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Moderne website laten bouwen? 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.

BINNEN IS HET 

HEERLIJK 
KOEL!

Helmond Holiday!

Op zondag 29 juli is het koop-
zondag in Helmond Centrum. 
De vakantie is in volle gang dus 
staat deze koopzondag geheel 
in het teken van Helmond Ho-
liday! 

Een gezellige zomerbraderie met 
diverse kramen verspreid door 
het centrum. Fashion en food, 
maar ook kunst en cultuur! Dit 
jaar wordt namelijk de grootse 
platenwinkel van Brabant op-
gebouwd. Meer dan 60 kramen, 

gevuld met de leukste platen, de 
goedkoopste cd’s, de mooiste 
concerten op dvd en nog véel 
meer.

Voor de kinderen is er op het Piet 
Blom Plein een kindervrijmarkt. 
Alle kinderen zijn van harte wel-
kom om hun speelgoed, kleding 
etc. te verkopen deze dag! 

Er zal muziek zijn van o.a. de 
Brandolero’s en Papa Dré. 
De winkels zijn geopend van 
12:00 uur tot 17:00 uur. 

Tot zondag! s

Centrum

Koopzondag 29 juli in vakantiesferen

(Bron foto’s; Mandy Meeuwsen www.helmondnu.nl)

De Loop 
gaat met
vakantie

Het team van Weekkrant 
De Loop gaat er volgende 

week een weekje tus-
senuit. Het eerstvolgende 
nummer van De Loop  zal 
op 10 augustus weer bij u 
in de brievenbus liggen. 
Wij vragen u vriendelijk 
om hiermee rekening te 

houden.

Het team van
Weekkrant

de Loop Helmond
wenst iedereen

een fijne vakantie toe!
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Noorddijk 2, 5705 CX Helmond
0492-546893

info@kringloopwinkelhelmond.nl
www.kringloopwinkelhelmond.nl

OPHAALSCHEMA
OUD PAPIER WEEK 30/31

Stichting 
Kringloopwinkel 

Helmond

Woensdag 1 augustus
Ashorst

Donderdag 2 augustus
Brandevoort - West 
Vrijdag 3 augustus

Apostel 
Maandag 6 augustus

Kroon
Dinsdag 7 augustus

Zwanenbeemd 
Woensdag 8 augustus

Binnenstad - West
Donderdag 9 augustus

Binnenstad - Noord
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.

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

Zondag 29 juli: 10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang
Resi Oud-Vennik; Frans Verbart; Frans Knoops; overleden ouders Nguyen en 
Hoang;

Donderdag 2 augustus: 19.00 uur Alphonsuskapel;

Zaterdag 4 augustus: 17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint 
Anna; volkszang; 19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;
Pierre Dirks; Koos Dirks; Johannes Swinkels en Godefrida Swinkels-v.d. Heu-
vel; Annie van den Heuvel;

www.damiaanhelmond.nl

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

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. 

Zondag 5 augustus  10.30 uur Trudo koor familie Rijkers-Verschuren, Wim en 
Hetty Evers-Wolters, Miel Steijns, Wim van Lieshout, Mien Aalders-van Bom-
mel.

www.damiaanhelmond.nl

Deze aanbiedingen zijn
geldig van 25 t/m 31 Juli 2018

Iedere zondag geopend 
van 12.00 tot 17.00 uur

Vrijdagavond 
koopavond 

tot 20.00 uur

Vleesetende kamerplant Tuin Hortensia
Div. soorten
in 9cm pot

Van €3,99

Div. kleuren
50cm hoog in 23cm pot

Van €12,99

Vaste plant
70cm hoog in 21 cm pot

Van €8,99

nu

€4.99

Echinocea “Zonnehoed”

Snijbloemen Callibrachoa “Million bells”

Fire up
Quick starter

Liriope
Div. kleuren 
ø25cm in 12cm pot

€1,99 per stuk 

Compleet met aanmaakblokjes

€12,50 per stuk

In 5-soorten verkrijgbaar
30cm hoog in 19cm pot

Van €6,99

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

nu

€7.99

nu

€4.99

nu

€2.99

nu

€6.99

nu

€1.99

Prachtige gladiolen
10 takken per bos

Van €3,99

1 + 1 
GRATIS

www.tuincentrumdebiezen.nl

25%
Jubileum 
korting

Echt Briketten
Inhoud: 8kg

Van €9,99

nu

€8.99

Het mooiste 
groen!
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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

Open dag Helmond Sport
Traditiegetrouw trapt Helmond 
Sport het seizoen samen met de 
fans af tijdens de Open Dag. Dit 
seizoen gebeurt dat op zondag 
5 augustus. Daarnaast speelt 
Onze Club als toetje van deze 
gezellige dag om 15.00 uur een 
oefenwedstrijd tegen Eredivisi-
onist Heracles Almelo!

Mooi programma
We hebben ook dit jaar weer een 
mooi programma samengesteld. 
De exacte invulling hiervan ma-
ken we op een later tijdstip be-
kend. Maar voor zowel jong als 
oud is er op deze leuke dag van 
alles te beleven. Zet zondag 5 
augustus daarom met dikke stift 
in je agenda en zorg dat je erbij 
bent!

Helmond Sport - 
Heracles Almelo
We sluiten de Open Dag dit jaar 
af met de oefenwedstrijd tegen 
Heracles Almelo. Bij de ploeg uit 
Almelo was onze hoofdtrainer 
Robby Alflen vorig seizoen nog 
in dienst als assistent-trainer. 
De Heraclieden eindigden in het 
seizoen 2017-2018 op een respec-

tabele tiende plaats in de Eredi-
visie. De toegang voor deze wed-
strijd is geheel gratis!

Oefenprogramma
Naast de wedstrijd tegen Hera-
cles Almelo is er op vrijdag 27 juli 
om 13.00 uur een oefenwedstrijd 

tegen Al-Ettifaq uit Saudi-Arabië 
ingepland. Deze wedstrijd wordt 
gespeeld op het sportpark van 
SSE in Someren-Eind. Daarmee 
ziet het voorlopige oefenpro-
gramma er als volgt uit:

Zaterdag 14 juli: SV Brandevoort - 

Helmond Sport (16.00 uur)
Zaterdag 21 juli: v.v. Gemert - 
Helmond Sport (14.30 uur)
Vrijdag 27 juli: Helmond Sport - 
Al Ettifaq (13.00 uur)
Zondag 5 augustus: 
Helmond Sport - 
Heracles Almelo (15.00 uur) s

Helmond

Op zondag 5 augustus is het open dag bij Helmond Sport! (Bron foto; Wim van den Broek).

Vurige week mocht ik bij de persfoto-
middag zijn van Helmond Sport.
Alle fotografen en redactie van de 
pers hadden zich verzameld. 
Ge had van te veuren op kunnen ge-
ven of ge iemand wou interviewen 
en ik docht: ‘’witte wa? ik ga vur de 
nieuwe directeur Leon Vlemmings’’.
Natuurlijk heb ik even bijgebuurt met 
sponsor Erik Mol van Metafa,
die al enkele jaren sponsort. Dankzij 
hem ben ik ooit voor de eerste keer 
naar Helmond Sport gegaan.

Ze begonnen met een officiële foto 
van het team in het uittenue en daar-
na het thuistenue.

En toen kwamen alle sponsors aan 
de beurt voor een foto, daarna nog 
van elke speler een aparte foto. Ik heb 
het allemaal eens bekeken maar het 
vrouwelijk oog komt niks tekort bij 
deze selectie, wat dat betreft zit het 
wel goed. Wel heel veul jonge men-
nekes.

Toen zochten alle pers mensen de 
persoon op die ze gingen interviewen.
Dus ik naar Leon Vlemmings direc-
teur algemene zaken en technisch 
directeur.

Zelf heeft hij altijd gevoetbald en 
heeft hij zijn carrière begonnen bij 
Helmond Sport.
Geboren en getogen in Gemert,  unne 
echte Brabander dus, nu woonachtig 
in Barendrecht en als hij in Helmond 
is, in West-End.
Hij is getrouwd met zijn jeugdliefde 
waar hij op 23 jarige leeftijd mee 
trouwde.
Hij heeft zijn vrouw in Helmond leren 
kennen bij De Kei en was gelijk weg 
van haar. Maar pas wat later toen hij 
haar weer tegen kwam in Helmond 
bij het Hofke, sloeg cupido toe en 
sindsdien zijn ze bij elkaar. Voor ie-
mand in de voetbalwereld echt wel 
bijzonder. Zegt ook wel iets over Leon 
vind ik , unne trouwe herdershond.

Ik vraag aan hem, wat ga je doen om 
meer mensen op de tribune te krijgen, 
want dat is iets wat ik ook heel graag 
zou willen .Ik verbaas me echt elke 
keer weer over het lage bezoekers-
aantal. Hij zegt dat dat ook echt zijn 
missie is en dat hij daar al mee be-
gonnen is door met heel veel betrok-
ken mensen in gesprek te gaan. Zoals 
sponsors maar ook supporters om te 

weten te komen wat er leeft. 
In 2003 zaten er nog zeker 3000 men-
sen op de tribune, maar dat is helaas 
niet meer.
Alles gaat hij eraan doen om dat te 
bewerkstelligen. Hij wil met Helmond 
Sport een soort gastheer van de stad 
worden. De Helmonders moeten 
weer vertrouwen krijgen in hun club-
ke, natuurlijk werken de prestaties 
daar ook aan mee.  
Maar ik vind bv dat, als het minder 
gaat, je ze net meer moet steunen dat 
ze weer vertrouwen krijgen.Positief 
proberen te blijven.

Natuurlijk vroeg ik ook “vur welke 
club bende gaai.” Daar is maar 1 
antwoord op mogelijk: natuurlijk 
Helmond Sport.  Maar Gemert gaat 
hem ook na aan zijn hart en natuur-

lijk in de eredivisie Feyenoord. Ik was 
erg benieuwd naar welke speler we 
in de gaten moeten houden waarvan 
we volgens Leon nog veel van gaan 
horen.
Dat heeft toch wel wat kruim gekost 
om hem een naam te laten noemen 
,maar tenslotte deed hij het toch. 
Maar die ga ik dan ook niet zeggen, 
op het einde van  het seizoen gaan we 
eens kijken of hij gelijk had. 

Ik vraag  naar welke wedstrijd hij 
uitkijkt dit seizoen gelijk was het 
antwoord Eindhoven ”de derby”.Ik 
vraag nog of hij zijn vrouw niet mist, 
die woont tenslotte in Barendrecht, 
maar hij kan goed alleen zijn; dat is 
in de voetbalwereld ook normaal.
En vaak heeft hij in hotel  West-End 
een kamer met uitzicht op de Kei 

waar hij ooit zijn vrouw ontmoet 
heeft, of het zo moet zijn.En dan zit 
onze tijd erop.

We geven elkaar een hand en nemen 
afscheid met ”we zien elkaar nog 
wel”, nou da denk ik ook wel.
Wenne leuke spontane meens is Leon 
Vlemmings, vriendelijke man zonder 
gedoe en al hullemaal geen air, no 
nonsens en benaderbaar, daar hou 
ik van.
Het was unne leuke middag bij Hel-
mond Sport.

Ik rij vol met vertrouwen  in het nieu-
we seizoen naar huis en zing zachtjes 
in men eigen “Vur welke club bende 
gaai”. 
Ik ben ABSOLUUT vur Helmond 
Sport. 

Tot over 2 weken (tis vakaantie).

Vur welke club 
bende gaai?

Ons 

vertelt…

Ons Marij vroeg Leon Vlemmings het hemd van het lijf.
(bron foto; Marij Scheepens)
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Laat u niet zomaar kopiëren

Als u zich op vakantie inschrijft in een hotel of op een camping, wordt in 
sommige gevallen om een kopie van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs 
gevraagd. Er zijn mensen die misbruik maken van deze kopieën. U kunt dit 
misbruik tegengaan.

Hoe voorkomt u fraude met een kopie?
Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Als iemand een kopie wil maken, 
vraag dan altijd waarom dit nodig is. Geeft u een kopie af? Help dan misbruik te 
voorkomen:

1. Schrijf groot op de kopie dat het een kopie is, voor wie de kopie is bedoeld en de
 datum.
2.  Streep uw burgerservicenummer door. Organisaties en bedrijven mogen 
 het burgerservicenummer alleen gebruiken als dat wettelijk is bepaald. 
 Hotels hebben dit nummer niet nodig.
3.  Het burgerservicenummer staat ook in de strook onderaan. Streep het ook daar
 door.

Veilige kopie met KopieID app
U kunt ook heel makkelijk een kopie maken via de KopieID app van het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met de KopieID app kunt u in de 
kopie de identiteitsgegevens doorstrepen die organisaties niet nodig hebben 
of niet mogen verwerken. Ook zet u met de app een watermerk in de kopie 
met daarin het doel en de datum van de kopie. Meer informatie over de app of 
identiteitsfraude vindt u op www.rijksoverheid.nl. 

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).

Inwonersonderzoek over vuurwerk

De gemeente Helmond start deze week met een inwonersonderzoek over het 
afsteken van vuurwerk tijdens Oud en Nieuw. Iedereen kan de enquête invullen 
via www.helmond.nl/vragenlijst. De gemeente nodigt daarnaast de 1.600 
deelnemers van het stadspanel uit om mee te doen. Het onderzoek loopt tot en 
met 16 september 2018. 

Nederland kent landelijke regels voor het afsteken van vuurwerk:
• inwoners mogen consumentenvuurwerk alleen afsteken tussen 18 uur (31-12) 
 en 02.00 uur (1-1)
• gemeenten kunnen gebieden aanwijzen waar inwoners tijdens de 
 jaarwisseling geen vuurwerk mogen afsteken, zoals in de omgeving van 
 verzorgingsinstellingen en dierenopvang
• gemeenten kunnen een centraal vuurwerk organiseren, met als mogelijk effect
 dat minder inwoners zelf vuurwerk afsteken.

Vragen enquête
Vragen die worden gesteld zijn onder andere: Hoe kijkt u aan tegen het afsteken 
van vuurwerk met oudjaar? Ervaart u overlast van het vuurwerk? Wilt u een 
centrale vuurwerkshow en zo ja, steekt u dan zelf minder vuurwerk af? Wilt u 
vuurwerkvrije gebieden en zo ja, waar? Heeft u suggesties voor het verminderen 
van de vuurwerkoverlast? Daarbij wordt zowel naar acties van de gemeente als 
van inwoners gevraagd.

De resultaten van het onderzoek zijn eind september 2018 beschikbaar. Mede 
op basis van de resultaten worden de afspraken gemaakt voor komend Oud en 
Nieuw in Helmond.   

Start uitvoering glasvezel in 2019

Van 2019 tot en met 2021 wordt glasvezel gelegd in de straten waar nog geen 
glasvezel ligt. Dat is in de binnenstad, Dierdonk, Helmond-Noord, Helmond-
Oost, Helmond-West, ’t Hout en Warande, buitengebied en particulieren in de 
industriegebieden. De gemeente ziet glasvezel als een nutsvoorziening net zoals 
riolering en elektriciteit. Iedereen moet over glasvezel beschikken om klaar te zijn 
voor de toekomst. In september wordt bekend gemaakt in welke wijk begin 2019 
wordt gestart. Meer weten? Kijk dan op www.helmond.nl/glasvezel.

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

SMS

15
21

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

Gooi afval in de daarvoor 
bestemde bakken. Smeulend 

zwerfafval en glas is regelmatig 
een oorzaak van natuurbrand. 

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. 

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.  

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.

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

Parkeer nooit op bospaden en 
zorg voor een vrije doorgang. 

Hoe bepaal ik mijn locatie?

Wat moet ik doen 
bij een natuurbrand?
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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

Longhorn koeien gaan weide in Dierdonk 
begrazen

Vanaf volgende week komt er een aantal Longhorn koeien naar de weide aan de 
noordzijde van Dierdonk. Deze weide vormt een natuurlijke overgang tussen de 
woonwijk en de natuurzone langs de Bakelse Aa. 

Als u wilt wandelen in het gebied, houdt u zich dan aan een aantal regels. Blijf 
minstens 25 meter van de dieren vandaan en doorkruis de kudde niet. Laat de 
dieren met rust en voer en aai ze niet. Heel belangrijk, houdt honden aan de lijn. 
Longhorn koeien zijn van nature niet agressief, maar er is altijd een kans dat ze 
onvoorspelbaar reageren op bezoekers. 

De koeien helpen om de biodiversiteit in de weilanden te vergroten en het gebied 
open te houden. Dankzij hun natuurlijk gedrag zorgen de koeien ook voor een 
betere variatie in het gebied door het verspreiden van zaden. Het begrazen van 
weides door koeien is iets wat van oudsher veel werd gedaan.

Bekendmakingen

Vergunningvrij verklaarde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Smeedsbeemden 8 12-07-2018  plaatsen dakraam OLO 3794699

Na de beoordeling van de bovengenoemde aanvragen omgevingsvergunning, is besloten dat 
voor deze projecten geen omgevingsvergunning is vereist. 

Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Bakelsedijk 262-264 16-07-2018 bestemmingsplanwijziging

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

Kortenaerstraat 1-15,  12-07-2018 renoveren 85 woningen (complex 607) OLO 3797245

Piet Heinstraat 12-40,Evertsenstraat 21-47 en 22-32 

Brandevoort, Liverdonk,  12-07-2018 oprichten woning OLO 3797313

kavel L24 

Rivierensingel, kavel O1071 12-07-2018 oprichten woning, maken uitweg OLO 3686419

Molenstraat 199 11-07-2018 maken balkon/terras op aanbouw OLO 3797151

  (achterzijde)

Bakelsedijk 262-264 17-06-2018 bestemmingsplanwijziging 

kadastraal perceel U 06650 16-07-2018 oprichten tijdelijk 1-laags OLO 3804417 

(Markesingel)   onderwijsgebouw

Molenven , sectie B 3672 13-07-2018 Natuurpoort Molenven OLO 3799519

Rakthof 2 14-07-2018 vergroten bedrijfspand (achterzijde), OLO 3802733

   plaatsen 2 schermen (voorzijde) 

Pastoor Wichmansstraat 4 16-07-2018 vergroten woning met serre 2018-X0825

Lage Dijk 2 /  16-07-2018 maken uitweg, verplaatsen OLO 3806601

Rooseindsestraat 55  bestaande uitweg

3e Haagstraat 143 17-07-2018 plaatsen dakkapel OLO 3807295

Trambaan 30 17-07-2018 verbouwen en vergroten woning OLO 3807919

Kommavlinder,  17-07-2018 oprichten woning en maken uitweg OLO 3808401

Stiphout Zuid, Kavel Z 10 

Kardinaalspad 30 18-07-2018 vergroten woning OLO 3623311

Brandevoort kavel L 19,  18-07-2018 oprichten woning OLO 3705567

Coolendonk 

Bakelsedijk 262-264 18-07-2018 afwijken van bestemmingsplan OLO 3812527

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

Suytkade fase I, kavels 101 23-05-2018 oprichten 28 woningen OLO 3636413

t/m 128  (Suytboulevard, Palladio) 

percelen B 04316, B 03672,  28-05-2018 aanleg fietspad Molenven OLO 3381925

B 02849 

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.

Ingediende evenementenvergunningen
Locatie: Datum indiening: Werkomschrijving: Registratienr.:

Lambertushof 11-07-2018      Musique en plein public 2018-02806

   (26 augustus 2018)

hofje achter  11-07-2018      Cinema en plein public 2018-02782

Lambertuskerk    (7 en 8 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.

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

Kasteellaan/Havenweg 12-07-2018  Kasteeltuin uitloop (6 juli, 13 juli, 20 juli,  2018-02535 

  27 juli, 3 augustus, 10 augustus en 17 augustus 2018) 

parkeerterrein  13-07-2018  Smile per Mile (16 september 2018) 2018-02772

Carolus Borremeus College e.o. 

Havenpark 13-07-2018  Beachvolleybal Havenpark  2018-02483

  (26 augustus 2018) 2018-02483

Markt 16-07-2018  Zomerse markt in Oosterse sferen  2018-02594

  (26 augustus 2018)

 

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.

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 Locatie Omschrijving melding

Elma Keukens Breedijk 5 Het produceren van keukens en interieurbouw.

Kennisgeving Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij hebben besloten om op 

basis van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften vast te stellen voor:

Stappert Noxon B.V. op de locatie Gerstdijk 4 te Helmond.

Het betreft maatwerkvoorschriften voor het aspect geluid.

Binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (19 juli 2018) kan door 

belanghebbenden bezwaar worden ingediend. Een bezwaarschrift moet worden gezonden aan 

burgemeester en wethouders van Helmond, t.a.v. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, postbus 

950, 5700 AZ Helmond. Men kan een bezwaarschrift ook digitaal indienen. Kijk hiervoor op 

www.helmond.nl, of neem contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na verzending van het besluit, tenzij 

gedurende genoemde termijn bezwaar is ingediend én 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.

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

ruimtelijke ordening hierbij kennis van de voorbereiding van het volgende bestemmingsplan: 

Brouwhuis – Deltaweg 2. Het betreft de nieuwvestiging van een fastfoodketen KFC en het 

planologisch-juridisch vastleggen van de bestaande Boerenbond 

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

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

kan worden gelegd. Dit zal dan worden bekendgemaakt in de Staatscourant, weekblad Traverse 

en op de gemeentelijke website www.helmond.nl. Ter voldoening aan de wettelijke bepalingen 

vermelden wij nog dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies 

uit te brengen over het voornemen om dit bestemmingsplan voor te bereiden.

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 25 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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A.S. vrijdag 27 juli:
soulmachine

Lokaal talenten
podium:

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.

MCLARSJ - Michel Clarijs  + Humans 
Screaming Like Goats - Sander Herwijnen

VOLGENDE WEEK:
MASSADA
Wie de naam Massada hoort, weet al snel waar het 
over gaat: Latijns-Amerikaanse ritmes en 
percussierock overgoten met een Moluks sausje. 
Massada is bekend van hun eigen hits, waaronder 
Latin dance, Arumbai en Sajang é en zijn inmiddels 
al meer dan dertig jaar actief op de binnen- en 
buitenlandse concertpodia.

Sound & Light 
Technology
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A.S. vrijdag 3 augustus:
massada

Lokaal talenten
podium:

Wie de naam Massada hoort, weet al snel waar het 
over gaat: Latijns-Amerikaanse ritmes en 
percussierock overgoten met een Moluks sausje. 
Massada is bekend van hun eigen hits, waaronder 
Latin dance, Arumbai en Sajang é en zijn inmiddels 
al meer dan dertig jaar actief op de binnen- en 
buitenlandse concertpodia.

Evy van Rossum + No Fake Acoustic

VOLGENDE WEEK:
BAND WITH BENEFITS
Band with Benefits vuurt de vetste hits aller tijden 
op je af, waarbij vriend en vijand niet anders 
kunnen dan hand in hand mee hossen. Verwacht 
onder andere stevige rockers van Bon Jovi en 
AC/DC, classics van Queen en Meatloaf, de foute 
uitstapjes hier en daar en de broodnodige lading 
koper.

Sound & Light 
Technology
Sound & Light 
Technology

VRIJDAG 10 AUGUSTUS
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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

Een dinerbon t.w.v. E 100
te besteden bij Holland Casino Eindhoven aangeboden door: 

2

6

8 4

9 2

73

9

2

8

6 4 5 7

5 2

4 2 5

9

3 6 9
Oplossing van week 27:

Mail de gele oplossing voor 3 augustus naar:

actie@deloop.eu

o.v.v. je naam, geboortedatum en telefoonnummer.

minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar.

Prijswinnaar krijgt een persoonlijk bericht.

Prijswinnaar week 27: 
Karin van den Reek

3

4

b

a

d

c

bc

ad

4

Varkenshaas
saté

3 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 2,99

Dat wordt 
genieten 

deze zomer!

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 25 juli t/m dinsdag 21 augustus 2018. 
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS tegen 
inlevering van 

12 spaarpunten

Kip- of varkensvlees

BBQ saté 
27 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 9,99

85 gram

Frikandel extra
40 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 11,99

Gepelde rauwe

Garnalen
400 gram - Epic

Normaal 7,99

Worstenbroodjes
Ambachtelijk

24 stuks - Beckers

Normaal 15,69

6,99

ruim 30% korting

9,99

9,99

2 stuks
voor

9,99

Dubbellikker, raket of stoplicht

Waterijs
12, 10 of 8 stuks - Dedert

Normaal 1,29 1,19

1,99

2 dozen 
voor

horecakwaliteit

ruim 37% korting

ruim 36% korting

Wijkmanagement Helmond: 
investeert in de wijk

Het Wijkmanagement Helmond gaat in 
navolging van het centrum, zorgen dat 
ook de bedrijven/winkeliers in de wij-
ken van Helmond een schone winkel 
houden. Dit doen ze door samen met de 
winkeliers te investeren in een schoon/
droogloop mat.  

Wilt u als onderneming in de Helmondse 
wijken, ook deze functionele mat voor uw 
bedrijf of winkel? 
Stuur dan voor meer informatie en de 
voorwaarden een mail naar info@wijk-
managementhelmond.nl. s

Helmond

Bij de ingang van de winkel Leef en Zorg 
in Helmond-Oost (Straakven) ligt al een 

droogloop mat (bron foto; 
Wijkmanagement Helmond)
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ON Z E HOOF DSPONSOR ENMEDE MOGEL I JK GEM A A K T DOORHOOF DSPONSOR OPEN DAG

L I E S H O U T  H O L L A N D

HELMOND
SPORT

OPEN DAG
ZONDAG / 5 AUG / 12.00 UUR

OM 15:00 UUR           VS

TIJDENS DE OPEN DAG:
• Rabobank FIFA toernooi
• Voetbalspellen
• Speeltoestellen voor onze jongste fans
• Diverse kraampjes
• Horecaplein met optreden 

van DJ Perry

GRATIS
TOEGANG

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 
levensmiddelenmanden en gra-
tis kienkaarten. Aanvang 20.00 
uur. Zaal open vanaf 18.45.

Helmond-Oost

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 or-
ganisatie op zondag is door de 
Jubileumcommissie van Kv de 
Ollietrappers en maandagavond 
de seniorenvereniging St. Anna.

Annawijk/Suytkade

Bridgeclub Silence heeft nog 
plaats voor enkele paren. Wij 
spelen op woensdagmiddag bij 't 
Huys, Mierloseweg 11, Helmond. 
Start seizoen 2018/2019 op 29 au-
gustus 2018. Contact: 06-15 37 36 21

Helmond-West

Zondag 29 juli Carat-Concerten. 
gratis openluchtconcerten in 
stadspark de Warande in Hel-
mond. Carat-Paviljoen Warande 
van 12:00 - 15:00 uur.

Warande

Koopzondag 29 juli Helmond 
Holiday: fun, food, shoppen en 
muziek. Met kunstmarkt, oude 
ambachten, Braderie, Kindervrij-
markt, Foodtrucks en muziek. 
Zomerbraderie van 12:00 tot 17:00 
uur. Centrum Helmond van 12:00 
- 17:00 uur.

Centrum

0492-845350   info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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FOH Wijkmanagement Helmond is 
voortgekomen uit FOH, (Federatie 
van organisaties in de detailhandel en 
dienstverlening en ambacht van Hel-
mond). Na invoering van het Onder-
nemersfonds van Helmond op 1 januari 
2013 zijn de sectoren: Zorg, Onderwijs, 
ZLTO (buitengebied), Sport, Cultuur 
toegevoegd. En is de naam gewijzigd op 
1 jan. 2018 naar FOH Wijkmanagement 
Helmond. Hierdoor vinden we een be-
tere aansluiting met Centrummanage-
ment en Parkmanagement, gezamen-
lijk hoofdtrekkingsgebieden van het 
Ondernemersfonds Helmond. 

Voor wie is het bedoeld? In prin-
cipe voor alle instanties die actief 
zijn in de wijken van Helmond op 
de gebieden van: commercie, de-
tailhandel, zorg, cultuur, onderwijs, 
sport en agrarisch/buitengebied. Het  
Wijkmanagement is van en voor bo-
vengenoemde aandachtsgebieden/
trekkingsgerechtigden in Helmond. Dat 
betekent onder meer dat het geld dat 
via de belastingkas door alle bezitters/
beheerders van niet-woningen wordt 
opgebracht, ook weer ten goede komt 
van die trekkingsgerechtigden. Maar 
dit moet wel in georganiseerd verband 
gebeuren. Een flink deel van de wijken 
is al georganiseerd in winkeliersvereni-
gingen of een onderwijs stichting etc. 

De trekkingsgerechtigden krijgen het 
geld dat is opgebracht in hun werkge-
bied niet contant in handen. Dat zou 
immers vergruizing betekenen van 
het wijkfonds over een hele serie sub-
fondsjes, terwijl we met het wijkfonds 
juist een wijk-brede aanpak voorstaan. 
Het geld blijft in een centrale kas. Maar 
de trekkingsgerechtigden hebben wel 
‘trekkingsrechten’, naar rato van hun 
bijdrage aan de belastingkas. Zij kunnen 
plannen maken en aanvragen indienen 
ter hoogte van hun trekkingsrecht. De 
website is een vindplaats voor eventuele  
mede trekkingsgerechtigden en waar-
mee men projecten kan aanvragen en 
uitvoeren. 

Ondernemersfonds Helmond dynamische verbindingen en 
samenwerkingen vanuit ondernemers naar: zorg, onderwijs, 

cultuur, sport en buitengebieden.

(Verenigde) 
inwoners Van 
de Helmondse 

wijken

Heeft u een idee of 
project maar geen 

financiën om het uit te 
voeren?

neem dan altijd 
contact op met 

wijkmanagement 
Helmond. 

info@wijkmanagementhelmond.nl
www.wijkmanagementhelmond.nl

Gefinancierde en gerealiseerde projecten in de Helmondse wijken zijn o.a.:

Hanging 
baskets

(ondernemers 
leefbaarheid).

Speeltoestellen 
stichting ORO

(i.s.m. ondernemers
en zorg).

Project ‘Fit Werkt’.

St. Nicolaas 
intochten

(i.s.m. ondernemers, 
onderwijs en 

verenigingen).
Kindervakantieweek.

Koploper van
Peelland.

Kerstverlichting
(ondernemers 
leefbaarheid).

Braderie 
Combicentrum.
OVMH Beurs.

Energie Huis
Helmond.

Cameratoezicht.

Respect project
Helmond (i.s.m. 
ondernemers

en sport).

Meer projecten zie: www.ondernemersfondshelmond.nl/projecten2

s

s s s s

s s s

Hebt u opmerkingen of extra gegevens voor de website? Stuur ze naar: webmaster@wijkmanagementhelmond.nl

Website www.wijkmanagementhelmond.nl
Wijkmanagement Helmond ook actief in Helmond-West  (Combi-Centrum)

is om te spelen en te genieten. En een 
wijk waarin zorg steeds meer naar de in-
woners  toe wordt gebracht. Gemeente 
Helmond en haar partners werken er 
hard aan om voorzieningen op een nog 
hoger niveau te brengen.

Wijkhuis Westwijzer
Westwijzer is een multifunctioneel ge-
bouw, waar jong en oud terecht kan 
voor allerlei activiteiten. Het is dé ont-
moetingsplek voor de wijkbewoners.
Naast de 213 leerlingen van de samen-
gevoegde Maria- en Troubadourschool, 
biedt het gebouw onderdak aan gebrui-
kers van het wijkhuis, dagopvang en 
peuterspeelzaal Westwijzer van Spring 
Kinderopvang, consultatiebureau en 
sporthal. Deze groepen delen de ruim-
tes met elkaar. Zo vergadert de wijkraad 
’s avonds in de lerarenkamer en komen 
de wijkbewoners samen in het wijkhuis, 
dat ook dienst doet als aula voor de 
school. Er is ook ruimte voor mensen 
die op zoek zijn naar ondersteuning, bij-
voorbeeld van de LEVgroep of de Zorg-
boog of voor hun kinderen. De sportzaal 
biedt ruimte voor onder andere dansen, 
turnen en judo en andere sportieve ac-
tiviteiten. Het gebouw heeft drie etages 
met ingangen op twee verschillende ni-
veaus. Een ingang op de begane grond 
aan de Cortenbachstraat en de overige 
drie ingangen met een lichte helling op 
etage 1 aan de Hornestraat.

Reguliere openingstijden: 
van 09.00 uur t/m 23.00 uur.
www.wijkhuiswestwijzer.nl

Ambachtscentrum ’t Patronaat 
Maak ’t in Ambachtscentrum 
’t Patronaat!
Midden in Helmond-West ligt het stati-
ge pand van ’t Patronaat. Dit rijksmonu-
ment is in de loop van 2016 in oude staat 

hersteld en daarna in gebruik genomen 
als ambachtscentrum.
In ’t Patronaat zijn 10 tot 15 werkunits 
tussen 20 en 100 vierkante meter. Het 
ambachtscentrum richt zich op onder-
nemers uit de creatief ambachtelijke 
sector.

Wijkraad Helmond-West
In Helmond-West is de afgelopen jaren 
veel gebeurt. Er kwam een Wijkhuis 
Brede School in het hart van de wijk. 
Het Combicentrum werd opnieuw in-
gericht. Aan de rand van de wijk werd 
de Kasteelherenlaan aangelegd. Het 
Goorloopgebied werd uitgebreid met 
een wijkpark en een ecologische ver-
bindingszone. Oude woningen werden 
gerenoveerd of vervangen door nieuwe 
huizen. Straten en pleinen werd opge-
knapt. Ook werd geïnvesteerd in de ver-
dere versterking van de onderlinge sa-
menhang tussen de bewoners en meer 
veiligheid in de wijk. De plannen voor 
Helmond West waren vastgelegd in het 
wijkontwikkelingsprogramma.
wijkraad@helmond-west.org

Dahliatuin Helmond-West
In deze wijk ligt een prachtige Dahlia-
tuin. Vele vrijwilligers maken samen dit 
unieke stukje Helmond. Dahlia’s zijn 
dankbare planten: hoe beter ze verzorgd 
worden, des te meer zal men beloond 
worden met een voorspoedige en uit-
bundige bloei. 
Open Dag: zo, 2. september, 12:30 – 16:30.
Bezoekadres: Oversloot 1,Helmond. 
www.dahliatuinhelmondwest.nl

Speeltuin Helmond-West 
De speeltuin biedt speelgelegenheid 
voor kinderen vanaf 2 jaar tot 12 jaar.  
Er zijn veel speeltoestellen in de speel-
tuin die staan voor verschillende leef-
tijdscategorieën. Bovendien wordt bij 

de aanschaf of vervanging van nieuwe 
toestellen ook steeds gekeken naar 
de speelwaarde. Men wil kinderen de 
mogelijkheid geven om te klauteren, 
glijden, wippen, springen, schommelen 
enz. en dat allemaal individueel, maar 
ook in groepsverband. Naast veel toe-
stellen zijn er in de speeltuin ook moge-
lijkheden om te spelen met natuurlijke 
materialen. Er is een grote zandbak, ge-
koppeld aan de waterspeelplaats waar 
kinderen zelf water kunnen oppompen 
en met dammetjes en sluizen de loop 
van het water kunnen bepalen. In het 
paviljoen zijn allerlei dranken te krijgen. 
De speeltuin is verboden voor huisdie-
ren. Roken kan alleen nog op de daar-
voor aangewezen plek op het terras. In 
de toekomst zal de speeltuin rookvrij 
worden. Van harte welkom. Speeltuin 
Helmond-West.Arbergstraat 85,5707 
TK Helmond.

Combi centrum Mierloseweg
Het gezelligste winkelcentrum van  
Helmond. Combicentrum Helmond 
staat al jarenlang bekend om zijn gast-
vrije uitstraling met een keur van exclu-
sieve winkels. Wij als ondernemersver-
eniging zijn er dan ook trots op dat wij 
samen met alle deelnemende winkeliers 
dit nog steeds naar buiten toe uitstralen. 
U kunt bij ons gratis parkeren. Kom ge-
rust een keer langs bij een van de winke-
liers en laat u verrassen door het enorme 
aanbod. Tot ziens op de Mierloseweg. 
www.combicentrumhelmond.nl

Helmond

Wijkmanager is mw. 
Hennie de Gooijer, 
info@wijkmanagement
helmond.nl | Mobiel: 0622616134
U kunt gerust contact zoeken 
met haar voor uw eventuele 
vragen. Meer info is natuurlijk te 
vinden op www.wijkmanagement
helmond.nl

Helmond-West is een wijk in Hel-
mond en beslaat het gebied tussen 
Stiphout en Helmond ‘t Hout. Binnen 
Helmond-West bevinden zich de buur-
ten Oranjebuurt en het Haagje. Na het 
centrum van Helmond bevinden zich 
in Helmond-West zonder twijfel de 
oudste woonwijken van de stad. Hel-
mond West is een wijk met ruim 4.500 
inwoners vlakbij het stadscentrum van 
Helmond. In de afgelopen decennia 
was de wijk op onderdelen verouderd 
geraakt.  Daarom heeft Helmond-West 
een flinke wijkverbetering ondergaan de 
afgelopen jaren. Een wijk waarin ruimte 

HELMOND-WEST
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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

EVENEMENTEN DIVERSEN

DIVERSEN
















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

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

Nieuwe behandelmethode bij 
(chronische) klachten

Zoals: Rug, Bekken, Schouder, 
Nek, Knie, Hamstrings etc.

Voor meer info of afspraak:
www.Bowen-Mierlo.nl
Laurens Hoebergen
T: 0492-666040

Bowen Mierlo

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

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

Spellen en 
attracties

www.sk-attracties.nl of
tel. 06-14992150

Lenie Klaasen  |  06-52716622

BUSINESS     OWNER

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

Rolluiken, luifels, 
vloerbedekking, lamellen, 

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

Willie’s stoffering, 
Braaksestraat 10, Helmond, 

T: (0492) 535901

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

Tel. 0492-510855 
www.ikgeefeenfeestje.nl

www.dedakdekker.com
Ook voor particulieren 

T: 0492 - 546007

Karin van den Reek uit Helmond stuurde zo-
als velen de oplossing in van de Sudoku en 
was blij verrast dat zij gewonnen had. 

Chris Thielen (Dtp Adcommunicatie) overhan-
digde de Holland Casino dinercheque t.w.v. € 
100,00 en een leuke Goodiebag aan Karin.  

Iedere 14 dagen plaatst Weekkrant De Loop 
Helmond een Sudoku.  

Lost u deze op? Dan maakt u ook kans op een 
dinercheque en een exclusieve Goodiebag van 
Holland Casino Eindhoven.

Winnaar Sudoku Weekkrant De Loop Helmond
Helmond

(bron foto; Eric van der Putten www.helmondnu.nl)

PATHÉ HELMOND DO. 26 JULI T/M WO. 1 AUG.

Onze openingstijden 
maandag t/m vrijdag 10.15 uur 
zaterdag en zondag 9.45 uur

Adrift (2018) (DOV) Do, Zo 19:15 uur / Ma 19:30 uur / Di, Wo 19:45 uur / Vr 20:00 uur / Za 20:15 uur
Andre Rieu 2018 Maastricht Concert - Amore My Trib (DOV) Zo 15:00 uur / Za 19:00 uur 
Ant-Man and The Wasp (DOV) Vr 15:00 uur / Do 16:15 uur / Za 16:45 uur
Ant-Man and The Wasp (O3D) Zo 10:00 uur / Do, Ma, Wo 10:30 uur / Vr 10:45, 18:45 uur / Za 
14:00 uur / Ma 17:15 uur / Do, Za, Wo 18:15 uur / Zo, Di 18:30 uur / Do 21:00 uur / Za, Zo, Di, Wo 
21:15 uur / Vr, Ma 21:30 uur
Don’t Worry, He Won’t Get Far On Foot (DOV) Ma 20:00 uur
First Purge, The (DOV) Do 16:45 uur / Di 17:15 uur / Vr 17:40 uur / Za 17:45 uur / Zo 18:00 uur / 
Wo 21:30 uur / Ma 21:45 uur / Do,  Zo, Di 22:00 uur / Vr, Za 22:45 uur
Hotel Transylvania 3 (DNL) Do, Vr, Ma, Wo 10:00 uur / Zo 10:15 uur / Di 10:30, 14:15 uur / Za 
13:45 uur / Wo 14:00 uur / Vr, Zo 14:30 uur / Do, Ma 15:15 uur
Hotel Transylvania 3 (N3D) Za 10:30, 15:45 uur / Vr, Wo 12:15 uur / Zo 12:30, 16:00 uur / Do, Ma, 
Di 13:00 uur / Di 15:30 uur / Ma, Wo 16:15 uur / Vr 17:00 uur
Incredibles 2 (DNL) Do, Vr, Ma, Wo 10:15 uur / Zo 10:30, 15:30 uur / Za 10:45 uur / Di 11:00, 16:30 
uur / Do, Ma 14:15 uur / Vr 15:15 uur
Incredibles 2 (N3D) Vr 12:30 uur / Za 12:45 uur / Wo 13:00, 14:30 uur / Do, Zo, Ma 13:15 uur / Di 
13:40 uur
Incredibles 2 (O3D) Do, Ma, Wo 16:00 uur / Za 16:30 uur / Vr 16:40 uur / Zo 16:45 uur
Jurassic World: Fallen Kingdom (O3D) Do, Ma 17:30 uur / Vr 18:00 uur
Kleine Heks, De (DNL) Za 10:10, 13:00 uur / Do, Zo, Ma 10:45 uur / Vr 11:40, 14:20 uur / Do, Ma 
13:40 uur / Zo 14:40 uur / Wo 15:10 uur / Di 15:45 uur
Mamma Mia: Here We Go Again (DOV) Za 11:15 uur / Zo, Ma 12:45 uur / Do 12:50 uur / Vr 13:30, 
16:00 uur / Za, Zo 15:15 uur / Do, Ma, Wo 15:30 uur / Ma 18:45 uur / Do, Zo, Wo 19:00 uur / Di 
19:15, 20:45 uur / Vr, Za 19:30 uur / Do, Zo, Ma 20:30 uur / Vr, Za, Wo 21:00 uur
Mission Impossible Night (O3D) Ma 18:15 uur
Mission: Impossible - Fallout (DOV) Wo 12:45 uur
Mission: Impossible - Fallout (O3D) Di 10:00, 11:30, 14:45, 17:45 uur / Wo 10:45, 15:45, 17:15, 
18:30 uur / Di, Wo 20:30 uur / Ma 21:00, 21:15 Di 10:00, 11:30, 14:45, 17:45 uur / Wo 10:45, 15:45, 
17:15, 18:30 uur / Di, Wo 20:30 uur / Ma 21:00, 21:15 uur
Mission: Impossible - Rogue Nation (O3D) Ma 18:30 uur
Muse Drones World Tour (DOV) Za 16:00 uur
Nick Jr. Zomerbios (DNL) Vr - Zo, Di 10:00 uur / Di 11:45 uur / Do, Ma 12:00 uur / Vr 12:40 uur / 
Wo 13:30 uur / Zo 13:45 uur / Za 14:45 uur 
Ocean’s 8 (DOV) Zo, Di 18:15 uur / Do, Wo 18:45 uur / Za 19:15 uur / Vr 19:20 uur
Op Stap met Dirk Scheele (DNL) Wo 10:00 uur / Za 11:40 uur / Di 12:40 uur / Zo 13:00 uur / Do, 
Ma 13:10 uur / Vr 14:00 uur
Party, The (DOV) Di 13:30 uur
Pluisje (DNL) Wo 11:30 uur / Zo 11:45 uur / Do, Ma 12:15 uur / Di 12:50 uur / Vr 13:00 uur / Za 
13:15 uur
Show Dogs (DNL) Do, Ma 10:00, 14:45 uur / Vr, Zo 10:15 uur / Wo 10:30, 13:15 uur / Di 10:45, 
15:00 uur / Zo 12:20 uur / Za 12:30, 16:15 uur / Vr 15:30 uur
Sicario: Day of the Soldado (DOV) Zo 20:45 uur / Do 21:15 uur / Vr, Za 21:45 uur
Skyscraper (DOV) Do, Ma 17:00 uur / Wo 17:30 uur / Vr 17:50 uur
Skyscraper (O3D) Vr 10:15, 20:15, 22:15 uur / Do, Za, Ma 10:30 uur / Di 18:00 uur / Za, Ma 18:30 
uur / Do, Zo 19:30 uur / Do, Zo, Di, Wo 21:45 uur / Za 22:30 uur
Sneak Preview 20180726 (DOV) Di 21:00 uur
Tag (DOV) Di 16:20 uur / Zo 17:00 uur / Do, Zo 21:30 uur / Wo 22:00 uur / Za 22:15 uur / Vr 
22:30 uur

www.stichtinglief.nl
Tel.: 0492-347662 
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