONK
0492  46 12 38 • JOSVERSCHUREN.NL

AIRCO 
SERVICE
BIJVULLENONDERHOUDREPARATIE 
van airco installaties van personenauto’s

JOSVERSCHURENSHOP.NL

VOORDELIGE  
BANDEN & VELGEN 
O N L I N E  B E S T E L L E N

Ontdek de groene oase
Tuinderij de Bundertjes ligt 
midden in een geweldig mooi 
natuurgebied aan de rand van 
Helmond, tussen het Helmonds 
kanaal en het kleine riviertje de 
Gulden AA. De tuinderij beslaat 
een prachtig gebied met veel 
groen en daarnaast moestuinen 
en kassen, boerderijdieren, een 
gezellig winkeltje en sinds kort 
hebben ze ook een klein terras.

We verzamelen op 31 juli om 
10.30 uur bij de Tuinderij (Bos-
selaan 2, 5702 NV Helmond). 
De activiteit duurt tot ongeveer 
12.30 uur en is gratis. Parkeren 
kan daar op eigen terrein. Je kunt 
met onze 65-Plus IVN-gids Setty 
Vos de tuin doorlopen, maar je 
kunt ook zelf deze groene oase 
gaan ontdekken. De Bundertjes 
is kleinschalig van opzet, dus je 
loopt geen kilometers! 

De Bundertjes is onderdeel van 
de Jobfactory. Mensen met een 
grote afstand tot de arbeids-
markt kunnen bij de Bundertjes 
een arbeidstraject of dagbe-
steding invullen. Zij onderhou-
den o.a. het terrein, verbouwen 
groenten en fruit, verzorgen de 
dieren en kappen hout. In het 
winkeltje zijn diverse producten 
te koop, zoals zelfgemaakte jam, 
verse eieren, haardhout, kruiden, 
seizoensgroenten en fruit.

De Zorgtuinderij in de Bundertjes 
is pas geleden opgeknapt en het 
resultaat mag er zijn! Het is ont-
zettend mooi geworden en nog 
aantrekkelijker gemaakt voor 
het publiek. We wandelen een 
rondje door te tuin en gaan langs 
de dierenweide, boomgaard, im-
kerplaats, groenten- en fruitvel-
den, prieeltje, heggen, bomen en 
banken, terras en de groente- en 
fruitkassen. Je kunt ook op eigen 
gelegenheid door de tuin wan-
delen met vrije toegang op de 
paden. Op het terras kunnen we 
gezellig een kopje koffie of thee 
drinken (consumpties zijn voor 
eigen rekening).
Informatie bij Setty Vos via 0492-
545649 of setty_vos@hotmail.
com .
Wil je meer weten over het IVN? 
Ga dan naar de site www.ivn.nl/
afdeling/helmond s

Helmond-Noord

Op 31 juli kunt u het prachtige natuurgebied van de Bundertjes gaan ontdekken (Bron foto; Marinus van den Elsen)

MAVIS, 
EEN VAN DE KARAKTERS UIT DE FILM 
HOTEL TRANSSYLVANIË BEZOEKT OP 
ZATERDAG 21 JULI PATHÉ HELMOND. 
FANS ZIJN VANAF 9.50 UUR WELKOM VOOR EEN 

MEET & GREET MET MAVIS.  

JOIN US ON 
SOCIAL MEDIA

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

*bij aankoop van een keuken. ** vraag naar de voorwaarden. 

KitchenAid 
cadeau*

+ extra cadeau: 
tijdelijk een 

GRATIS vaatwasser**

Het hele jubileumjaar en 
i.c.m. alle andere acties

JUBILEUMACTIE

Voor iedereen een plekje in de keuken

Ook binnen jouw budget 
een extra groot werkblad

Exclusief: Mazda2 
Oostendorp EditionVoordeel

€ 2.945,- 
rijklaar v.a.

€ 17.990,-
Private Lease 

v.a. € 279,-  p/m

Exclusief: Mazda2
Oostendorp EditionVoordeel

€ 2.945,-
rijklaar v.a.

€ 17.990,-
Private Lease 

v.a. € 279,-
o.b.v. 10.000 km p/j, 60 mnd

  16-inch lichtmetalen velgen

 Cruise control

  Parkeersensoren achter

  Privacy glas achterzijde

  Full map Navigatie 

  Haaienvin antenne

Kies voor de zeer compleet uitgeruste Mazda2 Oostendorp Edition met tijdelijk voordeel tot wel € 2.945,-
Kom nu naar onze showroom en ontdek dit bijzondere model zelf. Zolang de voorraad strekt. 

www.oostendorp-mazda.nl Oude Udenseweg 25A | 5405 PD  Uden | 0413-395000 Varenschut 13 | 5705 DK Helmond | 0492-745666

Mazda2 vanaf € 16.590,-. Gemiddeld verbruik Mazda2 van 3,4 tot 4,9 liter per 100 km / van 29,4 tot 20,4 km per liter / CO2-uitstoot van 89 tot 115 g/km. Prijzen incl. BPM, BTW en kosten rijklaar maken. De Mazda2 Oostendorp Edition is in een gelimiteerde oplage verkrijgbaar, uitvoering is 
leverbaar zolang de voorraad strekt. Deze actie geldt alleen op geselecteerde voorraad modellen. Overige consumentenacties niet mogelijk i.c.m. het Mazda2 Oostendorp Edition en/of het private lease aanbod. Private Lease aanbod wordt aangeboden door Mazda Leasing en is geldig van 1 juli 
t/m 30 september 2018 of zolang de voorraad strekt, uiterste registratiedatum 30 september 2018. Genoemd maandbedrag is gebaseerd op een looptijd van 60 maanden en 10.000 km/jaar incl. rente, afschrijving, reparaties, onderhoud, banden, wegenbelasting, verzekering, pechhulp in binnen- 
en buitenland, afl everkosten en BTW. Prijzen zijn exclusief brandstof, metallic/mica lak en eventuele opties. Afgebeeld model kan afwijken van de daadwerkelijke specifi caties. Prijswijzigingen voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden bij onze verkoopadviseurs.
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COLOFON
Weekkrant De Loop Helmond
verschijnt iedere week in een 
oplage van 39.500 ex.
Ook op internet: www.helmondnu.nl

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

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

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

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.

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

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

Summer Sale

•   Altijd minimaal 10% met  klanten-
 spaarsysteem
•   Gratis parkeren voor de deur
•   Persoonlijke en deskundige 
 bediening
•   Vertrouwd adres sinds 1947
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*KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. GELDIG T/M 31 AUGUSTUS EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT 
 BESTELLEN 24/7 WWW.ADVENTURESTORE.NL

Summer Sale
NU ELK 2e PRODUCT

KOOPZONDAG
22 JULI 2018 

van 12.00 - 17.00 UUR

50% KORTING
O P  A L L E

OUTDOOR 
ZOMERKLEDING
alle shorts • capri’s • t-shirts

polo’s • korte mouw blouses etc.

SPORTKLEDING
complete collectie 

running • biking • fitness • tennis

BAD & BEACH
KLEDING

complete collectie 
Protest • Brunotti 2018

SLIPPERS  
& SANDALEN

complete collectie 
Reef • Teva • Ipanema

en nog HÉÉL VÉÉL PRIJSPAKKERS en OPRUIMINGS ACTIES
o.a. CAMPING • RECREATIE • SPORT • BARBECUES* • ZWEMBADEN

*WEBER COMPLETE COLLECTIE 20% KORTING
UITGEKEERD IN ACCESSOIRES

Huijbregts Groep zoekt nieuwe medewerkers

Om de groei van Huijbregts 
Groep op te kunnen vangen 
werken we vanaf september in 
een gedeelte van het bedrijf in 
twee ploegen. Hiervoor hebben 
we veel extra mensen nodig. 
Naast ruim 20 (!) productieme-
dewerkers zoeken we ook een 
Teamleider, Reachtruck chauf-
feurs, Facilitair medewerkers, 
een Monteur Mechatronica, 
Logistieke Medewerkers en een 
Commercieel Medewerker Bin-
nendienst. Met name voor de 
werkzaamheden die met pro-
ductie te maken hebben, zal het 
tweeploegenrooster geldig zijn. 

Huijbregts Groep in Helmond 
mengt poeders voor de levens-
middelenindustrie. Poeders die 
nodig zijn voor het maken van 
frikadellen, soepen, sauzen, 
frietjes, kroketten, vegetarische 
hamburgers, brood, yoghurt en-
zovoort. 

Vast contract 
Als je eenmaal bij Huijbregts 
Groep werkt is de kans heel groot 
dat je er ook jarenlang blijft. Dit 
heb je voor het grootste gedeelte 
zelf in de hand. Als je laat zien 
dat je gemotiveerd bent geeft 
Huijbregts Groep medewerkers 
graag na verloop van tijd een vast 
contract. Hiermee krijgen mede-
werkers meer zekerheid en stabi-
liteit. Dat vinden we belangrijk! 

Bij Huijbregts Groep werken be-
tekent werken in een familiebe-
drijf. In het bedrijf heerst een ge-
moedelijke Brabantse sfeer. We 
werken flink door, maar hebben 
ook tijd voor gezelligheid. Onze 
personeelsvereniging is heel ac-
tief en organiseert regelmatig 

een activiteit. Zo maken we jaar-
lijks met alle medewerkers en 
hun gezinnen een uitstapje. Vo-
rig jaar zijn we naar de Efteling 
geweest, dit jaar was Bobbejaan-
land aan de beurt. Een compleet 
verzorgd dagje uit voor het hele 
gezin!

Alsnog een opleiding volgen?
Heb je je opleiding niet afge-
maakt en wil je alsnog je diplo-
ma halen? Dat kan bij Huijbregts 
Groep. Binnen Huijbregts Groep 
hebben we een eigen bedrijfs-
school en leiden we op tot onder 
andere procesoperator op mbo-
niveau 2, 3 en 4. We werken hier-
bij samen met het ROC Ter Aa. 
Je krijgt na je opleiding dus een 
erkend diploma. 

Huijbregts Groep vindt het be-
langrijk dat medewerkers zich 
blijven ontwikkelen. 
Via Huijbregts Groep kun je ook 
een opleiding op HBO-of WO-
niveau volgen. 

Nederlandse en Spaanse les
Spreek en schrijf je nog onvol-
doende Nederlands? Ook hier-
voor kun je naast je werk terecht 
bij de bedrijfsschool van Huijb-
regts Groep. Een docent helpt je 
persoonlijk bij het leren van Ne-
derlands. Niet alleen fijn voor je 
collega’s maar ook voor jezelf! Je 
bent nu beter in staat in Neder-
land te functioneren. Huijbregts 
Groep heeft nu alleen productie-
locaties in Helmond. In het na-
jaar starten we met de bouw van 
onze productielocatie in Spanje. 
Daarom volgen enkele mede-
werkers ook Spaanse les.

Doorgroeimogelijkheden
Binnen Huijbregts Groep zijn 
veel doorgroeimogelijkheden. 
Tientallen medewerkers zijn 
door hun inzet, motivatie en (ex-
tra) scholing doorgegroeid naar 
andere posities. 
Natuurlijk hoort bij dit werk 
een goed salaris. Daarvoor kun 
je ook bij Huijbregts Groep te-

recht. Naast een goed salaris 
hebben we mooie aanvullende 
arbeidsvoorwaarden. Wil jij een 
bijdrage leveren aan kwaliteit en 
voedselveiligheid in de voedings-
middelenindustrie? Stuur dan je 
motivatie en CV naar vacature@
huijbregts.nl en solliciteer naar 
een van onze vacatures. 

Bezoek onze website voor een 
uitgebreide omschrijving van de 
diverse mogelijkheden. 
www.huijbregts.nl s

Helmond

Huijbregts Groep is op zoek naar nieuwe werknemers voor diverse functies (bron foto; Huijbregts Groep)

Fiets4Daagse de Peel een groot succes! 

De 43ste editie van Fiets4daagse 
De Peel zit er weer op en was een 
groot succes. Dit was onder an-
dere mogelijk door onze nieuwe 
hoofdsponsor Nh1816 Verzeke-
ringen samen met de lokale kan-
toren. 

Er namen dit jaar maar liefst 2718 
deelnemers deel aan dit niet meer 
weg te denken evenement. Voor 
de organisatie waren veel compli-
menten voor de prachtige routes, 
maar ook over de kwaliteit van het 
geheel was men zeer te spreken. 
Deelnemers kwamen op diverse 
onbekende plekken waar je met 
de auto niet kunt komen en men 
genoot enorm van de prachtige 
natuur en vele bezienswaardighe-
den onderweg. Op vrijdagmiddag 
was de finale afsluiting met veel 
entertainment op het terras van 
Café ’t Aambeeld. Speciaal voor 
de kinderen was er een heuse 

stormbaan opgezet. Het ging er 
als vanouds gezellig aan toe, maar 
vanwege het goede weer was het 
dit jaar wel heel bijzonder. Enorm 
verrast was de Stiphoutse EHBO 
vereniging die uit handen van Pe-
ter Strijbosch namens Nh1816 Ver-
zekeringen en als lokaal kantoor 
een cheque van € 1.500,- kreeg 
overhandigd. Verder was er de ge-

bruikelijke loterij met vele prijzen, 
van onder andere lokale onderne-
mers. De hoofdprijs was een fiets, 
geschonken door fietsenwinkels 
Henk van Rooij en Ad van Lies-
hout. Deze werd gewonnen door 
mevrouw R. van de Kimmenade. 
Wij hopen u allen volgend jaar 
van 9 t/m 12 juli weer aan de start 
te zien. s

Regio

Peter Strijbosch overhandigde een cheque van €1500,- aan de 
Stiphoutse  EHBO vereniging (bron foto;  Fiets4Daagse de Peel)
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Tips tegen woninginbraak

Gaat u binnenkort op vakantie? Met een aantal simpele voorzorgsmaatregelen 
kunt u de kans op woninginbraak verkleinen. Dat geldt ook voor thuisblijvers. In 
de zomermaanden is er namelijk een piek in het aantal inbraken. Lees hier wat u 
kunt doen om inbraak te voorkomen.

Vakantiegangers
Gaat u op vakantie? Licht uw buren in. Zij kunnen op de woning letten en die 
een bewoonde indruk geven door post weg te halen, de planten water te geven 
of de auto af en toe op de oprit te zetten. Het installeren van tijdschakelaars 
zorgt ervoor dat er ‘s avonds licht brandt. Daarnaast is het verstandig uw 
buren te vertellen dat zij bij een verdachte situatie direct de politie bellen 
via telefoonnummer 112. Snel alarm slaan, betekent een grotere kans om de 
inbrekers te pakken. 

Thuisblijvers
Blijft u tijdens de zomermaanden thuis? Let ook dan extra op. Ramen en deuren 
staan vaker open met het mooie weer. Sluit altijd alle deuren en ramen en 
vergeet uw wc-raampje en de garage niet. Ook al gaat u maar heel even naar 
boven, boodschappen doen of naar de buren. Zorg dat u kunt zien of horen wat er 
gebeurt en leg geen kostbare spullen in het zicht.

Veilig social mediagebruik
Het is natuurlijk leuk om uw mooie vakantiefoto’s meteen te delen met vrienden 
en familie. Toch is het niet verstandig op social media te melden dat u op 
vakantie gaat. Plaats uw vakantiefoto’s pas achteraf en zet de automatische 
locatiegegevens uit (ook al gaan ze niet over uw vakantie).

Enquête Zomerkermis

Heeft u vorige week de 
Zomerkermis in Helmond 
Centrum bezocht? De gemeente 
Helmond hoort graag wat u 
van dit evenement vindt! 
Vul de enquête in op 
www.helmond.nl/vragenlijst. 
Onder iedere 10 ingevulde 
enquêtes wordt een cadeaubon
ter waarde van 10 euro verloot.

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 24 juli 2018 en 
7 augustus 2018. Alle vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

De agenda’s van de vergadering zijn de dag voorafgaande aan de 
welstandsvergaderingen te vinden op www.helmond.nl/welstandscommissie. 
Bovendien liggen de agenda’s ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 
35 te Helmond, geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.

Wilt u een vergadering bijwonen dan kunt dit doorgeven op via 0492 – 587575
of via gemeente@helmond.nl.

Bekendmakingen

Vergunningvrij verklaarde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Marslaan 50 11-07-2018 plaatsen terrasoverkapping  2018-X0787

Na de beoordeling van de bovengenoemde aanvragen omgevingsvergunning, is besloten dat 

voor deze projecten geen omgevingsvergunning is vereist.

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

perceel C 10454 05-07-2018 plaatsen geluidsschermen OLO 3686007

  langs het spoor

Grasbeemd 21 06-07-2018 verbouwen bedrijfspand OLO 3647681

Aardenburg 11 06-07-2018 oprichten woning OLO 3278641

Havenweg 20 09-07-2018 verwijderen draagmuur OLO 3666517

  naar keuken

Maisdijk 7 09-07-2018 uitbreiding expeditie magazijn OLO 3522357

IJsselstraat 1 10-07-2018 kappen 1 eikenboom 2018-X0762

Korendijk 13 10-07-2018 vergroten bedrijfspand OLO 3670679

Leemkuilenweg 7 11-07-2018 oprichten woning OLO 3694497

Rivierensingel 728 12-07-2018 verwijderen draagmuur OLO 3521471

Ardennen 2 12-07-2018 oprichten overkapping OLO 3723521

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

Dr. Knippenberghof 13 05-07-2018 uitbreiding woonhuis OLO 3781703

Marslaan 50 04-07-2018 plaatsen terrasoverkapping 2018-X0787

Speelhuisplein 2 09-07-2018 plaatsen geveldoeken pastorie OLO 3789817

Wevestraat 6 11-07-2018 vernieuwen kap OLO 3794069

Smeedsbeemden 8 11-07-2018 plaatsen dakraam OLO 3794699

Deltaweg 83 11-07-2018 plaatsen overkapping OLO 3795933

Haaghout 12 11-07-2018 plaatsen dakopbouw OLO 3795385

Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Schutterslaan 1 09-07-2018 vergroten woning en plaatsen OLO 3561351

  dakkapel

Maisdijk 9 09-07-2018 tijdelijk plaatsen van cabine 2018-X0538

Slegersstraat 42 10-07-2018 plaatsen terrasoverkapping (voorzijde) OLO 3539903

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:  Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Kardinaal Van Enckevoirtstraat 43  aanvraag inrit/uitweg OLO 3737559

Verlenging beslistermijn
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Rivierensingel 728 13-05-2018  verwijderen draagmuur OLO 3521471

Slegersstraat 42 13-03-2018  plaatsen terrasoverkapping OLO 3539903

   (voorzijde)

Korendijk 13 15-05-2018  vergroten bedrijfspand OLO 3670679

Maisdijk 5 05-03-2018  uitbreiden bedrijfsgebouw OLO 3427135

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

plannen liggen niet ter inzage. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat ons 

college over de plannen heeft beslist. Verleende vergunningen worden eveneens gepubliceerd.

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Canpack Maisdijk 9 Het veranderen van de inrichting.

   (het tijdelijk plaatsen van een Meeuw cabine)

Partybike Hoofdstraat 130A Het stallen en onderhouden van (bier)

  plezierfietsen.

Reynaers B.V. Maisdijk 7 Het uitbreiden expeditie-magazijn.

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

Een parkeerverbod in de Scharstraat in te stellen.

Nadere informatie

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

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

met Ing. N.J.C. Luijten, tel. 0492 587 605.

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

Vul de enquête in op 
www.helmond.nl/vragenlijst

of scan de QR-code

Onder iedere 10 ingevulde 
enquêtes verloten wij één 

cadeaubon t.w.v. €10,- 
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• 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

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

Wet bodembescherming (Wbb)
besluit ingevolge artikel 29 Wbb juncto artikel 37 eerste lid

Op het bedrijfsterrein aan de Kanaaldijk N.W. 71-73 te Helmond (locatiecode: AA079400095) 

is bodem-verontreiniging ontstaan. Het college van B&W van de gemeente Helmond heeft de 

status van het geval van bodemverontreiniging formeel vastgesteld.

Het college van B&W heeft het volgende besloten:

1. Op de locatie Kanaaldijk N.W. 71-73 (Nedschroef), kadastraal bekend als gemeente 

 Helmond, sectie G, nrs. 449, 1105, 1106, 1636, 1733, 1907, 2363 en 2823, is sprake van een 

 geval van ernstige bodemverontreiniging.

2. De verspreiding van de verontreiniging leidt tot zodanige risico’s dat spoedige sanering 

 noodzakelijk is.

3. Voor 1 januari 2019 moet Nedschroef Helmond B.V. een bodemsaneringsplan ter 

 goedkeuring indienen bij het college van B&W van Helmond en voor 1 juli 2019 moet de 

 sanering zijn gestart.

4. Alle wijzigingen in het gebruik van de bodem op de onder punt 1 genoemde percelen 

 moeten vooraf worden gemeld bij ons college.

Inzage

Op de voorbereiding van het besluit is titel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van 

toepassing. Dit betekent dat het besluit pas genomen is nadat belanghebbenden een mening 

hebben kunnen geven over het ontwerp van het besluit. Daarna is het besluit definitief 

gemaakt. Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken zijn vanaf 18 juli tot 29 

augustus 2018 in te zien bij team Expertise en Ontwerpen gevestigd op het Stadskantoor, Weg 

op den Heuvel 35 te Helmond. Inzage is alleen mogelijk op afspraak; u kunt hiervoor bellen 

naar (0492) 58 76 30.

Beroep

U kunt in beroep gaan tegen dit besluit tot zes weken na bekendmaking ervan. Het 

beroepschrift dient te worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 

State, Postbus 20.019, 2500 EA  Den Haag of digitaal via de website 

https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Door middel van een verzoek om voorlopige voorziening 

aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, kan worden verhinderd dat het 

besluit op korte termijn wordt uitgevoerd.

Wet bodembescherming (Wbb)
besluit ingevolge artikel 29 Wbb juncto artikel 37 eerste lid

Het college van B&W van de gemeente Helmond heeft bodemonderzoek uitgevoerd op het 

voormalige bedrijfsterrein van de firma Van Thiel/Robur aan de Kanaaldijk N.W. (locatiecode 

AA079403407). Het college van B&W van de gemeente Helmond heeft de status van de daarbij 

aangetroffen bodemverontreiniging vastgesteld.

Op grond van de onderzoeksresultaten heeft het college van B&W het volgende besloten:

1. Op locatie Kanaaldijk N.W. 53 (vml.) - Van Thiel/Robur is sprake van een geval van ernstige 

 bodemverontreiniging.

2. Het huidige gebruik van de bodem of de mogelijke verspreiding van de verontreiniging 

 leiden niet tot zodanige risico’s voor mens, plant of dier dat spoedige sanering noodzakelijk 

 is.

Inzage

Op de voorbereiding van het besluit is titel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van 

toepassing. Dit betekent dat het besluit pas genomen is nadat belanghebbenden een mening 

hebben kunnen geven over het ontwerp van het besluit. Daarna is het besluit definitief 

gemaakt. Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken zijn vanaf 18 juli tot 29 

augustus 2018 in te zien bij team Expertise en Ontwerpen gevestigd op het Stadskantoor, Weg 

op den Heuvel 35 te Helmond. Inzage is alleen mogelijk op afspraak; u kunt hiervoor bellen 

naar (0492) 58 76 30.

Beroep

U kunt in beroep gaan tegen dit besluit tot zes weken na bekendmaking ervan. Het 

beroepschrift dient te worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 

State, Postbus 20.019, 2500 EA  Den Haag of digitaal via de website 

https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Voordat u dat doet adviseren wij u om eerst telefonisch 

contact op te nemen met het team Expertise en Ontwerpen (0492-587630). Men bespreekt 

dan het genomen besluit met u. Bent u daarmee niet geholpen, dan kunt u alsnog beroep 

instellen.

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 28 eerste lid Wbb

Het college van B&W van de gemeente Helmond maakt bekend dat een melding is ontvangen 

van een voornemen de bodem te saneren dan wel handelingen te verrichten ten gevolge 

waarvan de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of verplaatst.

Locatie: Paulus Potterlaan 6 (vml.) (locatiecode AA079408954)

Melder:  Afdeling IBOR van de gemeente Helmond

Datum ontvangst: 5 juli 2018

Oproep tot indienen aanvragen ‘schaarse omgevingsvergunning’ voor de 
vestiging van een speelautomatenhal in Helmond

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders bieden, voorafgaand aan de

verdeling en verlening van de beschikbare schaarse exploitatie- en omgevingsvergunningen 

voor de vestiging en exploitatie van een speelautomatenhal in Helmond, via openbare 

bekendmakingen duidelijkheid over de procedurele behandeling en de inhoudelijke criteria op 

basis waarvan deze vergunningen zullen worden verleend of geweigerd.

Voor het vestigen en uitbaten van een speelautomatenhal in Helmond zijn voor drie 

afzonderlijke locaties schaarse ‘speelautomatenhalvergunningen’ beschikbaar. Het 

betreft steeds een combinatie van een schaarse exploitatievergunning en een schaarse 

omgevingsvergunning. Slechts één schaarse exploitatie- en omgevingsvergunning kan worden 

verleend voor een ‘zelfstandige (solitair gevestigde) speelautomatenhal’, maximaal twee 

schaarse exploitatie- en omgevingsvergunningen voor een ‘speelautomatenhal als onderdeel 

van een breder leisure-complex’. 

Gefaseerde aanvraagprocedure 

Bij de verdelingsprocedure voor de beschikbare speelautomatenhalvergunningen is 

gekozen voor een gefaseerde vergunningaanvraagprocedure. Dit betekent dat er een apart 

aanvraagtijdvak is voor de beschikbare exploitatievergunningen en een apart aanvraagtijdvak 

voor de beschikbare omgevingsvergunningen. 

Aanvraagtijdvak schaarse omgevingsvergunning 

Tot en met 11 juli 2018 was het mogelijk om een aanvraag om exploitatievergunning in te 

dienen. Aansluitend hierop kunnen ondernemers die in aanmerking willen komen voor een 

beschikbare (schaarse) omgevingsvergunning voor de vestiging van een speelautomatenhal in 

Helmond gedurende een aaneengesloten periode van 6 weken – en daarmee van donderdag 

19 juli 2018 tot en met woensdag 29 augustus 2018 – een aanvraag omgevingsvergunning (op 

grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) indienen. Op woensdag 29 augustus 

2018 om 23:59 uur sluit de indieningstermijn en daarmee dit tweede aanvraagtijdvak. Een 

aanvraag omgevingsvergunning is tijdig ingediend, indien deze uiterlijk op 29 augustus 2018 

(zijnde de laatste dag van het aanvraagtijdvak) is ontvangen. Nadien ingediende aanvragen 

worden niet inhoudelijk behandeld. 

Verdelingsprocedure: vergelijkende toets 

Ontvankelijke vergunningaanvragen zullen op basis van de verdelingsmethode van de 

‘vergelijkende toets’ worden beoordeeld.  De voorwaarden en indieningsvereisten voor het 

doen van een ontvankelijke vergunningaanvraag,  de te doorlopen procedurele stappen 

en toe te passen inhoudelijke beoordelingscriteria  in dat verband staan beschreven in de 

beleidsregel ‘Verdelingsprocedure schaarse speelautomatenhalvergunningen Helmond 2018’, 

digitaal raadpleegbaar via www.overheid.nl en www.helmond.nl/speelautomatenhal . Het 

streven is erop gericht om (nagenoeg) gelijktijdig te beslissen op de ingediende aanvragen om 

exploitatie- en omgevingsvergunning.     

Meer informatie

Op www.helmond.nl/speelautomatenhal vindt u alle informatie over de verdelingsprocedure.  

Op de website https://www.helmond.nl/1/producten/Omgevingsvergunning-(WABO) vindt u 

alle informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492. 

 

Burgemeester en Wethouders van Helmond  18 juli 2018

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
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Deze aanbiedingen zijn
geldig van 18 t/m 24 Juli 2018

Iedere zondag geopend 
van 12.00 tot 17.00 uur

Vrijdagavond 
koopavond 

tot 20.00 uur

Aster “Alpinus” Hebe Veronica
Div. kleuren
25cm hoog in 12 cm pot

€1,99 per stuk

Div. kleuren
50cm hoog 
in 23cm pot

Van €11, 99

“lampenpoetsersgras”
60cm hoog in 20cm pot

Van €6,99

nu

€3.99

Pennisetum

Snijbloemen Cyclamen “Patio”Balzemien
Voor binnen & buiten
20cm hoog in 11cm pot

€1,99 per stuk

Reuzen vlijtiglies
25cm hoog in 13cm pot

€2,49 per stuk

Tuinrozen
Bij De Biezen kan je kiezen!
Nu alle maten & soorten

nu

€6.99

Prachtige zonnebloemen
80cm lang

€1,- per stuk

1 + 1 
GRATIS

1 + 1 
GRATIS

1 + 1 
GRATIS

www.tuincentrumdebiezen.nl

25%
Jubileum korting

Platycodon “Ballonbloem”
Div. kleuren
25cm  hoog in 12 cm pot

€1,99 per stuk

1 + 1 
GRATIS

1 + 1 
GRATIS

20% korting
op alle PTMD woonartikelen

STUNTZomer

N
IE

U
WLAMINAAT

LANDHUISDELEN XXL
24 cm breed, 8 mm dik, 

klasse 32, met 4x v-groef, voelbare 
structuur, leverbaar in 5 kleuren.

per m2 incl. btw    Van 21,95 Voor

9.95

TRAPRENOVATIE
MULTIPLANK EIKEN 

Complete traptreden, diverse kleuren, 13 treden, 
incl. stootborden, anti-slip strip, montagelijm en olie.

excl. montage, incl. btw

vanaf 575.-

PLAK PVC
LANDHUISDELEN 

2 mm dik, slijtlaag 0,30 mm,
leverbaar in 8 verschillende kleuren.

per m2 incl. btw    Van 29,95 Voor

14.95

RUSTIEK EIKEN 
VISGRAAT

14 mm dik, 3,4 mm toplaag, 
afmeting 15,5x77,5 cm, leverbaar in diverse 
kleuren, legklaar, eenvoudig zelf te leggen. 

per m2 incl. btw    Van 79,95  V.A.

39.95
KLIK PVC

LANDHUISDELEN 
EXTRA BREED

Met Riged Drager, 5 mm dik, 
toplaag 0,30 mm, met kurk onderlaag, 

eenvoudig zelf te leggen.
per m2 incl. btw    Van 39,95 Voor

27.95

VLOER HET ZELF EINDHOVEN 
Willem v. Konijnenburglaan 1c, 
Industrieterrein De Kade. 
Tel. 040-2468180.

VLOER HET ZELF HELMOND 
Engelseweg 223b, Helmond. 
Tel. 0492-52 52 70.

Gevestigd in: Almere, Amsterdam, Arnhem, Breda, 
Capelle aan den IJssel, Eindhoven en Helmond.
GRATIS PARKEREN. WWW.VLOERHETZELF.NL
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                   Belangenvereniging van senioren 
                                 KBO-Kring Helmond  

   Agenda KBO-Afdelingen 
Helmond juli e.v. 2018 

 
De tijden van de diverse activiteiten en 
aanvullende informatie kunnen bij de afde-
ling verkregen worden. 

 
 

• 25 juli Kom bij Ons Stadskamer 
• 21 aug. Kom bij Ons 33 Good Food 
• 5 sept. Barbecue 
 

 
 
 

• 30 aug. Dagtocht Strijen en Dordrecht  
• 13 sep. Excursie Tweede Kamer  
• 23 sept. Van alles wa-markt in de Brem 
• 26 sep. Barbecue  
• 5 okt. Dag van de Ouderen 
 

 

 
• 8 aug. Lange fietstocht 
• 13 aug. SeniorenVakantieWeek  
• 14 aug. SeniorenVakantieWeek 
• 15 aug. SeniorenVakantieWeek 
• 16 aug. SeniorenVakantieWeek 
• 17 aug. SeniorenVakantieWeek 
 

 

• 18 juli Barbecue 
• 26 juli High Tea 
• 26 juli Fietstocht 
• 1 aug. Koffiemorgen 
• 16 aug. Koffiemorgen 
 
 

KBO-Brouwhuis 

KBO-Kring Helmond  
www.kbo-kringhelmond.nl 
 
Secretariaat: Frans Joseph van Thielpark 141, 
5707 BZ Helmond  
 
secretaris@kbo-kringhelmond.nl 
Telefoon 0492 592166 
Mobiel 06 20856733  

KBO-Kring Helmond coördineert de  
4 Helmondse KBO-afdelingen:  
 
• KBO-Bernadette: Noord, Oost, Centrum en  

Binnenstad (secretaris@kbobernadette.nl) 
• KBO-Brouwhuis: Brouwhuis, Dierdonk en  

Rijpelberg (info@kbo-brouwhuis.nl) 
• KBO-St. Lucia: Mierlo-Hout, West en 

Brandevoort (secretariaat@kbo-stlucia.nl) 
• KBO-Stiphout: Stiphout en Warande 

(kbostiphout@gmail.com) 

Beste mensen,  
Hartelijk welkom op onze “KBO-pagina”  van juli. Deze pagina is een beknopt overzicht  van alle 
berichten die wij maandelijkse in onze afdelingsnieuwsbrieven en in de overige media plaatsen. Op 
deze pagina, die met regelmaat verschijnt, maakt u kennis met onze vereniging en wordt u voort-
aan geïnformeerd over alle activiteiten die de 4 KBO-afdelingen deze keer in de maand juli e.v or-
ganiseren. 
Deze keer informeren we u over de SeniorenVakantieWeek bij KBO-St. Lucia. De SeniorenVakan-
tieWeek viert het 10-jarig bestaan van 13 t/m 17 augustus 2018 in het Woonzorgcentrum  Savant  
Alphonsus. Wist u dat deze vakantie week voor alle ouderen in Helmond georganiseerd wordt? U 
kunt zich nog inschrijven. Ook treft u een informatie aan van de dagtocht die KBO- Brouwhuis op 
donderdag 30 augustus naar oa. Dordrecht  en op 13 september naar de Tweede Kamer gaat ma-
ken. Deze interessante dagtochten zijn ieder jaar weer een groot succes. Een lekker diner voordat 
je weer naar huis gaat hoort er natuurlijk bij. KBO-Bernadette gaat op 21 augustus lunchen bij 33 
Good Food welk restaurant alweer enige tijd gevestigd is in Helmond aan de Kamstraat 22. 
KBO- Stiphout had in april een interessante lezing over een sluipende ziekte te weten 
“Slaapapneu“. Kortom, weer een goed gevulde “KBO-pagina” die wel aangeeft hoe veelzijdig onze 
vereniging bezig is.  
  
SeniorenVakantieWeek bij KBO-St. Lucia 
De SeniorenVakantieWeek viert het 10-jarig bestaan van 13 t/m 17 augustus 2018 in het Woon-
zorgcentrum Savant Alphonsus.  Hier kan men men rikken, jokeren, sjoelen, schaken, biljarten, 
kienen, bridgen, bloemschikken, jeu de boules en een verwenmiddag. Elke avond is er gelegen-
heid om deel te nemen aan de gezamenlijke maaltijden welke zeer gevarieerd zijn 
met aangepaste livemuziek. Daarnaast worden er twee fietsprogramma’s georga-
niseerd. Een fietstocht van een halve en een van een hele dag richting Best. Ook 
het handboogschieten en midgetgolf is ook dit jaar weer in het programma opge-
nomen. Voor de rolstoelers is een aparte bustocht georganiseerd van een halve 
dag door de Peel. Op vrijdag 17 augustus is er een gratis muziekmiddag. Tevens 
worden dan de prijswinnaars van de activiteiten en van de gehouden loterij be-
kend gemaakt. De wens van het comité is: Doe actief mee en beperk u niet alleen 
tot deelname aan de diners. 
Voor enkele onderdelen is de inschrijving beperkt. Inschrijven kan nog op donderdag 12 juli 10.00
-11.00 uur, vrijdag 20 juli 10.00-11.00 uur en woensdag 25 juli 14.00-15.00 uur In het zorgcen-
trum. 
 
KBO-Brouwhuis gaat op stap  
Nadat men in het voorjaar naar de Betuwe is geweest gaat  men voor de lange dagtocht op don-
derdag 30 augustus naar het westen van Nederland. Als eerste rijden ze naar Strijen waar ze met 
koffie en gebak opgewacht worden. Men bezoekt daar de Sint Lambertuskerk uit de 15e eeuw en 
het museum ‘Het land van Stryen”. Tevens nuttigt men daar de koffietafel. Na de lunch stappen 

ze weer in de bus om naar het centrum van Dordrecht te 
reizen. Hier wordt men opgedeeld in twee groepen en de 
eerste groep maakt een toer door Dordrecht met een trein-
tje. De andere groep kan op eigen gelegenheid het centrum 
bezoeken. Na 1 uur en een kwartier worden de groepen ge-
wisseld en kan de andere groep met het treintje mee. De 
terugreis wordt onderbroken voor een verzorgd driegangen 
afscheidsdiner. Rond 21.00 zijn ze dan weer thuis.  
 

Op 13 september gaat de reis naar Scheveningen en ’s middags 
wordt de Tweede Kamer bezocht. Hier krijgt men een gesprek 
met CDA Kamerlid René Peters. Hierna volgt een rondleiding 
door de Tweede Kamer. Ook is er de gelegenheid om de plenaire 
vergaderzaal te bezoeken en een gedeelte van een debat bij te 
wonen.  Ook op deze dag wordt de terugreis onderbroken voor 
een verzorgd driegangen afscheidsdiner. Rond 21.00 zijn ze dan 
weer thuis. Wilt u er meer over weten of hebt u interesse voor deze uitstapjes, neem dan contact 
op met Albert Coppens, tel. 0492-592166. 

 

KBO-Bernadette gaat lunchen bij 33 Good Food 
33 Good Food is alweer enige tijd gevestigd in Helmond aan de Kamstraat 22. In 
het kader van de regelmatig terugkerende activiteit bij KBO-Bernadette “ Kom bij 
Ons” heeft men hier vanaf 15.00 op 21 augustus een lekkere lunch geregeld. 
Meer informatie over of voor inschrijven kan men terecht bij het secretariaat van 
KBO-Bernadette. 
 

Lezing apneu bij KBO-Stiphout 
Op donderdag, 19 april vertelde Wendy van Eijk wat slaapapneu is en wat de gevolgen zijn wan-
neer je daaraan lijdt. Wendy is verbonden aan VitalAire, een organisatie die hulpmiddelen en ap-
paraten levert aan patiënten, die lijden aan deze ziekte.  Er werd helder uitgelegd wat apneu is, 
wat het doet met het lichaam en wat je er aan kunt doen. 
‘Slaapapneu is een sluipende ziekte,’ zegt Wendy ‘. Iemand die lijdt 
aan apneu krijgt tijdens het slapen niet genoeg lucht binnen, omdat 
door de ontspanning van de spieren de luchtpijp dicht slaat. Gelukkig 
verwijzen steeds meer artsen door naar de longarts. Die kan met een 
eenvoudige slaaptest aantonen of en aan welke vorm van apneu ie-
mand lijdt. Dan komt iemand als Wendy in beeld. Die kan het juiste 
apparaat adviseren. In bijna alle gevallen verminderen klachten en 
knappen mensen zienderogen op. Misschien van belang: Ook de partner krijgt weer rust. Het 
snurken is verleden tijd en het kastje is nagenoeg geluidloos. Niemand hoeft nog langer te lijden 
aan de gevolgen van slaapapneu. Alle zorgverzekeringen vergoeden het apparaat en het valt vol-
ledig onder de basisverzekering.   

 

KBO-Bernadette 

KBO-St.Lucia 

KBO-Stiphout 
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0492-382120
info@fysiokempsrijf.nl
www.fysiokempsrijf.nl

085-7821616
info@jvdi.nl
www.fysioclub.nl/jvdi 

Kromme Steenweg 25, 5707 CA  Helmond

Ook in Helmond dichtbij 

Onze therapiesoorten

Manuele therapie 

Kinderfysiotherapie 

Geriatrische fysiotherapie

Craniomandibulaire fysiotherapie 

Oefentherapie cesar

Bekken fysiotherapie 

Handtherapie 

Sportfysiotherapie 

Orthopedische revalidatie 

Small group training

Jou bewegen, 
jou in beweging houden. 
Daar doen we alles voor.

Advies op maat Meet service Monteer service Showroom

Wij maken van uw huis een thuis!

*Op door ons geconfectioneerde gordijnen, vitrages en/of systemen!

SUMMER DEAL 
10% KORTING*

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

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

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

Kom jij ons
team in
Helmond 
versterken?

Stuur je sollicitatie naar
info@delucht.nl t.a.v.
Ingrid van Oort.

Of kom zonder afspraak
naar onze

‘Inloop-Sollicitatie-Dag’
op zaterdag 21 juli a.s. 
van 14:00 tot 20:00 uur
in Hotel Westende
in Helmond. 
 

Je komt er voor terug of je rijdt er voor om. 

De Lucht Restaurants

• Beschikbaar tussen 4-38 uur
• Fulltime en parttime vacatures
• Keuken-Kassa-Drive 
   werkzaamheden
• Doorgroeimogelijkheden
   voor management
• Opleidingen via ons 
  volgen mogelijk
• Flexibele werktijden

Hotel Westende,
Helmond.

DE GROOTSTE VAN DE REGIO • MEER DAN 140 TOPMERKEN 
• STYLE EXPERTS ALTIJD AANWEZIG • GRATIS PARKEREN • DORPSSTRAAT 161B MIERLO

DE GROOTSTE VAN DE REGIO • MEER DAN 140 TOPMERKEN 
• STYLE EXPERTS ALTIJD AANWEZIG • GRATIS PARKEREN • DORPSSTRAAT 161B MIERLO

SHOP DE SALE OOK ONLINE 24/7! WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

SHOP NU OOK ONLINE!
WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL     Ook online kortingen! www.lenssenmodemierlo.nl

OPRUIMING 
STAPELKORTING & SPECIALE KOOPJES TOT 70% 

NU NOG GROTERE STAPELKORTINGEN
1 ARTIKEL -30% • 2 ARTIKELEN -40% • 3 ARTIKELEN -50%
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 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 

Frans van Asten

Noorddijk 1  5705 CX Helmond  Tel. 0492-512377  Mob. 06-53754231
E-mail: info@zonweringsreparateur.nl  www.zonweringsreparateur.nl

Ook verkoop van:

Rolluiken,
Horren & 

Hordeuren en 
Screens

Frans van Asten

Noorddijk 1  5705 CX Helmond  Tel. 0492-512377  Mob. 06-53754231
E-mail: info@zonweringsreparateur.nl  www.zonweringsreparateur.nl

Ook verkoop van:

Rolluiken,
Horren & 

Hordeuren en 
ScreensOOK REPARATIE ROLLUIKEN

Gezocht taalvrijwilligers
Heb jij iets met taal? Zoek jij zinvol vrijwilligerswerk?

Dan zoeken wij jou!
Als taalvrijwilliger ga je aan de slag met het bieden van ondersteuning bij het leren van de 
Nederlandse taal. Je helpt mensen echt verder! We zoeken vrijwilligers voor verschillende 
projecten: voorlezers en coördinatoren voor de Voorleesexpress & taalcoaches en taaltrainers 
voor volwassenen in het project Taal.

Wij bieden: 
Deskundigheidsbevordering, open en collegiale sfeer, ondersteuning vanuit LEVgroep

Interesse?
Neem dat contact op met de Voorleesexpress via 
voorleesexpress@levgroep.nl of project Taal via 
taalvrijwilligers@levgroep.nl

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

Lokaal
Vertrouwd
Persoonlijk

0492 - 780 660 (24u)   |   www.uvdk.nl

Uitvaartzorg van de Kerkhof

Vrijdagavond 13 juli. Ik mag samen met Mandy, 
die op de redactie werkt bij de Loop, een kijkje 
nemen achter de schermen bij dit prachtige 
Helmondse evenement. Om 20.00 uur staat de 
organisator ons al op te wachten, Geert Blenc-
kers. Het is een drukte van jewelste wat pers 
betreft; het Eindhovens Dagblad loopt er rond, 
en ook Omroep Helmond is er.  De artiesten zit-
ten gezellig te eten en Geert legt ons uit wie wie 
is. Dan gaan we een rondje terrein lopen.Ja, een 
half uur voordat het begint neemt hij de tijd om 
dat met  ons te doen.   
Maar eerst ff iets over Geert. Geert is 34 jaar en 
een rasechte Helmonder, geboren en getogen. 
Hij heeft verschillende horeca gelegenheden 
in Helmond, maar ook daarbuiten. Hij vertelt 
met passie als we over het terrein lopen, hij is 
TROTS op Helmond, zijn Helmond. Hij vertelt 
aan één stuk door, ik krijg er bijna niks tussen 
en as ge men kent weet je dat dat eigenlijk  niet 
kan. Met zijn 13 jaar werkte hij al in de horeca 
en met zijn 17 jaar fulltime. Geert is bescheiden, 
heel bescheiden doe maar gewoon  dan doede 
gek genoeg. Wisten jullie trouwens dat het de-
cor elke week opgebouwd en afgebroken moet  
worden? Vrijdagmorgen om 08.00 uur begin-
nen ze  aan de opbouw en dan moet  zaterdag-
morgen om 11 uur alles weer opgeruimd  zijn. Er 
mag geen bekertje meer liggen en dan is het  net 
of er niks gebeurd is. Er lopen zo’n 20 beveiligers 
rond, 10 EHBO-ers, 3 fotografen en in de horeca 
werken ruim 50 mensen. Ook is het rolstoeltoe-
gankelijk, echt overal is aan gedacht. We lopen 
langs een tent met allemaal cadeautjes. Daar 
mogen kinderen, die een volle zak plastic be-
kertjes inleveren, iets uitzoeken. Het werkt goed 
als je je bekertje nog maar net leeg hebt, vragen 

de kinderen al: ‘Mag ik je bekertje’. Opgeruimd 
staat netjes , er zijn verschillende barren, een 
echte cocktailbar, een flesjes bar en een aantal 
gewone bars.    
We lopen langs de kasteelpoort en Geert verteld 
hoe blij hij is met de samenwerking met hun en 
ook de samenwerking met de Gemeente  ver-
loopt goed. Er wordt samen goed nagedacht  
over verbeteringen en ondersteuning.  Wat kost 
zoiets eigenlijk,  ik ben altijd naaiskierig naar zo-
iets. Dat is een € 150.000 waarvan de Gemeente 
€ 20.000 betaald en de rest daar is Geert het hele 
jaar mee bezig om het bij elkaar te sprokkelen 
bij heel veul sponsors, want vele kleintjes ma-
ken ook een groot bedrag.  Hij moet echt praten 
als brugman waar veel tijd in ga zitten. Dank-
zij al deze sponsors kan het evenement gratis 
blijven voor de bezoekers. We komen bij iets 
nieuws: het foodplein. Helemaal van deze tijd 
vind ik. Dan komen we bij het nieuwe lokale 
podium waar ze lokale artiesten een podium 
bieden. Een stuk rustiger als het hoofdpodium. 
Je kan er heerlijk zitten en van de muziek genie-
ten. Dan lopen we achter het kasteel terug naar 
het hoofdpodium. Dat is nieuw, dat je achter het 
kasteel door kan lopen.  
Geert gaat  weer verder en wij gaan genieten 
van  het voorprogramma. Unne Tilburgse rap-
per Massi, ja, ik ben gelijk verkocht. mee die 
skone donkere ogen en leuke songs pakt hij me 
in. De hoofdact ‘Van Dik Hout’ komt en het is 
een drukte van jewelste. Ik denk ‘Witte wa ik ga 
naar het lokale podium’. Daar kon ik heerlijk 
zitten met een drankje en er stond een zange-
res prachtige liedjes te zingen. Ik dacht: ‘jij staat 
over een paar jaar ook op da hoofdpodium, 
meske’.   
Ik loop nog een keer naar de Wal waar ook alle-
maal mensen zitten , bekijk de geweldige drukte 
en als het afgelopen is, ga ik naar huis. Om 01.00 
uur s ‘nachts denk ik nog even aan al die men-
sen die nu bezig zijn om alles op te ruimen en 
af te breken dat is toch ook wat ! ik zou denken 
laat lekker 7 weken staan.   
Ik wil Geert Blenckers bedanken voor de rond-
leiding en uitleg en mochte ooit nog een vrijwil-
liger nodig hebben, meude me altijd vragen. 
Want wat is het geweldig om voor dit mooiste 
evenement van Helmond iets te doen.  Jammer 
genoeg kan ik vrijdag niet gaan kijken  maar 
met de soul-avond ben ik weer van de partij. 
Oww ja ik vroeg ook nog aan Geert ‘als je een 
budget had waar je elke band mee kon laten 
komen  welke band zou er dan volgend jaar op 
het programma staan’, hij moest even denken 
en toen zei hij Blof. Ik hoop echt dat je volgend 
jaar dit  waar kan maken maar dat zal aan de 
sponsors liggen. Wil jij met jou bedrijf ook bij-
dragen aan dit prachtige evenement neem con-
tact op met Geert Blenckers zou ik zeggen.
Dit zet Helmond echt op de kaart .Veul plezier 
iedereen vrijdagavond op het aller mooiste eve-
nement van Helmond en een fijn weekend.

Kasteeltuin concerten

Ons 

vertelt…

(Bron foto; Marij Scheepens, www.helmondnu.nl)
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helmondloopjes
de loop 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.

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

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

de loop weekkrant helmond
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

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

TE KOOP

EVENEMENTEN DIVERSEN

DIVERSEN

Woningruil, eengezinswoning Kor-
hoenderhof met 2 slaapkamers wil 
ruilen voor een seniorenwoning in 

Helmond met 1 slaapkamer.

ONDERHOUD

RENOVATIE

VERBOUWING

TIMMERWERK

SCHILDERWERK

PAARDSHOEVE 5 | 5708 VH HELMOND

T 0492 66 49 80 | M 06 50 50 50 74

WWW.KANTELBERGBOUW.NL

KANTE LBERG B O U W
K L U S  &  B O U W S E R V I C E

Ambachtweg 9, 5731 AE  Mierlo. Tel.: (0492) 66 33 98 www.houtsmabv.nl - contact@houtsmabv.nl

VOOR NIEUWBOUW, UITBREIDING EN
RENOVATIE VAN UW WOONHUIS
















6 dagen per week geopend!
(langs de weg van Helmond naar Deurne)

wesa tuinhout
Natuurlijk , altijd een passende oplossing

wesa tuinhout
Natuurlijk , altijd een passende oplossing

www.wesatuinhout.nl

Aarle-Rixtel Bakkerij van Brug, Dorpsstraat 19 
Brandevoort Brandevoortse Hoeve, Medevoort 23 
Brouwhuis Gemeenschapshuis De Loop, Peeleik 7 | 
Jumbo winkelcentrum Brouwhorst
Dierdonk AH Dierdonk, Dierdonkpark 10
Helmond-Centrum In krantenrek bij de lift in de Elzas Passage 
Stadswinkel (Frans Joseph van Thielpark)
Helmond-Lungendonk Fruitteeltbedrijf Jurrius, Goorsebaan 16
Helmond-Noord Wijkcentrum de Boerderij, 
Harmoniestraat 105 | Primera, winkelcentrum De Bus 
Wijkcentrum de Kamenij, Jeroen Boschstraat 19 
Helmond-Oost Wijkhuis De Lier, Van Kinsbergenstraat 1
Helmond-West Westwijzer Cortenbachstraat 70
The Readshop/postkantoor Mierloseweg 10
Esso Relou Europaweg Noord + Zuid
Industrieterrein Hoogeind Werkplein UWV aan de Churchilllaan
Mierlo-Hout  Jan Linders Janssen & Fritsenplein | Shell 
tankstation Verbakel, Mierloseweg 206 | Bakkerij Dirks Houtse 
Parallelweg 131 | Jumbo Houtsvoort
Oranjebuurt/Zwanenbeemd Bezoekershal Elkerliek
Rijpelberg Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1
Stiphout Uitgeverij Adcommunicatie Steenovenweg 20 | 
Jumbo Gijsbers, Dorpsstraat 58D

de loop weekkrant HELMOND
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond
www.deloop.eu

is ook verkrijgbaar op 
de volgende adressen

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

• afrasteringen
• draaipoorten
• automatiseringen

• schuttingen
• schuifpoorten
• sierhekwerk

Hortsedijk 25
5708 HA Helmond
0492-842954

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

Rivierensingel 745
5741 KV  Helmond
0492-842954

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

Noorddijk 2, 5705 CX Helmond
0492-546893

info@kringloopwinkelhelmond.nl
www.kringloopwinkelhelmond.nl

OPHAALSCHEMA
OUD PAPIER 

Stichting 
Kringloopwinkel 

Helmond

Maandag 23 juli
Brouwhuis

Dinsdag 24 juli
Rijpel - West

Woensdag 25 juli
Rijpel - Noord

Donderdag 26 juli
Rijpel - Oost 

Brandevoort - Veste

Een nieuwe kans voor mens en goed.

Warenhuis voor herbruikbare goederen  
en materialen.

Kringloopwinkel Helmond, vriendelijk voor het 
milieu, goed voor u.

Kijk voor meer informatie op:
www.helmond.nl/afvalapp 

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

Wij heten u welkom, in onze winkel.

65+ KLUSSER/
STYLIST

Voor timmerwerken en 
traprenovaties, houten 
vloeren voor kamers/
terras en ook schilder, 
behang en tegelwerk.

40 Jaar ervaring.
info: 06-11441257 

Kees

Kapster 
Nicole

Ervaren kapper aan huis 
voor dames, heren en kids.
Knippen 10 Euro en voor

kleuren, fohnen en watergolf 
mag u mij altijd bellen, 

ook ‘s avonds. 
Kapper aan huis of thuis, 

tel.: 06-30075443

 VLOOIENMARKT
22 JULI

Marktplein Gen. Bothastraat /
Tongelresestraat Eindhoven

9-16 uur gratis entree
Kraamhuur 

06-20299824

 MEGA ROMMELMARKT 
CARBOORSALE HORST

22 juli 08.30 - 15.30 uur
450 stands

Peeldijkje 1, 5961 NK,
A73 afrit 10

www.carbootsalehorst.nl

Check de site voor ons altijd 
actuele aanbod of kom langs!

-Reparatiepunt  Fietsenwinkel.nl/FietsNed/F.S.N.!
-Ook reparatie van  tweewielers die elders  gekocht zijn!

-24/7 Online bestellen via onze webshop!
-Ruime keuze in gebruikte fietsen!

Kuijpers Tweewielers, 
Heistraat 2-G. T: 0492-528944

www.kuijpers tweewielers.nl

TE KOOP GEVRAAGD
Uw sloopauto levert geld op!

Wij bieden v.a. 75,- euro voor sloopauto’s. Voor rij-
dende auto’s v.a. 150,- euro geboden. 

ODUS AUTO’S BV, Achterdijk 6, Helmond 
06-52642652

Spellen en attracties.
www.sk-attracties.nl of

tel. 06-14992150

Rolluiken, luifels, 
vloerbedekking, lamellen, 

(rol)gordijnen, jalouziën, etc. 
Zeer concurrerende prijzen. 
Gratis meten en prijsopgaaf. 

Willie’s stoffering, 
Braaksestraat 10, Helmond, 

T: (0492) 535901

www.dedakdekker.com
Ook voor particulieren 

T: 0492 - 546007

FEESTJE?
Tent v.a. € 20,-; 
Staan tafel € 4,-; 
Karaoke € 25,-; 

Tel. 0492-510855 
www.ikgeefeenfeestje.nl

BRABANTSEMARKT
ZONDAG 19 AUG.

Kasteeltuin Helmond
Het leukste dagje uit!

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

PROFICIAT!
Hans van Alphen, 

45 jaar (23-7-1973 / 23-7-2018) 
werkzaam bij Mannesmann, 

Precision Tubes Helmond, 
als hoofd Bedrijfsbureau. 

Proficiat! Franka, Joyce en Edwin

De hoofdprijs van de loterij was een fiets, geschonken door fietsenwinkels Henk 
van Rooij en Ad van Lieshout. 

Deze werd gewonnen door mevrouw R. van de Kimmenade en werd 
overhandigd door wethourde Harrie van Dijk. (Bron foto; Wim Klaasen).

Loterij Fiets4daagse de Peel

www.helmondnu.nl
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EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE 
H.LAMBERTUS
Weekeinden: H. Jozef (Tolpost) za. 18.30; zo 9.30. H.Lambertus (Kerk-
straat/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 parochie-
kantoor: 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

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT.
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout
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; Tonnie Verbunt en overleden fami-
lieleden.

Zondag 22 juli:
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang
Noud en Bennie Meulendijks en hun ouders v.w. verj. 
Vader;

Donderdag 26 juli:
19.00 uur Alphonsuskapel;

Zaterdag 28 juli:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint 
Anna; volkszang;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;

www.damiaanhelmond.nl

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

Zondag 22 juli
10.30 uur  Femmes
Tom Swinkels, Elly van Hoek-van der Velden, Ria van 
den Reek-van den Hurk, Nelly Cranenbroek-Meulendi-
jks, 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 Duren-van Mook, Rieky 
Meulendijks-van de Veerdonk, San Boekhorst-Drouen, 
Theo Benders, Bertha Gruijters-van Gameren, Anneke 
van Oorschot-Reloe, Gerrit Rijkers, Marianne Colen-
Beekmans.

Zondag 29 juli 
10.30 uur Maria koor
Piet van Neerven en Irma van Neerven-Harnisch, Gerrie 
van der Burgt, Sjef Verdegen, Henk 
Houthooft en Anneke en Frans 
Verstappen. 

www.damiaanhelmond.nl

Iedere maandag organiseert het 
HMC een Superkien in het TOV-
gebouw, 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 
grote gevulde levensmiddelen-
manden en gratis kienkaarten. 
Aanvang 20.00 uur. Zaal open 
vanaf 18.45.

In buurthuis St. Anna aan de 
hoogeindsestraat 24 kun je ie-
dere 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 Jubileumcom-
missie van Kv de Ollietrappers en 
maandagavond de seniorenver-
eniging St. Anna.

25 juli; Poppentheater Kris-Kras 
en 8 augustus; Goochelclown 
Didoedel in Speeltuin Leonardus.  
Elke show begint om 14.00 uur. 
Entree is voor abonnementhou-
ders gratis; voor andere kinderen 
t/m 12 jaar € 2,20.  Volwassene 
€ 1,50 inclusief een kopje kof-
fie/thee. Mgr. Swinkelsstraat 24, 
5701 XM Helmond. 0492-533540 
www.speeltuinleonardus.nl 

Kasteeltuinconcerten Helmond 
20 juli: Timbazo, een wervelende 
latin-band die garant staat voor 
een uitbundig dansfeest. Nieuw 
Foodstraat en locale talenten po-
dium. Gratis toegankelijk. Kas-
teeltuin, Kasteelplein 1, Vr 20 juli 
2018 19:00 - 23:00 uur.

Helmond-Oost

Annawijk/Suytkade

Helmond-Noord

Centrum

Zondag 22 Juli fietst fietsclub 
het Verzetje de Goorlooproute 
(Croy). Deze route is 45 km. Ver-
trek om 09.00 uur vanaf de Ra-
bobank in Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Warande: Zondag 22 juli Carat-
Concerten gratis openluchtcon-
certen in stadspark de Warande 
in Helmond. Carat-Paviljoen 
Warande, Warandelaan 1, Elke 
zondag 12:00 - 15:00 uur.

Warande

Ook in de zomermaanden gratis 
reparaties bij Repaircafé Rijpel-
berg. U bent welkom op zater-
dag 28 juli van 11.00 tot 15.00 uur. 
Locatie: oude basisschool De 
Torelaar op de Groningenhof 4, 
Helmond. Meer info: www.face-
book.com/RepaircafeRijpelberg 
Toegankelijk voor alle inwoners 
van Helmond. Nieuwe vrijwil-
ligers kunnen zich nog steeds 
aanmelden.

Rijpelberg

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

Rijpelberg

ZET UW FILM OP HELMONDNU.NL   
MAIL NAAR: VIDEO@HELMONDNU.NL

Hebt u een mooie korte film over een activiteit in Helmond? 
Mail dan naar video@helmondnu.nl

Wij plaatsen dan uw video op onze website en in onze weekkrant voor extra aandacht.

De 43ste editie van Fiets4daag-
se De Peel zit er weer op en was 
een groot succes. 

Er namen dit jaar maar liefst 
2718 deelnemers deel aan dit 
niet meer weg te denken evene-
ment. 
Voor de organisatie waren veel 
complimenten voor de prach-
tige routes, maar ook over de 

kwaliteit van het geheel was 
men zeer te spreken. 

Wim Klaasen heeft een mooi vi-
deo-verslag gemaakt dat te zien 
is op www.helmondnu.nl onder 
de kop ‘VIDEO’S’. s

Stiphout
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A.S. vrijdag 20 juli:
timbazo

Lokaal talenten
podium:

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.

Erwin van de Weijer + Ernix &Zo

VOLGENDE WEEK:
SOULMACHINE
Soulmachine is één van de weinige bands in 
Nederland die alle soul- en funkhits nog speelt 
zoals ze in de jaren 60, 70 en 80 gespeeld werden. 
De band speelt pure authentieke soul en funk met 
krakers als I'm A Soulman, I Feel Good en andere 
onvergetelijke hits.

Sound & Light 
Technology


