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Uw flyers voordelig laten meebezorgen? info@adcommunicatie.nl

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

Ook als u niet of elders 
verzekerd bent. Wij verzorgen 
de uitvaart naar uw wens. 
Bel 088 335 21 23 voor
een persoonlijk gesprek.

DO. 16 AUGUSTUS
20:30 UUR

ELVIS PRESLEY:
‘68 COMEBACK SPECIAL

Door: Aldi van Lierop

“Dit is mijn plek. Nu woon ik 
voor het eerst in een vrijstaand 
huis!” Dat zei de eerste bewoner 
van stichting Kleinschalig Bege-
leid Wonen voor Ouderen (KB-
WO) toen hij er 1 augustus 2008 
kwam wonen. Dat is inmiddels 
tien jaar geleden. Hij voelde zich 
direct thuis en dat is precies wat 
de grondleggers Jos en Jarno 
Vincent willen bereiken met 
hun bijzondere initiatief voor 
dementerende ouderen.

In de drie woningen van stichting 
KBWO aan de Lavendelheide 
en Bruhezerweg in Brouwhuis, 
wonen in totaal 24 bewoners. 
Ze worden dagelijks met veel 
enthousiasme begeleid door 42 
professionals in vaste dienst en 
zo’n 35 vrijwilligers. Samen staan 
ze voor goede zorg, veel per-
soonlijke aandacht en een zin-
nenprikkelend programma aan 
activiteiten. 

Familie en vrienden komen voor 
de gezelligheid en hoeven niet 
mee te zorgen. Op zondag 19 au-
gustus aanstaande vieren ze sa-
men een gezellig jubileumfeest.

Bewegen baat het brein 
“Vijftien jaar geleden gingen we 
aan de slag, omdat we een al-
ternatief wilden bieden voor de 
reguliere zorg in verpleeghuizen”, 
vertelt Jarno. “Onze droom is 
uitgekomen. We bieden men-
sen met dementie een nieuw, 
vertrouwd thuis en dagen ze ie-
dere dag uit om actief te blijven, 
lichamelijk en geestelijk. Dat is 
namelijk het beste medicijn te-
gen de verdere ontwikkeling van 
dementie. We laten ons leiden 
door het fantastische werk van 
prof. dr. Scherder en zijn motto: 
Bewegen, bewegen, bewegen. 
Bewegen baat het brein.”

Verbonden met de wijk 
Jos: “We spreken bewoners be-
wust aan op al hun zintuigen. 
We zingen en maken muziek, 
koken  samen met de bewoners, 
wandelen veel, bieden goed be-
geleide gymnastiek, werken met 
bloemen, knuffelen iedere week 
met honden en doen in de wijk 
met alle activiteiten mee. De ver-
binding met de wijk is hier echt 
fantastisch. Onze bewoners wor-
den overal voor uitgenodigd, ge-
woon zoals je je buren zou uitno-
digen. Bij alles wat we doen, gaat 
het om de mensen en nooit om 
de ziekte. Daar worden we hier 
allemaal heel gelukkig van.” s

10 jaar stichting KBWO

Actief blijven is het beste medicijn 

Jos en Jarno Vincent zorgen, samen met een professioneel team, er al 10 jaar voor dat dementerende ouderen zich thuis voelen bij 
Stichting KBWO. (bron foto; Eric van der Putten, www.helmondnu.nl) 

Helmond

SummerSports
Op zaterdag 11 augustus om 12.00 uur Sportpark Brandevoort. 

Meedoen is gratis en mag vanaf 12 jaar
Inschrijven kan via: Summersportsbrandevoort@outlook.com

Meer info op pagina 7.
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Dement en toch een 
goede oude dag?
Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen
Drie normale woningen midden in de Helmondse wijk 
Brouwhuis. Huiselijk en vertrouwd. Véél vaste activiteiten. 
Een echt THUIS. Een kleinschalig alternatief voor de 
verpleeghuiszorg voor mensen met dementie (ZZP5). 
24 uur per dag professionele begeleiding.

Prettig wonen en werken bij KBWO Brouwhuis. 
Aanmelden, meer info of werken in huiselijke sfeer? 
Kijk op www.kbwo.nl

’Een mooiere plek 
kun je niet wensen.’

‘Ma voelt zich 
echt thuis.’

‘We voelen ons 
bevoorrecht.’

‘Voor iedereen 
betaalbaar’

‘Ik geef een negen!’
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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

Vrijdagkoopavond
tot 20.00 uur geopend

IEDERE ZONDAG OPEN
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

www.tuincentrumdebiezen.nlDeze aanbiedingen zijn geldig van 8 t/m 14 Augustes 2018

% % % % % % % % % % % % 
% % % % % % % % % % %

% % % % % % % % % % % % 
% %

25%

35%

50%

Summer
SALE Lavendel “Hidcote”

Div. kleuren ø25cm
in 12cm pot

€1,99 per stuk

Vlinderlokker, vasteplant
50cm hoog in 19cm pot

Van €5,99

Heerlijk geurend
25cm hoog in 12cm pot

€1,99 per stuk

Verbena “Ijzerhard”Petunia “Surfinia”

1 + 1 
GRATIS

1 + 1 
GRATIS

nu

3,99

TuinmeubelenUP
TO70%

Korting
Buitenpotterie

UP
TO50%

Korting

Tuinplanten50%Korting

Sierkussens25%
Korting

BBQ

25%
Korting

Diverse Sfeer 

en interieur

50%
Korting

UP
TO

V ISSPEC IAL I TE I TENMierloseweg 41, 
Helmond 

(0492) 55 34 23

€6,95
Samen

Tegen inlevering van deze advertentie.
Aanbieding geldig gehele maand augustus.

Voortaan op 
maandag ook 

geopend!

BBQ PAKKET
1 Gamba spies, 1 zalmspies,

1 visburger, 1kabeljauw-spies met spek
en een bakje knoflook marinade.

Uw Unilux dealer:

De Zonweringsreparateur
Noorddijk 1, Helmond
0492 512377
06 53754231

Showroom open op zaterdag 
van 10.00 uur tot 14.00 uur

Zomer: de ramen en deuren kunnen weer lekker open! Helaas weten insecten 
dan ook binnen te komen. Unilux gelooft dat insecten buiten goed werk doen, 

niet binnen. Kies daarom voor Unilux horren; al 25 jaar de beste oplossing, 
duurzaam maatwerk, Hollands fabricaat. En met plezier door uw vakman 

ingemeten en geïnstalleerd.

Zomertijd!

Op 27 juli 2017 bestond Hel-
mond Sport vijftig jaar. Afgelo-
pen seizoen werd er uitgebreid 
stilgestaan bij deze bijzondere 
mijlpaal. Bij een jubileum hoort 
uiteraard ook een jubileum-
boek. Dit unieke boek werd af-
gelopen zondag tijdens de open 
dag officieel gepresenteerd.

Uniek naslagwerk
Het boek is een initiatief van Jos 
Lenssen, Arjen Vos en William 
Verkoelen en is een must-have 
voor de echte Helmond Sport-
supporter. In het boek, 50 jaar 
Helmond Sport ‘Het gebeurde 
op De Braak’, komen mooie ver-
halen voorbij met veel Helmond 
Sport-prominenten. Ook vind 
je interviews met vrijwilligers, 
sponsoren en is er ruimte voor 

statistieken rondom 50 jaar Hel-
mond Sport.

Toekomstige museum 
Tijdens de presentatie werden 
de nodige herinneringen opge-
haald met de aanwezige gasten 
en werden de eerste exemplaren 
van het boek uitgereikt. 

Van  het jubileumboek zijn 600 
exemplaren beschikbaar. Het 

boek is te koop voor €19.67 wat 
verwijst naar het oprichtingsjaar 
en is vanaf heden te koop. De op-
brengsten van het boek willen de 
initiatiefnemers gebruiken voor 
een Helmond-Sport museum in 
het nieuwe stadion. 
Er wordt dan ook opgeroepen 
aan iedereen die nog oud mate-
riaal heeft van Helmond-Sport 
om contact op te nemen met de 
club. s

Tijdens de open dag afgelopen zaterdag werd het jubileumboek van Helmond Sport 
gepresenteerd (bron foto’s; Helmond Sport en Eric van der Putten, www.helmondnu.nl) 

50 jaar Helmond Sport: ‘Het gebeurde op De Braak’

Helmond
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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.

Met de kopie van uw identiteitsgegevens kunnen mensen identiteitsfraude 
plegen. Iemand kan bijvoorbeeld op uw naam een lening aanvragen of een 
telefoonabonnement afsluiten. Het gevolg is dat u rekeningen ontvangt 
voor zaken die u niet heeft aangeschaft. Als u die niet betaalt krijgt ú met de 
deurwaarder te maken en niet de fraudeur. Jaarlijks zijn een paar honderdduizend 
mensen in Nederland slachtoffer van identiteitsfraude.

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. Hotels enzovoort hebben dit nummer 
 niet nodig.
3. Het burgerservicenummer staat ook in de strook onderaan. Streep het ook 
 daar door.

Organisaties en bedrijven mogen het burgerservicenummer alleen gebruiken 
als dat wettelijk is bepaald. Dit geldt bijvoorbeeld voor zorgverleners, zoals uw 
huisarts, apotheek en zorgverzekering.

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. Komt de kopie dan ooit in handen van 
fraudeurs terecht, bijvoorbeeld door een hack? Dan is het dankzij de KopieID app 
moeilijker om ermee te frauderen.
Meer informatie over de app of identiteitsfraude vindt u op www.rijksoverheid.nl. 

Logo in ZW/DIA

Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100

Grijs/Wapen: K=50

Grijs/Helm: K=25

Grijs/Kroon: K=15

Infopagina

• Voor al uw vragen aan de gemeente Helmond kunt u bellen met 14 0492
• Gemeente Helmond www.helmond.nl
• Stadswinkel Frans Joseph van Thielpark 1 (Boscotondo)

• Openingstijden Stadswinkel maandag 12.00 - 19.00 uur,  
   dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur. Alléén op afspraak. 
   Maak uw afspraak op www.helmond.nl/afspraak of bel 14 0492

Aanvragen subsidie voor verwijderen asbestdaken

Heeft u een asbesthoudend dak dat u wilt verwijderen? 
Dan kunt u daar subsidie voor aanvragen. De landelijke ‘Subsidieregeling 
asbestdaken’ is bedoeld voor particulieren, bedrijven, non-profit organisaties 
en overheden.

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Deze maatregel moet 
gezondheidsproblemen door asbest voorkomen.

Waarom verbod op asbestdaken
Oude daken kunnen door de jaren heen zijn aangetast door weer en wind. 
De asbestvezels die daardoor kunnen vrijkomen vormen een gevaar voor de 
volksgezondheid. Bouwbedrijven mogen om die reden al 30 jaar geen asbest 
meer gebruiken. Het verbod geldt voor asbestdaken die in contact staan met 
de buitenlucht. Bijvoorbeeld golfplaten en dakleien. Het verbod geldt niet voor 
asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van gebouwen. 
Zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking 
zit. En het verbod gaat alleen om dakbedekking. Dus niet om bijvoorbeeld 
boeidelen, dakgoten en gevelpanelen. Vaak is het wel praktisch om dit gelijk mee 
nemen bij een sanering.

Eigenaar verantwoordelijk
Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor de verwijdering van 
asbest. Een particulier mag maximaal 35 m2 asbestdak dat in goede toestand is 
zelf verwijderen. Dit mag alleen in strikt omschreven gevallen. Verwijdering van 
asbest moet altijd gemeld worden bij de gemeente.
In de meeste gevallen moet een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf het 
asbestdak verwijderen. Particulieren mogen nooit zelf dakleien verwijderen. De 
gemeente Helmond kan eigenaren met een boete (dwangsom) dwingen om het 
asbestdak te verwijderen.

Slechte asbestdaken nu verwijderen
Is uw asbestdak in een heel slechte toestand of verwaarloosd? Dan kan de 
gemeente nu al eisen om het dak meteen te (laten) verwijderen. Beschadigde 
daken mogen niet tot 2024 blijven liggen. 

Meer informatie
Voor het aanvragen van subsidie kunt terecht op 
www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken. 
Meer informatie over bijvoorbeeld het inleveren van asbest en de gemeentelijke 
regels vindt u op www.helmond.nl. Wilt u alle bekendmakingen lezen?  

Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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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

Burgemeester en Wethouders van Helmond 8 augustus 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.

Ondersteuning bij het vinden van de juiste hulp

Als u hulp nodig heeft, kan het gebeuren dat u met verschillende organisaties 
en contactpersonen te maken krijgt. Ook de regels voor hulp of zorg, zijn 
niet altijd eenvoudig. Komt u er zelf niet uit? Bent u niet bekend met alle 
mogelijkheden? Voert u liever niet alleen een gesprek met een organisatie? 
Cliëntondersteuners helpen u. Gratis en onafhankelijk.

Clientondersteuners denken met u mee, helpen u met het gesprek met de 
gemeente of andere organisaties en zoeken met u naar oplossingen. Daarnaast 
geven ze informatie en advies, bijvoorbeeld over jeugdhulp, langdurige zorg of 
zorgtoeslagen. En ze weten welke hulp er in uw buurt geboden wordt. 

Organisaties die u ondersteunen
Er zijn verschillende organisaties die u graag bijstaan. 
Op www.helmond.nl/clientondersteuning vindt u de informatie over de 
verschillende organisaties. Bent u al in gesprek met de gemeente of een andere 
organisatie, dan kunt u uw contactpersoon vragen u in contact te brengen met 
een organisatie voor cliëntondersteuning.

Bekendmakingen

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

Medevoort 7 26-07-2018 plaatsen photovoltaïsche (pv)  OLO 3827471

  installatie in tuin

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

Maisdijk 5 26-07-2018 uitbreiden bedrijfsgebouw OLO 3427135

Neerwal 98 27-07-2018 plaatsen rookgasafvoerkanaal (achterzijde) 

Pastoor Wichmansstraat 4 30-07-2018 vergroten woning met serre A

Stiphout Zuid kavel Z12,  01-08-2018 oprichten woning OLO 3546967

Kommavlinder 

Kardinaalspad 30 31-07-2018 vergroten woning OLO 3623311

Haaglaan 54-56-58-60-62- 31-07-2018 onderhoud woningen haaglaan e.o. OLO 3753041

64-66-68 / Ridderstraat 2-4-

6-8 / 2e Haagstraat 12C-

12D-12E-12F

De Aardbeivlinder 01-08-2018 aanvraag inrit/uitweg 5,50 meter OLO 3735125

kadastraal D 4313

Cornelis Trooststraat 1 02-08-2018 vergroten woning A

Julianalaan 63 02-08-2018 verbouwen en vergroten woning OLO 3715507

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

Beelsstraat 1 verbouwen woning naar 3 appartementen OLO 3640899

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

Hurksestraat 10 26-07-2018  plaatsen mantelzorgwoning OLO 3755775

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

Besselhoeve 16A 03-06-2018 plaatsen overkapping en poort OLO 3677851

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 een melding in het kader van het Besluit 

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Enexis B.V. Nachtegaallaan ter Het oprichten van een gasdrukregel- en 

 hoogte van huisnummer 32 meetstation.

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

vanRijsingensource B.V. Gerstdijk 18 Het gebruik van CO2.

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Beheermaatschappij Felix Clercx BV Maisdijk 5  Het bouwen van een nieuw werfkantoor.

Ingediende evenementenvergunningen (1)
Locatie: Datum indiening: Werkomschrijving: Registratienr.:

in en rondom de Cacaofabriek 31-07-2018 Franse Markt (30 mei 2019) 2018-03014

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.

Onttrekking aan het openbaar vervoer (2)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat de gemeenteraad 

in zijn vergadering van 3 juli 2018 ingevolge de bepalingen van de Wegenwet heeft besloten 

tot onttrekking aan de openbaarheid van het binnenterrein aan de Heistraat en twee 

parkeerplaatsen aan de Blinkertsestraat.

Inzage

Het besluit van de gemeenteraad met bijbehorende stukken ligt met ingang van 9 augustus 

2018 gedurende zes weken voor een ieder kosteloos ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph 

van Thielpark 1 te Helmond. De stukken kunt u ook inzien via 

www.helmond.nl/onttrekkingwegen. 

Kennisgeving intrekking ontwerpbeschikking 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat zij van plan zijn 

een vergunning in te trekken ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van:

ADD APT B.V. voor het in werking hebben van een bedrijf voor de vervaardiging van chemische 

additieven aan de Achterdijk 13 in Helmond. 

Inzage

De ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 

9 augustus 2018 tot en met 19 september 2018 voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, 

Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een afspraak maken. 

Dit kan via www.helmond.nl\afspraak of via telefoonnummer 14 0492. Voor een mondelinge 

toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch (088-3690455) een afspraak maken.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen 

indienen ten aanzien van de ontwerpbeschikking. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden 

gericht aan burgemeester en wethouders van Helmond, p.a. Omgevingsdienst Zuidoost-

Brabant, postbus 8035, 5601 KA Eindhoven. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen 

kunt u bellen naar de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (088-3690455).

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.
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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.

OPEN HUIS HET HURKHUIS
HELMOND - 24 AUGUSTUS 2018 VAN 13.30 - 15.30 UUR

Op vrijdag 24 augustus van 13.30 tot 15.30 uur nodigen wij iedereen uit, die een kijkje wil nemen 
achter de deuren van Het Hurkhuis. Bent u gewoon nieuwsgierig of bent u geïnteresseerd in wat 
wij doen? Aarzel dan niet om vrijblijvend binnen te lopen. Onze medewerkers staan u graag te 
woord en geven u desgewenst een rondleiding.

Daar waar scholieren vroeger naar school gingen aan de rand 
van het oude stadscentrum van Helmond in de gezellige wijk 
Heipoort, ligt één van de woonzorglocaties van Dagelijks 
Leven: Het Hurkhuis. Hier biedt Dagelijks Leven mensen met 
geheugenverlies een veilige en vertrouwde plek, dichtbij 
familie en vrienden.

Het Hurkhuis biedt mensen met geheugenverlies zorg op maat 
24 uur per dag. Met een compact team van zorgprofessionals 
zorgen we ervoor dat het onze bewoners aan niets ontbreekt. 
Daarbij werken wij altijd vanuit de mogelijkheden in plaats 
van de beperkingen. Wij vinden het belangrijk dat onze 
bewoners het gevoel van eigen regie behouden, net als zelf-
redzaamheid en eigenwaarde. Daarbij hoort ook een zinvolle 
dagbesteding, afgestemd op de wensen en behoe� en van 
onze bewoners. Hierbij geldt altijd: niets moet, alles mag!

Al aan de tekentafel is rekening gehouden met de wensen en 
behoe� en van mensen met geheugenverlies. De indeling van 
het huis is overzichtelijk en de ruimtes zijn royaal en voorzien 
van veel daglicht. Alle studio’s kijken uit op de prachtige 
tuin. Het Hurkhuis biedt plaats aan twintig bewoners. Iedere 
bewoner hee�  een eigen studio met zit-/slaapkamer en 
badkamer, die zoveel mogelijk naar eigen inzicht kan worden 
ingericht. Er bestaat de mogelijkheid voor het plaatsen van 
een echtpaar en er is een logeerkamer voor respijtzorg. 
In de gezamenlijke woonkamers wordt regelmatig een potje 
gesjoeld, een kaartje gelegd of samen tv gekeken. In de keuken 
kan men helpen met het bereiden van dagverse maaltijden.

Dagelijks Leven wil het verschil maken in zorg voor mensen 
met geheugenverlies. Gewoon, omdat iedereen goede zorg en 
een écht thuis verdient! Onze zorg is dan ook voor iedereen 
betaalbaar, ook voor mensen met alleen een AOW.

Open Huis
Graag nodigen wij u uit voor een vrijblijvende kennis-
making op vrijdag 24 augustus van 13.30 tot 15.30 uur 
tijdens ons Open Huis. U bent van harte welkom! Wilt u 
liever een aparte afspraak? Neem dan contact op met 
Anja Tholen via 06 - 3031 8566. Of mail naar a.tholen@
dagelijks-leven.nl. Zij vertelt u graag meer 
over alle mogelijkheden.

Klein, vast team van zorgprofessionals.

Voor iedereen toegankelijk, ook voor
mensen met alleen een AOW.

Het Hurkhuis  |  Hurksestraat 1h  |  5701 GX Helmond
Anja Tholen  |  06 - 3031 8566  |  www.hethurkhuis.nl

Dagelijks Leven  |  Stationsstraat 122  |  7311 MJ Apeldoorn
055 - 5766676  |  zorg@dagelijks-leven.nl  |  www.dagelijks-leven.nl

Voor deze locatie in Helmond zijn we 
op zoek naar een:

Verzorgende IG
uren in overleg

Interesse?
Kijk op onze website voor meer 
informatie over deze vacature. 
Solliciteren kan tot 20 augustus 2018 
t.a.v. Anja Tholen via onze website: 
www.dagelijks-leven.nl/vacatures

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

OPHAALSCHEMA
OUD PAPIER 

Wie mileubewust en slim 
koopt, koopt bij de kringloop.

Wij verkopen onder andere:

- Kleding - Kleingoed
- Lijsten - Schilderijen
- Boeken - Speelgoed
- Elektronica - Lampen
- Fietsen - CD's en DVD's
- Kasten - Salontafels
- Bedden - Matrassen
- Eetkamer tafels en stoelen
- Bureau's en Bureaustoelen

Op deze manier word er actief bijgedragen 
aan het verbeteren van de natuur 

door het verminderen van de
CO2 uitstoot.

Maandag 13 augustus
Overspoor/Suytkade/

Stadskantoor 

Dinsdag 14 augustus
Binnenstad - Oost

Woensdag 15 augustus
Brandevoort - Oost

Donderdag 16 augustus 
Helmond west: Oost

kijk voor meer info op:
www.helmond.nl/afvalapp 

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

Wij heten u welkom, in onze winkel
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PATHÉ HELMOND 
DO. 9 T/M WO. 15 AUG.

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

Ant-Man and The Wasp (O3D) Ma, 
Di 17:45 uur / Do, Zo, Wo 21:15 uur / 
Vr, Za 21:45 uur 
Christopher Robin (DNL) Ma 10:00 
uur / Do - Zo, Di, Wo 10:45 uur / 
Do, Zo - Wo 13:15, 15:45 uur / Vr, Za 
13:30, 16:00 uur 
Christopher Robin (DOV) Do, Zo, 
Di, Wo 17:00 uur / Ma 17:15 uur / 
Vr, Za 18:00 uur 
Darkest Minds, The (DOV) Vr, Za 
16:30, 20:15 uur / Do 18:45 uur / 
Zo - Wo 19:30 uur 
Equalizer 2, The (DOV) Zo 22:00 uur 
/ Vr, Za 22:45 uur 
Film Stars Don’t Die in Liverpool 
(DOV) Di 13:30 uur 
Film van Dylan Haegens, De (DOV) 
Wo 10:45 uur 
First Purge, The (DOV) Do, Ma - Wo 
22:00 uur 
Hotel Transylvania 3 (DNL) Vr, Za 
10:00, 15:45 uur / Do, Zo, Di, Wo 
10:15 uur / Ma, Di 12:45 uur / Do, Zo, 
Ma, Wo 15:15 uur 
Hotel Transylvania 3 (N3D) Ma 10:15 
uur / Do, Zo, Wo 12:45 uur / 
Vr, Za 14:00 uur / Di 15:15 uur 
Incredibles 2 (DNL) Di 10:30 uur / 
Ma 10:45 uur / Vr, Za 11:00 uur / 
Do, Zo 12:00 uur / Wo 12:45 uur 
Incredibles 2 (N3D) Vr, Za 13:15 uur 
/ Ma 13:30 uur / Di 15:45 uur / 
Do, Zo 16:00 uur / Wo 16:15 uur 
Kleine Heks, De (DNL)
Do, Zo, Wo 10:00 uur / Vr, Za 12:15 
uur / Di 12:30 uur / Ma 14:45 uur 
Louis en de Aliens (DNL) Wo 15:00 
uur 
Louis en de Aliens (N3D) Wo 12:15 
uur 
Mamma Mia: Here We Go Again 
(DOV)
Vr, Za 14:45, 19:30, 21:15 uur / Do, Zo 
- Wo 19:00, 20:30 uur 
Meg, The (DOV) Ma 12:15 uur / Wo 
12:30 uur / Di 13:15 uur / Do, Zo 
13:30 uur / Vr, Za 16:45 uur 
Meg, The (O3D) Do, Zo - Wo 18:15, 
21:45 uur / Vr, Za 20:00, 22:15 uur 
Mission: Impossible - Fallout (DOV) 
Ma, Di 14:15 uur / Do, Zo 15:00 uur / 
Wo 15:30 uur / Vr, Za 16:15 uur 
Mission: Impossible - Fallout (O3D) 
Ma, Di 10:00 uur / Do - Zo 10:15 uur 
/ Wo 10:30 uur / Do, Zo - Wo 18:30 
uur / Vr, Za 19:00, 22:00 uur / Di 
20:00 uur / Do, Zo, Ma, Wo 21:00 
uur
Nick Jr. Zomerbios (DNL) Vr, Za 
10:00 uur / Ma 10:15 uur / Do, Zo 
10:30 uur 
On Chesil Beach (DOV) Ma 20:00 
uur 
Pluisje (DNL) Do, Zo 10:00 uur / 
Di 10:30 uur / Ma 12:00 uur / Vr, Za 
13:45 uur 
Show Dogs (DNL) Vr, Za, Ma 10:00 
uur / Di 12:00 uur / Vr, Za 12:15 uur / 
Do, Zo 12:30, 14:45 uur / Wo 13:45 
uur / Ma 16:15 uur
Skyscraper (O3D) Ma, Di 17:30 uur / 
Zo, Wo 18:45 uur / Vr, Za 19:15 uur 
Sneak Preview 20180809 (DOV) Di 
21:00 uur
Spy Who Dumped Me, The (DOV) 
Wo 16:00 uur / Do, Zo - Di 16:30 
uur / 
Vr, Za 17:15, 18:30, 22:30 uur / Do, 
Zo, Wo 17:45 uur / Do, Zo - Wo 21:30 
uur 
Teen Titans Go! To the Movies 
(DNL) Di 10:00, 15:00 uur / Wo 10:15, 
14:15 uur / Vr, Za 11:45 uur / Do, Zo 
12:15 uur / Ma 12:30 uur / Do - Ma 
14:30 uur
Whitney (DOV) Do 19:30 uur

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.

Helmond-Oost

Annawijk/Suytkade

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.

Op zaterdag 11 augustus om 
12:00 wordt er een toernooi geor-
ganiseerd, speciaal voor en mét 
vluchtelingen Dit vindt plaats op 
Sportpark Brandevoort.  De be-
doeling van dit evenement is om 
de mensen dichter bij elkaar te 
brengen en om samen een leuke 
tijd te ervaren.Tijdens het evene-
ment worden allerlei leuke spel-
letjes gedaan in teamverband en 
kan er wat gegeten en gedron-
ken worden in de kantine en kan 
er gezellig bijgekletst worden. 
Meedoen is gratis en mag vanaf 
12 jaar. Inschrijven kan via: 
summersportsbrandevoort@
outlook.com

Brandevoort

Gratis reparaties bij Repaircafé 
Rijpelberg op woensdag 15 au-
gustus van 13.00 tot 17.00 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 vrijwilli-
gers nog steeds welkom.

Rijpelberg

Centrum

Centrum

Centrum

Woensdag 29 augustus wordt  
door regioteam Peel & Kempen 
van Diabetesvereniging Neder-
land een diabetescafé georga-
niseerd in De Fonkel, Prins Ka-
relstraat 131 Helmond. Van 14.00 
uur tot 16.00 uur. Deze keer is het 
thema: Het dagelijks leven met 
diabetes. Meer informatie en 
aanmelden:0493-315022 of 
albertvanberkel@hetnet.nl

Aankomende vrijdag is alweer 
het op één na laatste Kasteel-
tuinconcert. Dit keer met Band 
with Benefits op het hoofdpo-
dium vanaf 20.30. Het Lokaal ta-
lentpodium start al om 19.30 met 
Kick Me Out en om 21.30 Loko-
tov Mocktail!

Wijkraad Helmond Centrum is 
op zoek naar enthousiaste men-
sen die zich betrokken voelen bij 
de wijk en deel willen nemen in 
de wijkraad (wijkgebied is Juli-
analaan, Eikendreef, Zuideinde, 
Annawijk en Suytkade). De 
wijkraad vergaderd een maal in 
de maand bij Cacaofabriek, en 
is actief vanaf April 2018.Geïnte-
resseerde kunnen contact opne-
men met:  secretaris@
wijkraadhelmondcentrum.nl

Elke zondag tot eind september vindt 
er in Stadspark de Warande een 
concert plaats. De vaste aanvangs-
tijd is 12:00 uur en het programma is 
deze dag rond 15:45 uur afgelopen. 
Alle concerten zijn gratis toegankelijk. 
Daarnaast zijn er in het park horeca-
voorzieningen en voldoende zitplaat-
sen aanwezig, het recept voor een ge-
slaagde zondagmiddag! Het hele jaar-
programma staat op de vernieuwde 
website: www.caratconcerten.nl 

Programma 12 augustus: 
12.00 uur: Seniorenorkest Uden 
Seniorenorkest Uden bestaat sinds 

2001 en telt een 25-tal muzikanten, af-
komstig uit Uden, Zeeland, Nistelrode 
en Boekel. Het repertoire is een goede 
mix van nostalgisch en moderne, Hol-
landse hits en swingende evergreens. 
Kortom muziek voor jong en oud om 
met plezier naar te luisteren.

13.00 uur: Gerard van Kol uit Liessel 
Op tien jarige leeftijd begon Gerard 
van Kol met muziek: accordeon, 
drummen. Op zijn 15e in de band die 
later White Wheel heette; toen coun-
try/rock in The Canyon Drive Band. 
Daarna10 jaren in Erp bij de band Sil-
verline. Nu 15 jaar geleden werd het De 
Brabanten, en hij begon te schrijven in 
het Leissels dialect. In 2008 kwam zijn 
tweede CD, Van Leissel 2 uit. s

Carat Concert: Seniorenorkest Uden 
en Gerard van Kol uit Liessel

Het seniorenorkest uit Uden zal aankomende zondag het concert 
openen (bron foto; Carat Concerten)

Warande

Afgelopen vrijdag om 13.00 startte 
officieel het crowdfundingtraject 
voor de expositie ‘Goeikes – Hel-
monders in beeld’. Via het online 
platform Voordekunst kunnen be-
drijven en particulieren tot 21 sep-
tember hun bijdrage leveren. Stich-
ting Goeikes hoopt via deze weg € 
13.000,- op te halen. BKKC en de 
Gemeente Helmond zijn onder an-
dere donateurs van het project.

Donateurs ontvangen diverse tegen-
prestaties gebaseerd op de foto’s uit 
de expositie. Deze variëren van een 
set ansichtkaarten en het originele 
Goeikes-boek tot een exclusieve 
fotoafdruk van museumkwaliteit. 
De 20 fotografen die hebben mee-
gewerkt aan dit project leiden de 
crowdfundcampagne. Hiermee 
richten zij zich hoofdzakelijk op Hel-
mondse particulieren en bedrijven. 
De leus van de campagne is dan ook:

1 stad | 90.911 inwoners | 13 wijken | 20 
fotografen | 1 fotoproject

Over ‘Goeikes – Helmonders in 
beeld’ 
Het project ‘Goeikes – Helmonders 
in beeld’ startte ruim 1,5 jaar gele-
den. Binnen het project zijn de 13 
wijken van de stad vastgelegd. De 
focus lag hierbij op de Helmonders 
zelf, de zogenaamde Goeikes. Naast 
negen professionele fotografen is 
het project aangevuld met enthousi-
aste amateurs, waaronder leerlingen 

van een basis- en middelbare school 
uit Helmond. Stichting Goeikes pre-
senteert in het eerste weekend van 
november het resultaat van deze 
inspanningen in de vorm van een 
luxe fotoboek. Dit boek wordt gro-
tendeels gefinancierd door de Ge-
meente Helmond. Daarnaast zal een 
expositie in de openbare ruimte ge-
realiseerd worden. Om dit te bekos-
tigen wordt middels de crowdfun-
ding geld opgehaald. Deze expositie 
zal plaatsvinden rond de maand de-
cember. BKKC heeft inmiddels een 
grote donatie toegezegd.

Alternatieve financieringsvorm 
Crowdfunding is een alternatieve 
manier van financieren, waarbij er 
direct contact is tussen donateur en 
stichting, organisatie of instelling. 
Culturele organisaties zoals Stich-
ting Goeikes kunnen crowdfunding 
goed gebruiken in verband met te-
ruglopende investeringen vanuit de 
overheid. Deze nieuwe, eigentijdse 
manier om financiële middelen te 
vergroten is enerzijds geschikt om de 
expositie te verwezenlijken en ander-
zijds een manier om de doelgroep te 
betrekken bij het project. s

Het project ‘Goeikes – Helmonders in beeld’ startte ruim 1,5 jaar geleden. Binnen 
het project zijn de 13 wijken van de stad vastgelegd. Op de bovenstaande foto is 
de wijk Brandevoort te zien (bron foto; Vincent Knoops/ Stichting Goeikes )

Crowdfunding ‘Goeikes – Helmonders 
in beeld’ van start 

Helmond

Meld je aan op  
hartstichting.nl/reanimatie

Kun jij reanimeren?

helmondnu.nl
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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 9 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

GEZOCHT
ZELFSTANDIG 
WERKEND KOK 
wegens succes Grill Factory op Suyt

Pak die kans en solliciteer!
Scheepsboulevard 2 | Helmond

cityresort.nl/vacatures

CITY RESORT 
HOTEL HELMOND 
heeft één keuken 
vóór de schermen 
en één keuken achter 
de schermen. We zijn op 
zoek naar een collega die 
zowel voor als achter de schermen wil werken. 
Achter de schermen bereid je de gerechten voor 
onze gasten van het inpandige Vitae Wellnessresort 
en voor de schermen bereid je gerechten op de 
Big Green Egg of de grill voor de gasten van Grill 
Factory op Suyt.
 
Heb je een MBO koksdiploma of heb je altijd al in 
een professionele keuken willen werken en ben 
je enthousiast? Neem dan gelijk contact op met 
Erwin Roelofs via erwin.roelofs@cityresort.nl
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Nieuws uit Mierlo-Hout

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

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 11 augustus:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint 
Anna; volkszang; Mia van den Reek-Canters;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;
Gerda Martens-Welten en Martien Martens; René 
Michielsen; Frans Kanters; overleden ouders van 
Hoof-van Zutphen en dochter Marijke en zoon Martien; 
Freddy en Theo van Brussel; Goen van Lieshout;

Zondag 12 augustus:
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang
Käthie Saris-Spoormakers; Zus de Vocht-Tielemans; 
Joke van Iersel-van Weert; Martina Verspaget-van Dijk; 
Jan en Tonnie Verspaget-Romonesco; overleden ouders 
Raaijmakers-Knoops en Sjef; Piet Keijzer; Graard en Ma-
rie Keijzer-van der Helm; Jan en Mien Cornelissen-van 
den Heuvel; Mathieu de Bie;

Donderdag 16 augustus: 19.00 uur Alphonsuskapel;

Zaterdag 18 augustus:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint 
Anna; volkszang;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang; 
René Michielsen;

www.damiaanhelmond.nl

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

Zondag 12 augustus
10.30 uur  Maria koor, Hans van Hoek, Rie Smits-
Verhofstad, Tom Swinkels, Pieter de Bok, Hans Graat, 
Jac Jansen en overleden familie Wijnheimer-Roelofs, 
Ria van den Reek-van den Hurk, Nelly Cranenbroek-
Meulendijks, Piet Fransen en Anneke Fransen-van Oijen, 
Frits Verstappen, Mia Plouvier-Jansen, Jac Panhuizen, 
Riet Pasnagel-de Kok, familie Van Asten-Van Lent, Sen 
de Roij, Jo van Duren-van Mook, Rieky Meulendijks-
van de Veerdonk, San Boekhorst-Drouen, Carel van der 
Zanden, Theo Benders, Dinie van Ansem-Dijstelbloem, 
Bertha Gruijters-van Gameren, Anneke van Oorschot-
Reloe, Gerrit Rijkers, Marianne Colen-Beekmans, Elly 
van Hoek-van der Velden.

Woensdag 15 augustus 19.00 uur Maria koor

Zondag 19 augustus 
10.30 uur Gregoriaans koor, Femke 
van Stiphout, familie Rijkers-Ver-
schuuren, Sjef Verdegen.

www.damiaanhelmond.nl

Over iets minder dan een week is het weer tijd voor de seniorenvakantieweek! (bron foto; seniorenvakantieweek)

Het is bijna zover: De SeniorenVakantieWeek

Maandag 13 augustus start de 
seniorenvakantieweek 2018.
De inschrijvingen zijn geweest; 
nu nog hopen dat het weer ons 
goed gezind is. 

Enkele weetjes: de bus- / boot-
tocht van dinsdag 14 augustus 
gaat door voor iedereen met 
een kaartje waarop een groene 
bus staat afgebeeld. Vergeet uw 
identiteitskaart/paspoort niet, 
we gaan namelijk België in. 
De bus staat om 08.30 uur voor 

bij Savant Alphonsus, Hoofd-
straat 176, Mierlo-Hout.
Klokslag 09.00 uur vertrekt hij 
richting Maastricht; we moeten 
immers op tijd de boot halen.
Het comité wenst alle deelne-
mers en vrijwilligers een gezellige 
week toe. s

Mierlo-Hout

NIEUWE OOGST
FRUIT BIJ

FRUITTEELTBEDRIJF
JURRIUS

Goorsebaan 16 (bij sluis 8), 
Helmond  www.appelboer.nl 

Open: 
zaterdag de gehele dag 
dinsdag vanaf 13.00 uur



10 week nummer 32 vrijdag 10 augustus 2018 de loop weekkrant HELMOND

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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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

1 ding is zeker, niemand kan zeggen 
dat we unne slechte zomer hebben.
Een zomer voor in de boeken 

Men hoorde dan ook  niet  klagen, ik 
kan het zo wel hebben, maar ik snap 
best dat mensen die moeten werken 
en oudere mensen het echt wel moei-
lijk hebben. Afgelopen week tikte de 
thermometer bijna 37 graden aan in 

Helmond en das toch wel heel werm. 
Het lekt echt wel of we in de tropen 
wonen de laatste maanden, straks 
moete we ook ‘s-middags nog een 
dutje doen net zoals in de warme lan-
den. Maar als het goed is wordt het 
wat koeler de komende tijd en komt 
er wat regen.

Ik heb nogal wat vogels in onze tuin 
die lekker komen badderen of pinda’s 
komen eten, zo ook een partij eksters. 
Nou was vurige week zon ekster bin-
nen gevlogen, ik was boven en docht 
dat er unne inbreker beneden was, 
dus ikke naar beneden was die ekster 
dun hondenbak leeg aan het eten en 
maakte nogal wat kabaal, ook dun 
hond was het er niet mee eens.

Ikke in paniek Andre bellen, die zat bij 
de kapper en kon nie komen was net 
aan de beurt. Wat nu? 
Ik probeerde hem naar de keuken te 
laten gaan dan kon ie door de deur 
weer naar buiten. Maar nee de ek-
ster gaat op en neer vliegen, van voor 
naar achter, en toen ineens bats tegen 
het raam, ze valt neer, ikke kijken nek 
gebroken en dood.
Ja ik von het ook kei zielig maar ik 
kon er niks aan doen.
Weer Andre bellen dat ie die vogel op 
kwam ruimen, die pakte dus nie op, 
ikke de hond mee naar boven geno-
men en gewacht tot Andre thuis was. 

Ja ik weet het ik ben ginne held.
De ekster is verhuist naar het bos 
achter ons huis waar hij zijn laatste 
rustplaats heeft gekregen. 

Slapen is mee dees weer ook gin 
avontuur, er staan bij men 2 waaiers 
te draaien, mee zon hitte zou ik wel 
een airco willen ,maar op unne airco 
ophangen sta inmiddels een wacht-
tijd van maanden. Ze gaan als war-
me broodjes de toonbank over.

Vur de druivenoogst schijnt dit het 
beste weer te zijn. Maar de maisvel-
den daar komt ginne maiskolf vanaf 
als ik die velden zie. Leuke van dees 
weer  is wel weer het buiten leven 
‘s-avonds lekker unne BBQ buiten tv 
zitten kijken.
Och ja we moeten het er toch mee 
doen en er het beste van maken.
Ook al klagen we het wordt er nie 
minder warm van.

Vrijdag gaan we natuurlijk  weer 
massaal naar de kasteeltuin concer-
ten en wat het weer gaat doen dat 
zien we wel.

Tot de volgende week, 

Oververhit

Ons 

vertelt…

Michael van de Kerkhof uit Hel-
mond stuurde deze keer de op-
lossing in van de Sudoku puzzel. 
Christel Sanders (Bladmanager-
Weekkrant De Loop) overhan-
digde de Holland Casino diner-
cheque t.w.v. € 100,00 en een 

leuke Goodiebag aan Michael, 
zijn dochter Elize mocht de prijs 
namens hem in ontvangst ne-
men. 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. s

Winnaar 
Sudoku 

Weekkrant 
De Loop 

Helmond

(bron foto; 
Eric van der Putten 

www.helmondnu.nl)

Helmond
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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

EVENEMENTENDIVERSEN
De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen
















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

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

3 4 5

3

6

1 7

2 9

8 1 2

2 8 4 6

9 7 8

7 5 6

4 3

5 1 7
Oplossing van week 30:

Mail de gele oplossing voor 17 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 30: 
Michael van de Kerkhof

b

a

d

c1

BRABANTSEMARKT
ZONDAG 19 AUG.

Kasteeltuin Helmond
Het leukste dagje uit!

160 kramen 
oude spullen & amusement.
Entree volw. 3,00 / kinderen 
onder geleide t/m 12 GRATIS
vanaerlebv.nl 0492-525483

12 AUGUSTUS 
VLOOIENMARKT

Rondom Jean Sibelius
Sibeliuslaan 101 

Eindhoven
9-16 uur gratis entree

Kraamhuur 
06-20299824

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

Veilig op elke hoogte. DIRKS

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

Ladders & trappen   Kooiladders

Steigers    Valbeveiliging

Moduletrappen

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

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

En dit is reden voor een feestje! 
Van 13 tot en met 17 augustus vindt 
voor de 25e keer dit groots kinder-
spektakel plaats in de Rijpelberg. 
Voor alle kinderen van 5 tot en met 
14 jaar.

Op donderdag 16 augustus willen 

we dit graag vieren met iedereen die 
de KVW in deze 25 jaar heeft gehol-
pen... Dus vandaar dat we alle oud-
bestuurders, vrijwilligers, sponsoren 
via deze weg willen uitnodigen om 
hieraan deel te nemen.
Op donderdag 16 augustus van 18.00 
tot 21.00 uur zien wij jullie graag al-
len bij het KVW terrein, op het ter-
rein van Scouting Rijpelberg aan 
Berkendonk 91.

Voor de kids zijn er tal van spelletjes, 
er zal een diapresentatie zijn van 25 
jaar KVW, en tegen gereduceerd ta-
rief een hapje en drankje.

Zien wij jullie 16 augustus?

Groet, bestuur KinderVakantie
Vertier Helmond. s

KinderVakantieWeek Rijpelberg bestaat 25 jaar! 
Rijpelberg

Verscholen in Helmond-West ligt 
een pareltje van een tuin. In de 
Hertoghof zijn twee ovale perken 

omgetoverd in een grote bloemen-
zee. Hofjesbewoner Theo Terbeek 
is hiervoor verantwoordelijk. Begin 
mei vulde hij de perken met maar 
liefst 600 perkplanten. Met deze 
warme zomer is hij dagelijks zo’n 

vier uur doende met de tuin. ’s Mor-
gens om zes uur begint hij met het 
onderhoud en ’s avonds wordt de 
tuin gesproeid. Het resultaat mag er 
zijn en het mooie is dat iedereen de 
tuin kan bewonderen. s

Helmonds’ mooiste hofje! 
Helmond-West

In Helmond-West ligt een kleurrijke bloemenzee verborgen (bron foto; Marinus van den Elsen)

helmondnu.nl
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A.S. vrijdag 10 augustus:
band with benefits

Lokaal talenten
podium:

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.

Kick Me Out - Boudewijn Jansen + 
Lokotov Mocktail - Dani Steevensz 

VOLGENDE WEEK:
THIS IS JACKSON
This Is Jackson, een energieke groep dansers en 
muzikanten, neemt je mee langs de grootste hits 
van Michael Jackson. Ze treden in de verlichte 
voetstappen van Billie Jean, staan face to face 
tijdens Beat It en hopelijk krijgen we eindelijk te 
horen of Annie okay is. Groots. Visueel. De Jackson 
moves. De muziek. ‘This is Jackson’ heeft het 
allemaal.

Sound & Light 
Technology


