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Goedkoop drukwerk nodig? info@adcommunicatie.nl

LEKKER SWINGEN 
IN DE BIOSCOOP

DIRTY DANCING
ZATERDAG 1-9 16:00
MAANDAG 3-9 20:30

Uw nieuws, onze zorg!
Adcommunicatie Helmond gaat eigen verspreiding ter hand nemen

Met ingang van week 33, don-
derdag 16 aug. a.s. gaat Adcom-
municatie via een eigen kwali-
tatieve bezorgdienst op maat in 
Helmond/Peelland al haar uitga-
ves en flyers/folders van klanten 
zelf huis-aan-huis verspreiden. 
Adcommunicatie kiest hiervoor 
o.a. uit inkoop technisch/finan-
ciele redenen. In goed overleg 

is de samenwerking met Re-
clameverspreiding Vorst-Visser 
Helmond gestopt na 15 jaar en 
we danken hen hartelijk voor de 
prettige samenwerking.

Onder anderen Weekkrant De 
Loop Helmond (wekelijks 39.500 
ex.), Groot Peelland (maande-
lijks 100.000 ex.), Ons Mierlo-
Hout magazine (maandelijks 
5.000 ex.), Damiaan Parochieblad  
(4 x per jaar 15.000 ex.) en we-

kelijks diverse folders, flyers en 
ander drukwerk worden door 
ons verspreid. Maar wilt u ver-
spreiden in een groter gebied dan 
Helmond/Peelland (100.000 ex.)? 
Dan verzorgen we dit ook graag 
voor u. Ook hanteert Adcom-
municatie scherpe prijzen voor 
drukwerk. Vraag vrijblijvend een 
prijs op voor ontwerp/opmaak, 
drukwerk en verspreiding van uw 
flyer. Gebleken is dat het aanbod 
op internet zo gigantisch groot is 

dat uw boodschap op het web lo-
kaal totaal niet doorkomt, of men 
moet flink financieel investeren. 
Lokaal adverteren (voor o.a. pro-
ducten of personeel) in Week-
krant De Loop of Groot Peelland 
of een flyer/folder huis-aan-huis, 
werkt prima. Gegarandeerd een 
succes, het werkt! 
Contact/info/bezorgklachten of 
aanmelden bezorgers: Adcom-
municatie, 0492-845350 of mail 
naar: bezorging@deloop.eu s

Vanaf deze week zal Adcommunicatie zelf haar uitgaves in Helmond/Peelland gaan verspreiden. (bron foto; Mandy Meeuwsen, www.helmondnu.nl).

Helmond

Wil je voordelig 
een folder laten 

verspreiden?

Bezorger 
worden?

Heb je een 
bezorgklacht?

Neem dan contact met ons op via: 
bezorging@deloop.eu of bel: 0492-845 350.
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vers geleverd
Onze aardbeien worden vers geleverd op onze 

AGF afdeling. Je ontvangt dit bakje aardbeien gratis bij 
besteding vanaf € 25,-* aan boodschappen.

ONTDEK onze nieuwe 
winkel EN ONTVANG EEN 
gratis bakje aarbeien
winkel EN ONTVANG EEN 

vers geleverd
Onze aardbeien worden vers geleverd op onze Onze aardbeien worden vers geleverd op onze 

AGF afdeling. Je ontvangt dit bakje aardbeien gratis bij 
besteding vanaf € 25,-* aan boodschappen.

winkel EN ONTVANG EEN 
gratis bakje aarbeien

VERNIEUWDE 
OPENINGSTIJDEN
ma t/m za  8.00 - 21.00 uur

zo  10.00 - 19.00 uur
Jumbo, Helmond, Hoofdstraat 168

*  Dit bedrag is exclusief (door de wet) uitgesloten productgroepen (tabak, slijterijartikelen, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding tot 1 jaar, 
beltegoedkaarten, vervoersbewijzen, waardebonnen, loten, postzegels, toegangskaarten), betaald en uit te keren statiegeld 
en emballage.
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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.

PAARDENVLEES, MALS MAGER EN LEKKER, NU IEDERE 2E KILO HALVE PRIJS! WWW.SLAGERIJWILDE.NL

In- en verkoop van gebruikte 
kwaliteitsmeubelen voor een betaalbare prijs.

Mierloseweg 321, Helmond
Tel. 06-12655003   www.tweedezitenzo.nl

Als u kiest voor kwaliteit

in perfecte staat

Jo
ng gebruikte kwaliteits meubelen

Na 42 mooie jaren heeft Astrid 
Biemans-Staarink als docent in 
de beeldende vakken, afscheid 
genomen van het Raayland Col-
lege in Venray. Al heel jong had 
ze interesse in tekenen en zelf 
kleding maken en dit kreeg een 
vervolg op de Akademie voor 
Leraren Tekenen en Handenar-
beid in Tilburg. Hier behaalde 
ze de akte NXI wat haar de be-
voegdheid gaf voor tekenen, 
mode tekenen en kunstgeschie-
denis. Ze begon in 1976 met het 
geven van tekenlessen. Na het 
behalen van de bevoegdheid 
voor textiele werkvormen en 
daarna de bevoegdheid hand-
vaardigheid, kwam daar les-

geven in beeldende vorming, 
handvaardigheid en textiele 
werkvormen aan de examen-
klas mode en kleding bij. 

Haar ambitie ging ook uit naar 
het lesgeven aan de talentklas-
sen. Er werd een speciale Art 
Class aan het lesrooster toege-
voegd waar projectmatig werd 
gewerkt, dit biedt de getalen-
teerde leerlingen de gelegenheid 
om belangrijke vaardigheden te 
verwerven en te versterken.

Astrid vond het belangrijk dat ie-
dere leerling goed werk maakte. 
Ze kregen van haar altijd de kans 
om het werk te verbeteren, ook 
als ze een hoger cijfer nodig had-
den, om op te stromen naar een 
hoger niveau. Dit waardeerde de 

leerlingen zeer. In die 42 jaar zijn 
veel onderwijsvernieuwingen de 
revue gepasseerd zoals o.a. de in-
voering van de basisvorming met 
kerndoelen voor de vakken, leer-
gebieden en samenhang, waar-
bij vakken die bepaalde over-
eenkomsten met elkaar hebben 
worden samengevoegd en als 
laatste de invoering van het 40 
min rooster met maatwerkuren.  
D.w.z. door het 40 min rooster 
bleven er een aantal uren per 
week over, waarin leerlingen 
maatwerkuren konden kiezen, 
die het beste bij de individuele 
leerling paste.

Dit maatwerk wil Astrid ook 
gaan toepassen in haar lessen in 
haar atelier op Overhorst 36 in 
Helmond, waar ze sinds het jaar 

2000 les geeft. Ze wil zich met al 
haar ervaring in gaan zetten voor 
kleinere groepen volwassenen, 
die zich verder willen bekwa-
men in tekenen en schilderen 
met acrylverf en voor de jeugd 
die in haar atelier kan kennisma-
ken met diverse technieken en 
materialen.  Ook kun je in Ate-
lier Overhorst terecht voor een 
workshop schilderen, leuk voor 
een familie uitje, bedrijfsuitje, 
vrijgezellenfeest of kinderfeestje. 

Verder zit Astrid in de organisa-
tie van de Kunstroute Warande 
waarin ze jaarlijks haar schilde-
rijen en beelden exposeert.  

Meer informatie?  Kijk dan op: 
www.atelier-overhorst.nl s

Wil jij je kunstzinnig talent ontwikkelen? In Atelier Overhorst kan dit!  (Bron foto: Jos Biemans).

Werken op maat in Atelier Overhorst

Helmond

Op vrijdag 24 augustus van 9.30 
tot 21.00 uur en op zaterdag 25 
augustus van 9.30 tot 17.00 uur 
vindt onze kramenmarkt “De 
Elzas Passage Pakt Uit”   weer 
plaats in het winkelcentrum.   
Verschillende winkeliers heb-
ben een kraam met leuke aan-
biedingen, koopjes en nieuwe 
artikelen voor de winkel staan. 

Inmiddels is onze kramenmarkt 
bijna een begrip. De kramen-
markt wordt steeds groter en ge-
zelliger. Dit mag je dan ook niet 
missen! Kom je langs op onze 
kramenmarkt? Wij hopen je te 
mogen verwelkomen! En… op 
zondag 26 augustus is het koop-
zondag! Deze dag delen wij heer-
lijke (alcoholvrij) cocktails uit. s

De Elzas Passage pakt uit!

Op 24 en 25 augustus is het weer kramenmarkt in de Elzas Passage 
(bron foto; Elzas Passage).

Helmond

HELMONDNU.NL
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Paspoort, ID-kaart of rijbewijs verloren?

Bent u tijdens uw vakantie uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart 
kwijtgeraakt? Om fraude te voorkomen is het belangrijk dat u een vermist 
reisdocument zo snel mogelijk laat opnemen in de (inter)nationale registers 
als ‘ongeldig’. Aangifte doen bij de politie is niet nodig. U kunt direct naar 
de Stadswinkel om melding te maken van uw vermiste document én u kunt 
meteen een nieuw document aanvragen. Maak wel eerst even een afspraak 
via www.helmond.nl of via telefoon 14 0492.

Geen vermissingskosten
Voorheen werden er bij de vermissing van een reisdocument of rijbewijs extra 
kosten in rekening gebracht bij het aanvragen van een nieuw document. Deze 
vermissingskosten hoeft u tegenwoordig niet meer te betalen. U betaalt dus 
het normale tarief voor een rijbewijs, paspoort of ID-kaart. De bedragen kunt u 
vinden op www.helmond.nl.

Controle op fraude
Bij het invullen van de verklaring dat het paspoort, de ID-kaart of het rijbewijs 
vermist is, controleert een medewerker van de gemeente of de verklaring die 
daaraan gegeven wordt betrouwbaar is. Als er een vermoeden bestaat van 
fraude, wordt alsnog de politie ingeschakeld. Er is dus nog steeds controle op 
fraude met reisdocumenten.
 
Risico van identiteitsfraude
Het blijft belangrijk dat u zorgvuldig met uw paspoort, rijbewijs of 
identiteitskaart omgaat. De gevolgen van verlies of diefstal kunnen aanzienlijk 
zijn. Als mensen met verkeerde bedoelingen het document in handen krijgen, 
kunnen zij daarmee identiteitsfraude plegen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een 
lening of telefoonabonnement afsluiten op úw naam. Het gevolg is dan dat niet 
de fraudeur, maar u de rekening ontvangt. Jaarlijks zijn ongeveer 600.000 mensen 
in Nederland het slachtoffer van identiteitsfraude.

Signaleringslijst ministerie
Personen die regelmatig hun reisdocument verliezen, kunnen op een 
signaleringslijst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
terechtkomen. Het gevolg is dan dat u een tijdlang niet meer in aanmerking komt 
voor een nieuw paspoort en alleen een identiteitskaart kunt krijgen. Daardoor is 
het dan een tijd niet mogelijk om naar landen buiten Europa te reizen.

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

Fietsdiefstal? 
In het zicht, in het licht en dubbel op slot

Ook in Helmond worden helaas regelmatig fietsen gestolen. De favoriete 
spots van dieven zijn de bibliotheek, Boscotondo, Zuid Koninginnewal, 
Molenstraat en  Station ’t Hout. Ook tijdens evenementen zijn fietsendieven 
actief. Daar kunnen we samen iets aan doen.

We leggen hem vast! Je fiets, bedoelen we dan. En ook de fietsendief. Die leggen 
we vast met camera’s. En als dat niet genoeg is in de politiecel. Zet je fiets in 
het zicht, in het licht en dubbel op slot. Is je fiets toch gestolen? Doe dan altijd 
aangifte. Dat helpt om je fiets terug te vinden en om de dief op te sporen.

Kijk op www.veiligstallen.nl/helmond waar je veilig en gratis je fiets kunt stallen! 

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 21 augustus 2018 en 
4 september 2018. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

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

Wilt u een vergadering bijwonen dan kunt dit doorgeven op via 0492 - 58 75 75 
of via gemeente@helmond.nl.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen

In het zicht,
in het licht en
dubbel op slot.

Korps
Divisie of district

File made by Venture for BestBrandsOfTheWorld - Logo’s and typefaces © 2008 Nederlands Politie Instituut

Tap of scan
waar je veilig en gratis

je fiets kunt stallen
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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 15 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 in huis met leefstijlmonitoring

Hebt u ondersteuning in huis nodig? Of bent u mantelzorger? Dan kan 
leefstijlmonitoring u mogelijk helpen. Als mantelzorger kunt u met deze 
dienst namelijk op afstand een oogje in het zeil houden. Daardoor hoeft u 
niet steeds bij degene te zijn die u ondersteunt.

Leefstijlmonitoring werkt op basis van bewegingsmelders, niet met camera’s. 
Het is een dienst die met een paar simpele sensoren het leefpatroon van een 
alleenstaande oudere in kaart brengt. Via een app kunt u als mantelzorger 
zien of alles goed gaat en krijgt u een bericht als er iets mis is. Ook wordt u 
gewaarschuwd voor mogelijke gezondheidsrisico’s die ontstaan. Bijvoorbeeld als 
iemand langzamer gaat lopen waardoor het valrisico toeneemt. Overal, ook als u 
dus niet op locatie bent.

Gratis tot 1 maart 2019
Woont u alleen of bent u mantelzorger en zorgt u voor iemand die alleen woont? 
Dan is ondersteuning via leefstijlmonitoring wellicht iets voor u. De gemeente 
Helmond stelt leefstijlmonitoring gratis beschikbaar tot 1 maart 2019. 
De gemeente werkt hierbij samen met KPN-vitaal. Na 1 maart 2019 geeft u zelf 
aan of u ermee wilt doorgaan. U zit er dus niet aan vast.

Aanvragen
Wilt u leefstijlmonitoring aanvragen?  Ga dan naar www.kpn.com/vitaal.

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

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

Engelseweg 152 07-08-2018 plaatsen reclameborden (legalisatie) A

Engelseweg 154 07-08-2018 plaatsen reclameborden (legalisatie) A

Engelseweg 198 /  07-08-2018 plaatsen reclameborden (legalisatie) A

Rooseindsestraat 99

Zuiddijk 27 07-08-2018 verbouwing kantooronderdeel  OLO 3734659

Kanaaldijk N.W. 47 -  07-08-2018 aanbrengen poorten in bestaande OLO 3739431

Christinalaan 89A  tuinmuur (t.b.v. splitsing villa-kaarsenfabriek) 

Engelseweg 196 07-08-2018 legaliseren reclame OLO 3694507

Stationsstraat 52 07-08-2018 wijzigen kantoor in woning OLO 3763035

Molenstraat 230, 232, 07-08-2018 transformatie van winkelruimte naar OLO 3746729

234, 236 en   woonstudio’s

Noord Koninginnewal 2 

Abendonk 27 08-08-2018 oprichten woning OLO 3775545

Pastoor Elsenstraat 124 08-08-2018 oprichten bijgebouw A

Rakthof 2 08-08-2018 vergroten bedrijfspand (achterzijde),  OLO 3802733

  plaatsen 2 schermen (voorzijde)

Speelhuisplein 2 09-08-2018 plaatsen geveldoeken pastorie OLO 3789817

Abendonk 34 09-08-2018 oprichten woning OLO 3684043

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

Assegai Shooting Supplies Kluisstraat 12F Detailhandel in schietsport- en 

  jachtartikelen. 

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

Jumbo Helmond Hoofdstraat 168  Ombouw van de Jumbo Supermarkt.

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

Havenpark (perceel I 02112) 07-08-2018 inrichten Havenpark OLO 3846189

Burgemeester Moonsstraat 9 07-08-2018 afwijken bestemmingsplan i.v.m.  OLO 3847441

  kamerverhuur

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

Duizeldonksestraat 1 06-08-2018 plaatsen dakkapel OLO 3686359

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

Houtsestraat 35 18-06-2018 omzetten bedrijfswoning in OLO 3743843

  burgerwoning

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

Kasteel en directe omgeving 06-08-2018 Het Kasteel van Sinterklaas 2018-03074

  (9 november 2018 t/m 8 december 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.:

parkeerplaats Beatrixlaan 03-08-2018  H2O Festival 2018-02757

en parkeerplaats achter Kanaaldijk N.W. 61  (14 en 15 september 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.

RECTIFICATIE Onttrekking aan het openbaar verkeer (2)
Het betreft hier een rectificatie van de bekendmaking van 8 augustus 2018. Het betreft de 

volgende wijziging: onttrekking aan het openbaar verkeer, in plaats van onttrekking aan het 

openbaar vervoer. 

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. 

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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‘De Elzas pakt uit’
Kramen van verschillende winkeliers uit

de Elzaspassage met opruimingsartikelen,
koopjes of promotie producten.

Sla je slag en kom naar onze kramenmarkt!

Elzaspassage.nl Elzas Passage

In Winkelcentrum de
Elzas Passage in Helmond

24 en 25 augustus

Kramenmarkt

Noorddijk 2, 5705 CX Helmond
0492-546893

info@kringloopwinkelhelmond.nl
www.kringloopwinkelhelmond.nl

OPHAALSCHEMA
OUD PAPIER 

Stichting 
Kringloopwinkel 

Helmond

Maandag 20 augustus
Helmond West: west

Dinsdag 21 augustus
Rondom ziekenhuis 

Woensdag 22 augustus
Rijpel - Noord

Donderdag 23 augustus
Rijpel - Oost

Brandevoort - Veste

Een nieuwe kans voor mens en goed.

Warenhuis voor herbruikbare goederen  
en materialen.

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

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

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

Wij heten u welkom, in onze winkel.

Buurtvereniging Apostelwijk organi-
seert ook dit jaar weer voor ALLE bewo-
ners van de Apostelwijk & Mierloseweg 
een VoordeurSale. Op zondag 2 sep-
tember zullen bewoners vanaf 10.00 uur 
hun 2e handsspullen te koop aanbieden. 
Zoals gewoonlijk is dat vaak heel goed 
en nog bruikbaar 2e handswaar! De 
bewoners zullen vanaf hun eigen voor-
deur de spullen, tegen vaak schappelij-
ke prijzen, aanprijzen. De Voordeursale 
markt duurt tot 15.00 uur. Mochten er 
belangstelling zijn van verkopers bui-
ten de Apostelwijk dan kunnen zij zich 
aan melden bij info@bvapostelwijk.nl. 
Kosten deelname € 5,00 per verkoop-
punt. Inschrijving loopt tot 27 augustus. 
Leden leveren hun inschrijving op het 

adres Aalbersestraat 9a of via bekende 
e-mail info@bvapostewlijk.nl 
Voor alle leden van buurtvereniging 
Apostelwijk, maar ook voor overige 
buurtbewoners, wordt op zaterdag-
avond 25 augustus vanaf 19.30 uur de 
traditionele Buurt BBQ / Buurtfeest ge-
houden.
In het wijkpark. aan de Thorbeckestraat 
zal weer de gezellige feesttent worden 

opgesteld. De inschrijving is verplicht. 
Er kan tot zaterdag 18 augustus worden 
ingeschreven. Leden via hun inschrijf-
strook: inleveren op het adres Aalberse-
straat 9a en via e-mail info@bvapostel-
wijk.nl. Overige buurtbewoners via het-
zelfde e-mail adres. Kosten voor leden 
(> 18+)  € 5,00 p.p  en voor niet-leden  
€ 10.00 p.p. (inschrijfgeld bij aanmelding 
te voldoen). s

VoordeurSale en 
Buurt BBQ in de 
Apostelwijk

Op zondag 2 september organiseert Buurtvereniging Apostelwijk een Voordeursale én 
buurt BBQ voor de buurtbewoners! (bron foto; Berry Smits/ Buurtvereniging Apostelwijk) 

Helmond-West

INFO-/ ALARMNR.: 0492 - 51 39 71    www.dierenambulancehelmond.nl

Ditmaal geen smeekbede om een van onze 
logeetjes te adopteren, maar een enorme 
juichkreet omdat er eentje is geadopteerd 
die al ruim een jaar zat te wachten: onze 
Steffen! Steffen heeft het niet gemakkelijk 
gehad. Hij was, met een tussentijd van drie 
jaar, twee keer als vondeling bij ons binnen-
gekomen, beide keren in slechte conditie. De 
eerste keer dook er na een aantal maanden 
alsnog een eigenaar op, maar na de tweede 
keer niet meer en Steffen was toen echt ziek. 
Hij herstelde goed, uitstekend zelfs, maar 

toen begon het lange wachten. Hij had een 
aantal factoren niet mee: zijn kleur, zijn 
leeftijd, zijn achtergrond met dieet en zijn 
karakter. Wat hij wél meehad: hij kwam bij 
iedereen op schoot liggen. Wij waren alle-
maal dol op hem. Het is erg jammer dat hij 
zo lang heeft moeten wachten, maar het was 
de moeite waard: opeens komt dan de ge-
droomde adopteerder binnen, echt specifiek 
voor Steffen, en Steffen mocht mee. Einde-
lijk weer een echt huis, met een eigen baasje 
helemaal voor hemzelf alleen. HOERA! 

Een thuis voor Steffen
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Hoe klinkt uw huis? 
Daar staan we eigenlijk 
helemaal niet bij stil. Toch 
heeft onze keuze voor 
onderhoudsvriendelijke 
materialen als harde 
vloeren, lederen meubelen, 
rolgordijnen of plissés 
ook een nadeel, het 
absorbeert nauwelijks 
geluid. Of nog erger 
weerkaatst het geluid, 
waardoor een vervelende 
nagalm ontstaat. Dat 
was pakweg 25 jaar 
geleden heel anders. 
Toen absorbeerden 
vloerbedekking, 

vitrage, dikke gordijnen 
en tafelkleden het 
geluid, waardoor die 
‘’ouderwetse gezelligheid’’ 
ontstond. Naarmate we 
ouder worden, wordt 
het lastiger om de 
achtergrondgeluiden 
weg te filteren, waardoor 
we de spraak slechter 
gaan verstaan. Eerst een 

leesbril en dan nu ook 
nog slechtere oren? Toch 
is dit vrij eenvoudig op te 
lossen, door het geluid 
weer te gaan absorberen. 
En dan niet door weer 
te kiezen voor dikke 
gordijnen, vloerbedekking 
en tafelkleden, maar door 
het aanbrengen van een 
absorberende laag boven 
het nieuwe plafond. Het 
onderhoudsvriendelijke 
blijft en het is ook nog 
eens voordeliger dan 
bijvoorbeeld nieuwe 

gordijnen. Vraag naar de 
mogelijkheden. Voorbeeld 
uit de praktijk. 

Beoordeling van 
mevr. H. uit Zijtaart 
Ik beoordeel als: particulier. 
Ik ben: eerste keer klant. 
Positieve ervaring: We 
waren op zoek naar een 
plafond met een goede 
akoestiek, welke de 
uitstraling had van een 
spiegel en ook van een 
stucplafond. Het voldoet 
uitstekend aan onze 
wensen en het past goed 
in het interieur.

Er is heel veel mogelijk met 
de PLAMECO-plafonds. 
Een scala aan kleuren, 
in mat of hoogglans, 
met hoogteverschillen 
of een gedurfde 
kleurencombinatie. U zegt 
het maar! Daarmee kunt 
u accenten aanbrengen, 
ruimtes optisch vergroten 
of juist verkleinen. Er 
zijn nauwelijks grenzen 
aan het systeem. En 
met verlichting en 
afwerkingsmaterialen 
maken wij uw plafond nog 
persoonlijker.

Bij een huisbezoek door 

Mark van Osch wordt er 
goed gekeken naar wat 
uw specifieke wensen 
zijn en alle mogelijkheden 
doorgenomen. Wij helpen 
u graag bij het maken van 
uw keuzes. Laat u tijdens 
de kijkdagen uitgebreid 
voorlichten over de 
mogelijkheden. Bezoek 
onze showroom tijdens de 
kijk dagen of op afspraak. 
U bent van harte welkom!

Plameco Vakbedrijf Van Osch
Kruiseind 16c
5421 ND  Gemert
T 0492-368100
www.vakbedrijfvanosch.nl
info@plamecogemert.nl

De 6 voordelen van Plameco
voor na

OPEN
DAGEN

Een nieuw plafond 

in 1 dag!
Plafonds • Sierlijsten • Verlichting

Donderdag 16 augustus,
vrijdag 17 augustus, 

zaterdag 18 augustus & 
ZONDAG 

19 AUGUSTUS 
van 10.00 tot 16.00 uur

3  Schone montage in één dag
3 Zonder hakken en breken 

3 De meubels kunnen blijven staan
3 Voor elke interieurstijl

3  Verlichting naar wens
3  Uit één geheel op maat gemaakt

LUISTER EENS...
OPEN DAGEN DONDERDAG 16 T/M ZONDAG 19 AUGUSTUS

Ook voor uw 
akoestiek probleem!

• Galm  • Echo
• Hol klinken

• Elkaar slecht 
verstaan

Mark van Osch voorziet u graag van 
deskundig advies.

Plameco Vakbedrijf Van Osch 
Kruiseind 16c 5421 ND Gemert T 0492-368100

www.vakbedrijfvanosch.nl

Op zondag 19 augustus wordt in de Kas-
teeltuin te Helmond, de Brabantse markt 
gehouden. 170 kramen met curiosa, verza-
mel, brocante en vintage en nog veel meer 
oude dingen. Een prachtig evenement voor 
jong en oud. Een compleet aangeklede 
markt met amusement en vermaak. 
Naast de markt zijn er oude ambachten, 
kinderamusement, en een historische 
markt met o.a. leerbewerken, tingieten, 

bogen maken, smid, textielbewerken etc.
 
Verder is er een terras waar men onder het 
genot van een drankje en een hapje kan ge-
nieten van live muziek.
 
De markt is geopend van 9:00 tot 16:30 
uur. De toegang is 3 euro voor volwasse-
nen, kinderen onder geleide t/m 12 jaar zijn 
gratis.
 
Het kasteel van Helmond is gelegen aan de 
kasteellaan. s

Brabantse markt in 
de Kasteeltuin

Fotobijschrift: Kom snuffelen op de Brabantse markt tussen meer dan 170 kramen! 
(bron foto; Organisatieburo van Aerle).

Centrum

Het was op een camping in 
de Franse Corrèze dat we hen 
hadden leren kennen. Zij heet-
ten Jacques en Jeannine en 
kwamen uit Pessac bij Bor-
deaux. Ze hadden er nogal wat 
moeite mee dat zij, als Fransen 
op een Franse camping, nau-
welijks landgenoten ontmoet-
ten, maar dank zij de vrolijke 
inbreng van onze kinderen, 
ontstond er een solide contact 
dat nog jaren heeft bestaan. 
Wederzijds bezochten we el-
kaar. Zo zijn zij o.a. op onze 
zilveren bruiloft geweest. Zij 
zagen o.a. dat een Nederlands 
ontbijt wat uitgebreider is dan 
in Frankrijk, met als gevolg dat 
toen we bij hen logeerden (en 
uitsliepen!) wij een uitvoerig 
gedekte tafel ‘a la mode Néer-
landaise’ aantroffen en enkele 
minuten later (het was inmid-
dels 12.00 uur ‘s middags) al-
weer aanschoven voor een co-
pieus Frans souper. Allemaal 
een beetje veel van het goede. 
Een verzachtende omstandig-
heid was het feit dat de Bor-
deaux rijkelijk stroomde. Maar 
dat alles werd nog eens over-
troffen door wat hun vrienden 
François en Lucette, tijdens 
onze kennismaking met hun, 
ons voorzetten. Onder andere 
een gebraden zelf geschoten 
fazant, met de loodhagel er 
nog in. Gefrituurde uit de heg 
geplukte slakken, heel lekker, 
en sappige oesters, die echter 
niet door alle tafelgenoten ge-
waardeerd werden, omdat zij 
griezelden bij de gedachte een 
soort kikkerdril te moeten in-
slikken.

Jan van. Rest 

door jan van rest

Smullen!
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ONZE HOOFDSPONSOREN

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

HELMOND 
SPORT
FC TWENTE
VR 24 AUG / 20:00 UUR
KASSA’S OPEN OM 19.00 UUR OF BESTEL 
ONLINE VIA WWW.HELMONDSPORT.NL/TICKETS

#LAATONSJUICHEN
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Of je nu voor het eerst een wo-
ning wilt kopen, toe bent aan de 
volgende stap, of nu de kinde-
ren uit huis zijn juist kleiner wilt 
gaan wonen. Je situatie veran-
dert, je woonbehoeftes veran-
deren. En één ding blijft altijd 
hetzelfde: er komt heel wat op 
je af als je een woning wilt ko-
pen.

Goed voorbereid huizen bezich-
tigen
Om in te spelen op alle vragen 
die leven bij kopers, organiseert 

Rabobank Helmond het webi-
nar ‘Goed voorbereid op huizen-
jacht.’ Tijdens de live uitzending 
kun je direct je vragen stellen 
via de chat, waarop gereageerd 
wordt door een team van ex-
perts. Het webinar is woensdag 
12 september vanaf 20.00 uur 
voor iedereen (klanten en niet 
klanten) te volgen.   

Voor iedereen die een (andere) 
woning wil kopen
Tijdens het webinar wordt  in-
formatie  gegeven over het ko-
pen van een woning.  Zo krijg 
je antwoord op een vraag als: 
‘Ik heb als starter onvoldoen-

de spaargeld, wat nu?’ En: ‘Ik 
wil doorstromen naar een an-
dere woning, hoe regel ik dat?’ 
Birgitte Romonesco  (financieel 
adviseur Rabobank Helmond) 
geeft graag antwoord op je vra-
gen en is de host van de avond. 
Makelaar Paul van Wetten is te 
gast.

Aanmelden
Wij maken het je makkelijk: ge-
woon vanuit huis achter je pc, 
laptop of tablet volg je het webi-
nar op woensdag 12 september 
om 20.00 uur. 
Aanmelden doe je via 
www.rabobank.nl/helmond s

Laat je helemaal bijpraten, terwijl je gewoon op je eigen bank zit tijdens het webinar van 
Rabobank Helmond (bron foto; Rabobank).

Gratis webinar: 
Goed voorbereid op huizenjacht

Helmond
Op de Strabrechtse Heidedag 
zondag 19 augustus om 11.00 
uur, wordt het boek ‘De verbor-
gen wereld van de Strabrechtse 
Heide’ gepresenteerd. Auteur 
van het boek is Jap Smits, bos-
wachter bij Staatsbosbeheer. 
In oktober 2016 draaide de ge-
lijknamige natuurfilm van Han 
Meeuwsen, waaraan ook Smits 
meewerkte een aantal weken in 
de VUE bioscoop in Eindhoven. 

Slim boek
Het boek verhaalt over de kleine 
dieren van de heide en hun vaak 
bijzondere levenswijze, soorten 
die niet erg opvallen maar o zo 
belangrijk zijn voor al het leven 
op de hei. Een twintigtal foto’s 
komen als toegevoegde werke-
lijkheid echt tot leven in de vorm 
van bewegende beelden uit de 
natuurfilm. Ze worden zichtbaar 
door het gebruik van de AdOn 
app  die gratis kan worden ge-
download. 

Presentatie
De presentatie start om 11.00 uur 
met een viertal sprekers Marc de 
Wit, provinciaal directeur van 
Staatsbosbeheer, Peter Glas Wa-
tergraaf, Pjotr Oosterbroek ver-
tegenwoordiger van de Uytten-
boogaart- Eliasen Stichting en 
Mieke Meeuwsen-Dille weduwe 

van natuurfilmer Han Meeuw-
sen als uitgever van het boek. De 
speeches worden omlijst door 
korte filmbeelden uit het boek, te 
zien op een groot videoscherm.  

De film
Na de presentatie die ongeveer 
een half uur gaat duren wordt de 
film ‘De verborgen wereld van de 
Strabrechtse Heide nog een keer 
vertoond. Tijdens de Strabrecht-
se Heidedag is het boek éénma-
lig te koop voor €20 daarna is de 
winkelprijs €25. Het is te koop bij 
de grote boekhandels in de regio, 
de wereldwinkel in Heeze en op 
de site www.naturemoments-
productions.com.

Avondvullende presentatie
Vanaf de maand september gaat 
boswachter Jap Smits de regio 
door met een avondvullende 
lezing over het thema van het 
boek ‘De verborgen wereld van 
de Strabrechtse Heide’ daarbij 
gaat hij dieper in op de bijzonde-
re natuurwaarden van de heide 
waar hij al 40 jaar als boswachter 
ecologie werkzaam is.  

De Strabrechtse Heidedag vindt 
plaats zondag 19 augustus van 
11.00 uur tot 16.00 uur op de 
Plaetse 5571 TX Heeze (bij de 
schaapskooi). De toegang is gra-
tis. Het parkeren kost € 2. Er is 
extra bewegwijzering vanaf de 
A67 en vanuit het dorp Heeze. s

Boekpresentatie ‘De Verborgen 
wereld van de Strabrechtse Heide’

Regio

De verhalen worden uit het boek worden rijk geïllustreerd door mooie 
foto’s. (bron foto; nature moments productions).

Wat hebben Nieky Holzken, 
Dave Vermeulen, Wim Daniëls 
en Berry van Aerle gemeen? 
Ze zijn allen trots op Helmond 
en slaan hun handen ineen om 
Helmond naar de top te bren-
gen.

Stadskunstenaar Thomas Pie-
ters released a.s. vrijdag 17 augus-
tus, tijdens het laatste Kasteel-
tuinconcert, zijn nieuwe single 
‘Helmond’. In de videoclip ko-
men alle markante plekken van 
Helmond voorbij en zien we o.a. 
Nieky Holzken, Wim Daniëls, 
Berry van Aerle en Dave Vermeu-
len zelfspot drijven met de stad.

De single is vanaf vrijdag 17 au-
gustus te beluisteren via Spo-
tify, Itunes, Google Play Music, 
Youtube en Facebook. Helmond 
Marketing roept iedereen op 
om Helmond mee naar de top 
te stemmen. Wat moet je doen: 

luister de single en deel de vi-
deo via Facebook met al jouw 
vrienden. Vergeet de hashtag 
#Trotsophelmond niet. Als je 
meedoet aan de actie dan maak 
je kans op een geheel verzorgd 
weekend in Helmond!

Let op: deel de video openbaar 
via de facebookpagina van  
Helmond Centrum. 
www.facebook.nl/
centrumhelmond. 
Dan pas is je deelactie zichtbaar 
en maak je kans op de prijs. s

In de videoclip komen alle markante plekken van Helmond voorbij en 
zien we o.a. Nieky Holzken, Wim Daniëls, Berry van Aerle en 
Dave Vermeulen zelfspot drijven met de stad. 
(bron foto; Rob Deelen, Deelen tekst en beeld).

Stadskunstenaar lanceert 
nieuw Helmond lied!
Helmond

Helmond

Zondag 16 september organi-
seert Kv de Olietrappers weer 
een snuffelmarkt in Helmond 
aan de Engelseweg, op het oude 
Ehad Terrein.

Aanvang 09.30 t/m 15.30 uur. 
Entree is € 1.-  Een kraam huren 
kost  €17.50 en voor een grond 
plaats € 12.50. Voor kraamver-
huur of meer informatie kunt u 
contact opnemen met, graag na  
19.00 uur, met  Peter Bevers  06-
46911713 of Annemarie swinkels 

06-43497979. 
info@kvdeolietrappers.nl  
en kijk ook eens op 
www.kvdeolietrappers.nl s

Snuffelmarkt van Kv de Olietrappers 
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Ostaderstraat 23, 5721 WC Asten  |  T  0493 - 69 18 65  |  W  www.museumklokenpeel.nl

Méér dan museum!
Bezoek de vele activiteiten, evenementen 
en museale tentoonstellingen het hele 
jaar door! Zoals de expositie Klokkenroof! 
Of de onlangs vernieuwde afdeling 
paleontologie waar je op spectaculaire 
wijze kennis maakt met een spannend 
dierenrijk; De Peel aan Zee. Daarnaast 
herbergt het museum de grootste 
klokken- en beiaardcollectie ter wereld. 

Voor in uw agenda:
Oosterse Dagen 2018 
25 en 26 augustus!
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                   Belangenvereniging van senioren 
                                 KBO-Kring Helmond  

   Agenda KBO-Afdelingen 
Helmond augustus e.v. 2018 

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

 
 

• 21 aug. KBO-middag  
• 5 sep. Barbecue 
• 27 sep. KBO-middag 
• 9 okt. Herfstfeest 

 
 
 

• 22 aug. Midgetgolf Warande 
• 30 aug. Dagtocht Strijen en Dordrecht  
• 6 sept. Lange fietstocht 
• 13 sep. Excursie Tweede Kamer  
• 23 sep. Van alles wa-markt  
• 26 sep. Barbecue  

 

 

• 13-17 aug. Seniorenvakantieweek 
• 25 aug. Repaircafé 
• 1 sep. Repaircafé 
• 4 sep. Koffieochtend 
• 6 sep. Bloemschikken 
• 17 sep. Museumplusbus naar Amsterdam  
 

 
 

 
• 16 aug. Koffiemorgen  
• 30 aug. Fietstocht   
• 5 sep. Koffiemorgen  
• 12 sep. Jeu de Boulestoernooi  
• 20 sep. Koffiemorgen  
• 27 sep. Fietstocht  
 

KBO-Brouwhuis 

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

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

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

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

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

(kbostiphout@gmail.com) 

Beste mensen,  
Hartelijk welkom op onze “KBO-pagina”  van augustus. Na de vakantieperiode zijn 
alle afdelingen weer volop bezig met het organiseren van allerlei activiteiten. Deze 
pagina is een beknopt overzicht  van enkele berichten die wij maandelijkse in onze 
afdelingsnieuwsbrieven en in de overige media plaatsen. KBO is er voor alle senioren 
en doet veel voor haar leden. Om dat te benadrukken krijgen alle Helmondse KBO-
leden een handige KBO-shopper. Deze opvallende kleurrijke shoppers zijn handig in 
het gebruik omdat de handvatten iets korte zijn en de shopper minder hoog is. U 
zult er binnenkort veel in Helmond tegenkomen. Veel leesplezier. 
 
KBO-Bernadette Ov-kaart praktijkinstructie 
Op 27 juni heeft men met een 10-tal personen een tochtje met de trein 
naar Eindhoven gemaakt om ervaring op te doen met het reizen in het 
Openbaar Vervoer. Het was de bedoeling om ook nog met de bus te rei-
zen, helaas gooide een staking roet in het eten. Na het activeren, opladen 
en inchecken kon men instappen. In Eindhoven moest vanzelfsprekend 
weer uitgecheckt worden.  Hierna heeft men bij AH gedemonstreerd hoe 
men de Ov-kaart weer op kan laden. Na een drankje heeft men de trein 
weer naar Helmond genomen. Indien nodig organiseert KBO-Bernadette 
deze praktijkvoorlichting vaker voor haar leden.  
 
Rommelmarkt “Van alles wa” 
Het bestuur van KBO-Brouwhuis gaat samen met diverse vrijwilligers een rommelmarkt organise-
ren op zondag 23 september van 10.00 tot 14.30 uur in wijkhuis de Brem Rijpelplein 1. Vanaf 
09.00 uur kan begonnen worden met de tafels te vullen en in orde te 
maken. U vindt de Brem door de bewegwijzering te volgen via de ’Weg 
door de Rijpel afslag Twentehof’ (navigatie) dan komt u bij het par-
keerterrein voor de Brem. De toegangsprijs is slechts € 1,- per per-
soon?  Als u privé spulletjes wilt verkopen dan kunt u een of meerdere 
tafels huren voor € 3,50 voor een kleine tafel of € 5,- voor een grote 
tafel.  Als u een tafel wilt huren kunt u zich aanmelden bij Cees Senders 0492-513335 of e-mail  
c.senders@bbhmail.nl. De opbrengst komt geheel ten goede van KBO-Brouwhuis. 
 
Graag met de computer, laptop, tablet of smartphone bezig? 
Dan bent u bij KBO-Brouwhuis op het juiste adres. Wij verzorgen cursussen en/of ondersteuning 
persoonlijk bij u thuis. Zo krijgt u maatwerk geleverd. Om deze service te kunnen gebruiken hoeft 
u geen lid te zijn van KBO-Brouwhuis.  Leden van KBO-Brouwhuis krijgen wel een korting op het 
lesgeld. Als u nog geheel onbekend bent op de digitale snelweg kunt u gedurende de ondersteu-
ning een tablet lenen. Na gebruik kunt u die met korting overnemen of weer retour geven. Er zijn 
dan aan het lenen geen verdere kosten verbonden. De prijzen voor de privélessen bedragen €7,50 
per uur. Wilt u er meer over weten of hebt u interesse, neem dan contact op met Albert Coppens, 
tel. 0492-592166. 
  
St. Lucia bezoekt concert Andre Rieu  
Een verslag uit de nieuwsbrief van St. Lucia door Pascalle. 
Op woensdag 4 juli jl. gingen we met 6 personen, georganiseerd door 
KBO-St. Lucia, naar het concert van Andre Rieu aan het Vrijthof in Maas-
tricht. We werden opgehaald door een EMA-bus en hebben onderweg in 
Vijlen van  een lekker 3-gangen diner genoten. Aangekomen in Maas-
tricht zijn we van de Markt naar het Vrijthof gewandeld waar, na enig 
wachten, Andre Rieu met zijn orkest aan kwam gelopen langs de terras-
sen. Naast de bekende wals- en marsmuziek en solisten speelden ze ook o.a. de meezingers “Can 
’t help falling in love (Elvis)” en “Adieu”. Hierna klonk een knal en viel er enorm veel confetti om-
laag. Ook het nodige vuurwerk kwam eraan te pas. Dit gaf een leuke ambiance op het Vrijthof! Als 
gastartiest was Los del Rio van de bekende La Macarena hit uitgenodigd. Dit swingde goed! Al met 
al een leuk concert waar de stemming er goed in zat. Jammer dat direct na afloop de uitgedeelde 
poncho’s nog tevoorschijn moesten komen want we zaten midden in een stortbui. Gelukkig had de 
buschauffeur op ons gewacht en zijn we weer, wat laat maar veilig, naar huis gebracht. Dit was 
het einde van een prachtige dag. Bedankt KBO St. Lucia voor de goede organisatie! 
 
Repaircafé KBO-St. Lucia 
Op zaterdag 25 augustus a.s. van 13.00-16.00 uur en op zaterdag 1 september a.s. van 11.00- 
15.00 uur kunt u weer terecht bij het Repaircafé KBO-St. Lucia in de 
Geseldonk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Adriaan 
van Veggel, vicevoorzitter@kbo-stlucia.nl of per telefoon. 0492-
841112. Direct e-mailen kan ook repaircafe@kbo-stlucia.nl,  
vicevoorzitter@kbo-stlucia.nl of per telefoon. 0492-841112. Direct e-
mailen kan ook repaircafe@kbo-stlucia.nl. 
 
KBO-Stiphout ging op stap met de Museumplusbus  
Een verslag uit de nieuwsbrief van Stiphout door Anny Selten. 
Met de Museum Plus Bus naar Den Haag. Inderdaad het was een 
”Plusbus”. Geweldig! Niet meer zo mobiel, geen probleem. Bij het in-
stappen werd een “loopplank” uitgelegd. Iedereen kwam soepeltjes aan 
boord. Voor het rollend materiaal was ruimte onder in de bus, perfect! 
De bus was ook pas een half jaartje oud. Onze chauffeur Henry bracht 
ons in een prettig tempo, geen files, naar Den Haag. Doel: het Ge-
meentemuseum. Daar werden we als Vips voor het museum afgezet. Alvorens de tentoonstelling 
te bezoeken, mochten we eerst genieten van een ons aangeboden lunch. Vervolgens een rondlei-
ding, met gids. Als iemand je vertelt, hoe je een schilderij kunt lezen en bekijken, is dat geweldig. 
De tentoonstelling “De Haagse School” was zeer de moeite waard. Na nog een kopje koffie en een 
bezoek aan de museumwinkel, werd de terugreis aanvaard. Al met al een geweldige dag. Dank, 
heel veel dank, aan allen die deze reis mogelijk maakten. En last but not least: De Bankgiro Lote-
rij, als een van de goede doelen, de sponsor van deze dag.  

KBO-Bernadette 

KBO-St.Lucia 

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

Mazda CX-5 vanaf € 31.990,-. Gemiddeld verbruik Mazda CX-5 van 5,0 tot 7,1 liter per 100 km / van 20,0 tot 14,1 km per liter / CO2-uitstoot van 132 tot 162 g/km. Prijzen excl. metallic/mica lak en eventuele opties. Acties geldig bij aanschaf van een Mazda CX-5 uit voorraad met 
registratie voor 30 september 2018. Inruilaanbod enkel geldig bij particuliere aanschaf van een NEDC-voorraadauto. Het automaat aanbod is alleen geldig i.c.m. SKYACTIV-G 165 motorisering, vanaf TS-uitvoering en enkel op geselecteerde voorraadmodellen. Afgebeeld model kan 
afwijken van de daadwerkelijke specifi caties. Prijswijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden: www.mazda.nl.

WAARDE
VAN MEER Door ANWB benoemd tot meest waardevaste auto

+ Occasion van het Jaar 2018
+ Met € 1.500,- extra inruilwaarde
+ Gratis trekhaak t.w.v. € 1.220,-

EXCLUSIEF BĲ  OOSTENDORP AUTO:  
NU MET GRATIS AUTOMAAT

Helmond-Oost

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.

Mierlo-Hout

Vanaf vrijdag 24 augustus start 
bridgeclub ’t Houtse Slem weer 
met bridgedrives op vrijdagmid-
dag, ook voor niet-leden. Men 
dient zich uiterlijk om kwart 
over een aan te melden in De 
Geseldonk. Er wordt een kleine 
vergoeding gevraagd. Regelma-
tige deelnemers kunnen soms 
een prijsje winnen.

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.

Helmond

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

Rijpelberg

Rijpelberg

Gratis reparaties bij Repaircafé 
Rijpelberg op zaterdag 25 augus-
tus van 11.00 tot 15.00 uur. Loca-
tie: oude basisschool De Torelaar 
op de Groningenhof 4, Helmond. 
Meer info: Toegankelijk voor alle 
inwoners van Helmond. Nieuwe 
vrijwilligers nog steeds welkom. 
www.facebook.com/
RepaircafeRijpelberg

Op Zondag 2 september organi-
seert stichting Rijpelbergse Ou-
deren (S.R.O)  een gezellige BBQ 
middag plaats in de Brem aan 
het Rijpelplein 1. Aanvang is 18.00 
uur en de zaal gaat open om 17.00 
uur. Er zullen diverse soorten 
vlees zijn, salades, stokbrood en 
soep vooraf. Ook is er gezellige 
muziek op een groot scherm. 
Aanmelden kan bij Riek: 0492-
518181 of bij Henny: 06-14232320. 
Kosten bedragen €12,50 voor le-
den en €15,00 voor niet leden.

Helmond-Oost

Speeltuin Leonardus presen-
teert: Zondag 19 augstus; zomer-
markt! Als u toevallig naar iets 
op zoek bent, kom dan maar 
eens langs. Wie weet vind u het 
bij de kleine en grote handelaar-
tjes. Aanvang 11.00 uur en duurt 
tot 16.00 uurDe muziek tijdens 
de markt wordt verzorgd door 
Harry en Lenny uit Helmond. 

Centrum

Van 24 augustus tot 27 septem-
ber exposeert Henny Agten uit 
Helmond zijn schilderijen. Voor-
al bekend van zijn werken van 
Vincent van Gogh. Te bezoeken 
in de Fonkel Prins Karelstraat 131 
te Helmond.

Mierlo-Hout

Zondag 19 augustus fietsen 
wij de Erpse vennenroute. De-
ze route is 52 KMVertrek om 
09.00 uur vanaf de Rabobank in  
Mierlo-Hout

www.deijkersmeubelen.nl 
Nijverheidsweg 2a, Helmond

06-52072755 

ALTIJD SCHERPE 
PRIJZEN!

Entree 2 t/m 12 jaar € 0,50 en van-
af 13 jaar € 1,00. LET OP; dit geldt 
ook voor abonnementhouders. 
Adres; Mgr.Swinkelsstraat 24.

HELMONDNU.NL
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Vrijdagkoopavond
tot 20.00 uur geopend

IEDERE ZONDAG OPEN
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

www.tuincentrumdebiezen.nlDeze aanbiedingen zijn geldig van 15 t/m 21 Augustus 2018
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Sfeer & Interieur

Klokken
Alle maten & soorten
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Diverse soorten

Intake en aanvullend onderzoek dezelfde dag! 
Onze dermatologen zijn speciaal opgeleid in het 
herkennen van huidkanker.  
Bij ons kunt u terecht voor de behandeling van 
alle vormen van huidkanker. Speciaal op huidkanker 
ingerichte operatiekamer.

DIAGNOSE HUIDKANKER SNEL 
EN ACCURAAT IN HELMOND

ALTIJD VERGOED NA VERWIJZING DOOR UW HUISARTS!
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DR. R.P.M Ceulen
Dermatoloog

Stationsstraat 1
5701 MK 
Helmond
0492-792939

VRIJWILLIGERS EN 
MAATSCHAPPELIJKE STAGE MARKT
11 OKTOBER 19.00-21.00 UUR
ROC TER AA, KEIZERIN MARIALAAN 2, HELMOND 

GRATIS TOEGANG

Wilt u een gratis stand voor op de markt? 
Mail dan naar: 

vrijwilligerswerkhelmond@levgroep.nl

WAT PAST BIJ MIJ?

Samen met Mandy, van de redac-
tie, stapte ik het domein van de 
ambulance post Helmond binnen. 
Lando 14 jaar chauffeur, Geert 6,5 jaar 
verpleger en Rob 25 jaar verpleger za-
ten aan de tafel en heten ons welkom. 
Al snel was duidelijk dat er tegenover 
ons 3 mensen zaten met een enorme 
passie voor hun werk. Ze staken al 
snel van wal.
Op de post Helmond werken een 50-
60 personen en staan er 8 ambulan-
ces, 1 zorgambulance en 1 wensam-

bulance. Een team bestaat uit een 
chauffeur en een verpleegkundige. 
Geen vaste paren dus genoeg wis-
selende contacten zeiden ze lachend.
Ze hebben een 5-6 ritjes op een dag en 
een ritje duurt gemiddeld een uur tot 
anderhalf uur. Vaak hoor je dat am-
bulances niet op tijd komen, maar als 
je weet dat slechts 1% te laat komt, 
valt dat reuze mee. 
Wat er zoal veranderd is?
Vroeger hoorde ze op de post wat er 
aan de hand was en waar ze heen 
moesten. maar nu stappen ze gelijk  
in de auto bij een signaal en krijgen 
ze in de auto door hoe of wat. Een 
voordeel van 2 minuten die levens 
kan redden.

Ik schrik men eigen altijd kapot als 
zonne ambulance achter me zit, dus 
ik vroeg aan de chauffeur: ‘’zeg me 
nou eens wat ik moet doen als jullie 
achter me zitten?’’ Niet als een gek 
de berm in rijden zei hij, dan breng je 
jezelf in gevaar. Je maakt al rijdend 
ruimte en maak geen rare manoeu-
vres want de ambulance zoekt zelf 
zijn weg wel. En zeker niet voor een 
ambulance je snelheid opvoeren en  
met 120 km door de stad scheuren.
Wat houden jullie taken precies in ?
De taak van de verpleegkundige is 
te zorgen voor de patiënt en is eind-
verantwoordelijk voor alle medische 
beslissingen en handelingen. Maar 
ook de chauffeur is van groot belang. 
Hij neemt gelijk de omgeving in zich 
op en zorgt dat de verpleger(ster) zijn 
of haar werk kan doen. Soms scha-
kelt hij daar omstanders voor in om 
mensen op afstand te houden en hij 
heeft gelijk gezien hoe de patiënt ver-
voerd kan worden. Zonder chauffeur 
kan de verpleger(ster) zijn/haar werk 
niet doen. 

Vaak denken mensen, de ambu-
lance is er dus patiënt  inladen en 
wegrijden naar het ziekenhuis.  
Dat is niet zo. Ter plekke stellen ze de 
diagnose en verlenen eerste hulp en 
schakelen eventueel extra hulp in. 
Daarna gaat de patiënt richting zie-
kenhuis, of kan door hun hulp toch 
thuis blijven.
Als de ambulance terug is op de post 
moeten hun ook zelf de ambulance 
schoonmaken en alles aanvullen, 
ook dat behoort tot hun taak. Ook 
hebben de meeste een neven taak 
zoals de voorraad beheren, voertuig-
commissie en scholingscommissie. 
Als ik aan ze vraag wat zou je graag 
veranderd willen zien roepen ze in 
koor het salaris. Met hun uitleg dacht 
ik  jullie hebben helemaal gelijk. 
Want man ow man wat een verant-
woordelijk beroep. Hun verdienen wa 
men betreft echt een gouwe medaille.
Wat vinden ze nou leuk aan dit werk? 
De uitdaging en dat geen een dag 
hetzelfde is hoor je van ze; ze weten 
van tevoren nooit wat ze gaan doen. 
Een prachtig vak vinden ze het ,mijn 
god wat  kunnen deze mannen ver-
halen vertellen ik krijg er amper een 
speld tussen.

Ik had nog uren kunnen luisteren, 
maar de pieper ging en ze moes-
ten een rit gaan doen we liepen 
met hun mee de garage in en za-
gen de ambulance vertrekken 
naar daar waar ze nodig waren. 
Wij  gingen verder met verpleegkun-

dige Rob, die ons een rondleiding gaf 
door het gebouw. 
En wat we allemaal zagen? Op Fa-
cebook staat een vlog online waarin 
nog veel meer verteld wordt ;) 
We willen Rob, Geert en Lando 
hartstikke bedanken voor hun uit-
leg van hoe het er aan toe gaat 
op de ambulancepost Helmond 
van de GGD Brabant-Zuidoost.  
Bedankt dat we een kijkje mochten 

komen nemen.
Voor iedereen een fijn weekend en 
zorg da ge niet in zonne ambulance 
komt te liggen.
Tot volgende week

Een kijkje 
achter de 

schermen bij 
de ambulance 
post Helmond

Ons 

vertelt…

Rob is al meer dan 25 jaar verpleger bij Ambulance post Helmond; een 
hele tijd al! (bron foto; Mandy Meeuwsen, www.helmondnu.nl)

‘Op Facebook staat 
een vlog online 

waarin nog veel 
meer verteld wordt’
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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

Werkzaam in ALLE wijken van Helmond
Spreekuurlocaties:
Centrum: Wethouder Ebbenaan 168 ma t/m vr
Mierlo-Hout: Cortenbachstraat 70 do
Rijpelberg: Twijnsterhof 161 vr
Stiphout: Dorpsstraat 51 ma

Lenneke van Oorschot - Daamen
Fleur de Wolf
Linda Verbakel - Backx
Inge van Melis - van Hout

verloskundigenhelmond.nl

0492 - 53 28 00

NU OOK IN STIPHOUT

Wil jij ons team komen versterken en werken in een moderne en gezellige Griekse sfeer. 
Ben jij een gemotiveerde, gastvrije, vrolijke, stressbestendige en collegiale medewerker. 

Die flexibel inzetbaar is, zowel doordeweeks, in het weekend en de feestdagen.

Ben jij degene die we zoeken, dan zien wij graag jouw CV met pasfoto en motivatie tegemoet.

Je kunt ook even bellen of mailen. 0492-837446   info@grieksrestaurantepsilon.nl
Grieks Restaurant Epsilon, Steenweg 24, 5707 CG  Helmond

GRIEKS RESTAURANT 

 EPSILON 
is op zoek naar een 

MEDEWERKER BEDIENING m/v 
Leeftijd vanaf 18 jaar.
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RKSV Mierlo-Hout is met spoed op zoek 
naar iemand (man of vrouw) die de func-
tie van terreinmeester binnen de vereni-
ging wil invullen. Voor deze belangrijke 
uitdagende functie zoekt de vereniging 
iemand die het prettig vindt om verant-
woordelijkheid te dragen en die de taal van 
de voetballers (sters) spreekt.
In verband met de belangrijkheid van deze 
functie, als vrijwilliger, is RKSV Mierlo-

Hout   bereid om ook een vrijwilligersbij-
drage te vergoeden. 

Uw reactie graag met spoed mailen 
naar de secretaris of voorzitter van de  
vereniging. s

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

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

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

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

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

Ter voorbereiding op het nieuwe volleybal-
seizoen beginnen bij de start van het nieuwe 
schooljaar op maandag 20 augustus ook 
bij VC Polaris de wekelijkse trainingen. VC 
Polaris neemt aan de volleybalcompetitie 
deel met 5 heren-; 4 dames-; 3 jongens- en 
7 meisjesteams. Daarnaast komen bij het 
Cool Moves Volleybal nog een tiental ba-
sisschoolteams uit. Het conceptprogram-
ma geeft aan dat de eerste competitiewed-
strijden voor zaterdag 22 september staan 
genoteerd. De vaandelteams  van Polaris 
zijn in de zuidelijke derde divisie B van de 
NeVoBo ingedeeld en treffen heel veel be-
kende tegenstanders. De heren openen 
met een uitwedstrijd in Eindhoven tegen 
VCE/PSV. De dames spelen op 22 septem-
ber eveneens een uitwedstrijd en gaan op 
bezoek bij VC VOLT 2, de nieuwe naam 
voor de fusieclubs uit het land van Cuyk.  
Voor informatie: zie www.vcpolaris.nl 

Indeling Derde divisie B Heren
VC Polaris Helmond; VCE/PSV Eindhoven; 
Terraveen FC Combinatie St. Odiliapeel;  
Huynday Peter Jansen Stramproy;  TUPOS 
Baarlo; VVC Vught; Jola/Olympus Made; 
Hands Up 2 Den Dungen; ATAK ‘55 Was-
pik; Hornerheide /HHC Horn; Fit & Fysio/
VC LIMAC Linne en Nuvoc Veldhoven.

Indeling Derde divisie B Dames
VC Polaris Helmond; VC Volt Land van 
Cuijk 2; Ledub Budel 2; Hajraa Eindho-
ven; VC Landgraaf Heerlen; HOVOC 
Horst; VC Peelpush Meijel 3; VC Kessel 
Kessel 1; Volley Tilburg 3; ADC Urmond; 
HLB van Daal/DS Den Dungen; Vocala  
(Nieuwe fusieclub uit Beugen, Oeffelt en 
Rijkevoort.) s

VC Polaris start nieuw seizoen Mierlo-Hout

Terrein meester gezocht
Mierlo-Hout

Advies op maat Meet service Monteer service Showroom

Wij maken van uw huis een thuis!

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

SUMMER DEAL 
10% KORTING*

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

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

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

Patrique Dankers de directeur/eigenaar 
van E-Quest (o.a. van Breedband Hel-
mond) is tijdens het Europees kampioen-
schap bankdrukken, eerste geworden 
met maar liefst 190 kilo bankdrukken. Het 
kampioenschap vond plaats in Bordeaux 
(Frankrijk).

Patrique, die uitkomt voor Sportcentrum 
TOPFIT, en normaal met de mindervali-
den meedoet, heeft bij de masters 1 (40-44 
jaar) , in een zeer spannende wedstrijd, de 
titel behaald. 
Zijn tegenstander behaalde hetzelfde ge-
wicht, maar vanwege zijn zwaardere li-
chaamsgewicht ging de winst naar Patrique.  
Met deze prestatie eindigde hij op de 
derde plek overall, een uitzonderlijke  
prestatie! s

Patrique Dankers Europees 
kampioen Bankdrukken

Directeur van E-quest, Patrique Dankers, werd afgelopen week eerste tijdens het Europees 
kampioenschap bankdrukken (bron foto; ingezonden E-quest).

Bordeaux/Helmond-Stiphout
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Op zondag 26 augustus 2018 
is de rollende theaterparade 
wederom het hoogtepunt van 
Brabantsedag Heeze. Binnen 
het thema voor deze 61e editie, 
‘Van Ravenstein tot Roosen-
daal’, is Helmond één van de 
onderwerpen. Het thema is de 
inspiratiebron voor de zestien 
wagenbouwersgroepen. Aan 
het thema is een lijst gekoppeld 
van alle 296 vroegere en huidige 
plaatsen in het Brabantse, van 
Aalst tot Zundert, en dus ‘van 
Ravenstein tot Roosendaal’.

Vlisco. Gemaakt in Helmond, ge-
wild in Afrika is het onderwerp 
dat Vriendenkring Van Gaal tot 
leven gaat brengen. In 1844 nam 
Pieter Fentener van Vlissingen de 
katoendrukfabriek in Helmond 
over van zijn vader. De stoffen 
uit Helmond werden populair en 
kregen een goede reputatie. Al 
meer dan 170 jaar creëren ze ori-
gineel, hoogwaardig textiel dat 
onderdeel is geworden van het 

modelandschap en vele tradities 
en herinneringen in Midden- en 
West-Afrika. Deze wagen gaat 
als derde van start in de rollende 
theaterparade. Het bouwen en 
vormgeven van de wagen, de sty-
ling, aankleding en de acteursre-
petities zijn op dit moment in 
volle gang. 

De grootste theaterparade van 
het jaar, met zestien Brabants-
historische onderwerpen is het 
hoogtepunt van Brabantsedag 
Heeze, op zondag 26 augustus 
van 10.00 tot 19.00 uur. De thea-
terparade zelf start om 13.30 uur. 

Voor en na de parade is op aan-
geklede sfeerpleinen in Heeze 
een compleet programma te 
beleven met exposities, muziek, 
(straat)theater, entertainment, 
vertier en catering.

Toegangs- en tribunekaarten 
voor het belevenement zijn on-
line te bestellen op www.bra-
bantsedag.nl/tickets  (kinderen 
tot en met 12 jaar hebben gratis 
toegang). s

DE JUISTE VAKMAN 
VOOR ELKE KLUS

ONDERHOUD

RENOVATIE

VERBOUWING

TIMMERWERK

SCHILDERWERK

PAARDSHOEVE 5 | 5708 VH HELMOND

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

WWW.KANTELBERGBOUW.NL

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

• afrasteringen
• draaipoorten
• automatiseringen

• schuttingen
• schuifpoorten
• sierhekwerk

Hortsedijk 25
5708 HA Helmond
0492-842954

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

Rivierensingel 745
5741 KV  Helmond
0492-842954

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

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

VOOR NIEUWBOUW, UITBREIDING EN
RENOVATIE VAN UW WOONHUIS

 VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

UW INSTALLATEUR VOOR:

• CV KETELS EN ONDERHOUD   • COMPLETE BADKAMERS

• STADSVERWARMING   • RADIATOREN

• VLOERVERWARMING   • SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

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

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 
















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

wesa tuinhout
Natuurlijk , altijd een passende oplossing

wesa tuinhout
Natuurlijk , altijd een passende oplossing

www.wesatuinhout.nl

Fotobijschrift: ‘De grootste theaterparade van het jaar’; dat is wat de 
Brabantsedag in Heeze is. Dit jaar met een Helmonds tintje. 
(Foto: De winnaar van 2017 De Rooie Hoek. Fotograaf: Victor Coffa).

Regio

61e Brabantsedag Heeze: 
Helmond in de grootste 

theaterparade van het jaar 

0492-845350

info@
adcommunicatie.nl

VOOR SNEL EN 
GOEDKOOP 
DRUKWERK!

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

E-mail: parochie@heiligelambertus.nl  
Website: www.heiligelambertus.nl

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT.
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout

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

Zondag 19 augustus:
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang
Goen Keeren-Rooijakkers; Anja van der Linden-
Rooyackers v.w. trouwdag; overleden ouders 
Janus en Stien Meulendijks-van Gennip; Piet 
Santegoeds; Harrie van de Vorst; bijzondere 
intentie v.w. een 90ste verjaardag;

Donderdag 23 augustus:
19.00 uur Alphonsuskapel;

Zaterdag 25 augustus:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzien-
igheid en Sint Anna; volkszang;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;
Nelly van Bussel-van Os;

www.damiaanhelmond.nl

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

Woensdag 15 augustus Maria Hemelvaart
19.00 uur Maria koor

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

Zondag 26 augustus 
10.30 uur Gregoriaans koor
Piet van Neerven en Irma van Neerven-
Harnisch, overleden ouders De Kok-van de 
Berk en Ciska de dochter, Rob 
Mertens, Ans van Zanten-
Groenland, Betsie Hamilton-
Sol.

www.damiaanhelmond.nl

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

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

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

LAATSTE WEEK T/M ZATERDAG 25 AUGUSTUS

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

OP DE GEHELE ZOMERCOLLECTIE 
Ook online kortingen! www.lenssenmodemierlo.nl

SHOP NU OOK AL DE NIEUWE COLLECTIE!

70% KORTING

Op het podium van het over-
dekte bosterras van landgoed 
en natuurbegraafplaats We-
verslo verzorgt de Servische  
zanger en gitarist Radomir Va-
siljevic met zijn eigen orkest op 
zondagmiddag 26 augustus een 
exclusief optreden met Balkan-
muziek. En schrijver Ton van 
Reen uit Baarlo vertelt er over 
zijn leven in en met de Peel en 
over zijn boeken. Dit jaarlijkse 
zomerprogramma biedt een po-
dium voor muziek, verhalen en 
gedichten die gaan over het le-
ven van mensen. Met alle emo-
ties en weerbarstigheden die 
daarbij horen.

Passie en virtuositeit uit de Bal-
kan 
Radomir Vasiljevic (1984, Servië) 
heeft een Master in klassieke gi-
taar behaald aan de Faculteit van 
Muzische Kunsten in Belgrado. 
Hij brengt exclusief voor Wever-
slo met zijn Balkan Orchestra 
een programma waarin de me-
lancholie, de strijd en de Balkan-
oorlogen doorklinken. Het heim-
wee naar huis (drie van de or-
kestleden komen uit de Balkan),  
het leven van de rondtrekkende 

en verdreven volkeren, maar ook 
de uitbundigheid, de hartstocht 
en de liefde komen in de meesle-
pende liederen en het virtuoze gi-
taarspel aan bod. Balkan muziek 
heeft een eigen identiteit met 
warmte, gevoel en eigen ritmes. 
Het heeft invloeden ondergaan 
van onder andere Russische - , 
Zigeuner- en Klezmermuziek. 
 
Verhalen over en uit De Peel 
Ton van Reen (1941)- opgegroeid 
in het Limburgse Helden-Pan-
ningen als zoon van een wacht-
meester der Rijkspolitie - is een 
markant, eigenzinnig, bevlogen, 
betrokken en veelzijdig schrij-
ver. Voordat hij zich volledig op 
het schrijven toelegde, was hij 
werkstudent, bouwvakker, zee-
man, fabrieksarbeider, verple-
ger, maatschappelijk werker en 
uitgever. Hij schrijft literatuur 
voor volwassenen, jeugdboeken, 
hoorspelen en geschiedkundig 
en journalistiek werk.  Zijn klas-
sieker De bende van de Bokken-
rijders werd verfilmd voor tv. Hij 
is niet alleen verbonden met de 
Peel, maar ook met Afrika waar 
hij nauwe banden mee onder-
houdt. Als rasverteller laat hij je 
kennismaken met de verhalen 
en ervaringen achter zijn tien-
tallen boeken, reisverslagen, co-

lumns en documentaires. 
Dit unieke programma met Bal-
kanmuziek en Peelverhalen on-
derstreept dat menselijke emo-
ties en belevenissen universeel 
zijn. Wat in de Peel gebeurt, kan 
ook in de Balkan gebeuren en 
omgekeerd. Grenzen vervagen 
waar mensen vanuit hun hart 
spreken. 
Reserveringen via www.wever-
slo.nl of natuur@weverslo.nl .
Zondag 26 augustus, 15.00 uur 
op het Bosplein Weverslo.
Bijdrage: €10,00 p.p. inclusief kof-
fie/thee. Bezoekadres: Janslust 
11, Heide. Voor meer informatie 
www.weverslo.nl en op www.
facebook.com/Natuurbegraaf-
plaats. s

Op natuurbegraafplaats 
Weverslo kun je o 26 augustus 
genieten van Balkanmuziek en 
Peelverhalen(Bron foto; Radomir 
Vasiljevic / Balkan Orchstra).

Regio

Balkanmuziek en Peelverhalen op 
natuurbegraafplaats Weverslo



18 week nummer 33 vrijdag 17 augustus 2018 de loop weekkrant HELMOND

De (voetbal)wereld verandert 
continu en het tempo neemt 
toe. Dit vraagt van een BVO 
om zichzelf continu te verbete-
ren en te vernieuwen. De Multi 
Functionele Sport Accommoda-
tie (het nieuwe stadion) in 2023, 
als onderdeel van de Sport- en 
Beleefcampus, eist een sterke 
sportieve en maatschappelijke 
partner. Helmond Sport is dat 
aan de stad en haar regio ver-
plicht.

‘Samen op reis naar de Sport- 
en beleefcampus in 2023’ 
Helmond Sport heeft als bespeler 
van de Multi Functionele Sport 
Accommodatie en als onderdeel 
van de Sport- en beleefcampus 
een mooie toekomst voor zich. 
Door gastheerschap, het ne-
men van de rol als verbinder en 
het delen van topsportexpertise 
gaan wij onze meerwaarde laten 
zien voor een sportief, sociaal, 
gezond en innovatief Helmond. 
Helmond Sport zal het initiatief 
nemen om middels samenwer-
king met de gemeente Helmond, 
maatschappelijke organisaties, 
het onderwijs en het bedrijfsle-
ven betekenis te geven aan de 
toekomst van onze stad en haar 
regio. 
Helmond Sport is een Betaald 
Voetbal Organisatie en heeft 
sportieve ambities. Wij willen in 
2023 ieder seizoen in de top van 
de eerste divisie spelen, met een 
aantal regionale zelfopgeleide 
spelers, middels de play-offs strij-

den voor promotie naar de eredi-
visie en een toeschouwersaantal 
van minimaal 3500 supporters. 
Tevens willen wij in het jaar 2023 
beschikken over een volledige 
zelfstandige jeugdopleiding die 
is ingericht als beroepsopleiding.

We zijn al onderweg op weg 
naar de toekomst
De reis naar het nieuwe stadion 
is inmiddels ingezet. Wij hebben 
de afgelopen vier maanden het 
initiatief genomen om de syner-
gie te vergroten met verschillen-
de partners om samen vandaag 
te gaan reizen naar de Sport- en 
Beleefcampus.
Ook binnen de organisatie zijn 
er al de nodige veranderingen 
doorgevoerd en zijn er stappen 

gezet, zoals een nieuwe coach, 
opbouw van een nieuw team, 
twee nieuwe bestuursleden, 
nieuwe directeur, samenwerking 
met NAC Breda, een nieuwe 
stadionnaamgever, een nieuwe 
professionele organisatiestruc-
tuur waar voetbal centraal staat, 
een nieuwe veiligheidscoördina-
tor, een nieuwe cateraar en wij 
zijn gestart met een zelfstandige 
jeugdopleiding i.s.m. OMO.

Ambitie seizoen 2018-2019
Vanuit de visie hoe Helmond 
Sport haar toekomst ziet en gaat 
vormgeven hebben wij een am-
bitie geformuleerd: Een stijging 
van het gemiddeld aantal toe-
schouwers van 1284 naar mini-
maal 2000. s

Toekomst van Helmond Sport 

Binnen de organisatie zijn er al de nodige veranderingen doorgevoerd 
en zijn er stappen gezet zoals een nieuwe coachen de opbouw van een 
nieuw team (bron foto; Wim van den Broek).

Helmond

Elke zondag tot eind september 
vindt er in Stadspark de Waran-
de een concert plaats. De vaste 
aanvangstijd is 12:00 uur en het 
programma is deze dag rond 
15:45 uur afgelopen. Alle con-
certen zijn gratis toegankelijk. 
Daarnaast zijn er in het park 
horecavoorzieningen en vol-
doende zitplaatsen aanwezig, 
het recept voor een geslaagde 
zondagmiddag!

Het hele jaarprogramma staat 
op de vernieuwde website: 
www.caratconcerten.nl 

Programma 19 augustus: 
12.00 uur: SOM, Seniorenorkest 
uit Meijel 
Het orkest met zo’n 25 leden is 
afkomstig uit de gemeente Peel 
en Maas en omstreken. Het 
staat onder leiding van Hans 
Lammers. Op het Munsterplein 
in Roermond en bij de Carat-
concerten in Helmond zijn de 
muzikanten van de SOM graag 
geziene gasten

13.00 uur: Instrumentaal trio 
Mousai uit Valkenswaard 
Mousai is de naam van een in-
strumentaal trio. Het legt zich toe 
op fijne luistermuziek, die soms 
lang en dan weer heel kort kan 

zijn, maar tevens ingetogen, op-
zwepend of melancholiek. Met 
Tiny Scheepers- van der Heijden 
op gitaar, Wilhelmien Hacking- 
van der Burgt op accordeon en 
Harry Vogels op mandoline.

14.00 uur: Die Heidefelder Musi-
kanten uit Eindhoven 
De naam is ontleend aan het feit 
dat Eindhoven gelegen is tussen 
de Oirschotse-, Strabrechtse- en 
Leenderheide. Ze spelen zowel 
moderne muziek alsook de tra-
dionele kapellen muziek. De Ka-
pel staat onder leiding van Chris 
de Baat en trad op in Wallers-
heim, Koblenz, Echternach en 
Mötsch (bij Bitburg). s

Seniorenorkest SOM uit Meijel zal het spits afbijten aankomende zondag tijdens de Carat concerten 
(bron foto; Carat Concerten).

Warande

Carat concert van 19 augustus 

PATHÉ HELMOND
DO. 16 T/M WO. 22 AUG.

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

Christopher Robin (DNL) Do 10:15, 15:15 uur / Vr, Za 14:15, 16:00 uur 
Christopher Robin (DOV) Do 19:15 uur / Vr 20:15 uur 
Crazy Rich Asians (DOV) Ma 10:45 uur / Do - Za 12:45, 21:00 uur / Di 20:45 uur 
Darkest Minds, The (DOV) Do 17:30 uur / Vr 18:30 uur / Di 18:45 uur 
Elvis: ‘68 Comeback Special 50th Anniversary (DOV) Do 20:30 uur 
Equalizer 2, The (DOV) Vr, Za 10:00, 19:30 uur / Do 10:45, 14:30, 18:15, 21:30 
uur / Di 16:00, 21:15 uur / Vr 16:45, 22:15 uur / Wo 18:00 uur
Film van Dylan Haegens, De (DOV) Do 13:45, 17:15 uur / Wo 14:00 uur / Vr 
18:00 uur
Happy Prince, The (DOV) Ma 20:00 uur 
Hotel Transylvania 3 (DNL) Do 10:00, 15:00 uur / Di 13:00 uur / Vr, Za 13:15 uur 
/ Vr 17:00 uur 
Hotel Transylvania 3 (N3D) Vr 10:45 uur / Do 12:30, 16:15 uur / Wo 14:30 uur / 
Vr, Za 15:45 uur 
Incredibles 2 (DNL) Zo 10:45 uur / Do 13:30 uur / Vr 15:15 uur 
Incredibles 2 (N3D) Vr, Za 11:45 uur / Di 14:15 uur / Do 15:30 uur 
Louis en de Aliens (DNL) Za 10:00 uur / Vr 12:00 uur / Do 15:45 uur 
Louis en de Aliens (N3D) Do 10:45 uur / Wo 14:30 uur / Vr 14:45 uur 
Mamma Mia: Here We Go Again (DOV) Vr 19:15 uur / Do 20:00 uur / Wo 20:15 
uur / Za 21:30 uur 
Meg, The (DOV) Vr, Za 10:15 uur / Do 21:15 uur 
Meg, The (O3D) Di 18:15, 21:45 uur / Do, Ma 18:45 uur / Vr 20:00 uur / Vr, Za 
22:30 uur 
Mission: Impossible - Fallout (DOV) Do 10:30, 18:00 uur / Zo 16:45 uur / Ma, 
Wo 17:00 uur / Za 18:15 uur 
Mission: Impossible - Fallout (O3D) Di 10:45, 20:30 uur / Vr 11:00 uur / Vr, Za 
22:00 uur
Molly’s Game (DOV) Di 13:30 uur 
Nick Jr. Zomerbios (DNL) Vr 10:00 uur / Do 10:30 uur 
Show Dogs (DNL) Do, Vr 13:00 uur 
Sneak Preview 20180816 (DOV) Di 21:00 uur 
Spy Who Dumped Me, The (DOV) Wo 16:30 uur / Do - Za 17:45 uur / Do 21:45 
uur / Vr 22:45 uur 
Teen Titans Go! To the Movies (DNL) Do 12:15 uur / Vr 15:30 uur 

AUGUSTUS
www.helmondnu.nl

VRIJDAG 17 AUGUSTUS

Kasteeltuinconcerten
Kasteeltuinconcerten Helmond This Is Jackson, 
een energie groep dansers en muzikanten, neemt 
je mee langs de grootste hits van Michael Jackson. 
Nieuw het akoestische, locale talenten podium en 
Foodstraat. Kasteeltuin. 19:00 - 23:00 uur.

ZATERDAG 18 AUGUSTUS

Weekmarkt Centrum Helmond
Kom elke zaterdag naar de gezellige Helmondse 
markt De Helmondse Markt elke week een feest.
Centrum Helmond. 09:00 - 16:00 uur.

ZONDAG 19 AUGUSTUS

Custom Car Meeting
Al ruim 10 jaar een geweldig autotreffen in het 
centrum van Helmond. Dit jaar weer op de markt 
in hartje Helmond. Vele custom cars, bikes, food, 
kids area, drinks en live rock ‘n roll market. 
Centrum Helmond 12:00 - 21:00 uur.

Nostalgische dansmiddag 
met DJ Gerrit en onze orgels
Nostalgische Dansmiddag met DJ Gerrit en onze 
orgels. Stichting Draaiorgels Helmond @Gaviolizaal
13:30 - 16:30 uur.

Brabantse Markt Kasteeltuin Helmond
Historische markt in de Kasteeltuin in Helmond. 
Ruim 250 kramen gebruikte spullen, en heel veel 
amusement. Brabantse Markt Kasteeltuin 
Helmond 09:00 - 16:30 uur.
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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

EVENEMENTEN DIVERSEN

TE KOOP

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

MEGA Rommelmarkt 
Carbootsale Horst

19 augustus 8.30 - 15.30 uur 
450 stands

Peeldijkje 1, 5961 NK. 
A73 afrit 10   

www.carbootsalehorst.nl

Verscentrum Nederland 
is voor de locatie in 

Helmond opzoek naar 
enthousiaste kandidaten 
die het leuk vinden om 

in een groeiend bedrijf te 
werken. Op dit moment 

zijn wij opzoek naar:
Chauffeurs klein rijbewijs

Chauffeurs groot 
rijbewijs

Magazijn medewerkers
Kijk op onze website voor 

uitgebreide informatie
www.

verscentrumnederland.nl/
vacatures

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

19 AUGUSTUS 
VLOOIENMARKT

Parkeerterrein 
winkelcentrum
Kastelenplein 

Eindhoven
9-16 uur gratis entree

Kraamhuur 
06-20299824

Spellen en 
attracties

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

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

65+ KLUSSER/
STYLIST

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

40 Jaar ervaring.
info: 06-11441257 

Kees

Kapster 
Nicole

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

kleuren, fohnen en watergolf 
mag u mij altijd bellen, 

ook ‘s avonds. 
Kapper aan huis of thuis, 

tel.: 06-30075443

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

-Reparatiepunt  Fietsenwinkel.nl/
FietsNed/F.S.N.!

-Ook reparatie van  tweewielers 
die elders  gekocht zijn!

-24/7 Online bestellen via onze 
webshop!

-Ruime keuze in gebruikte fietsen!
Kuijpers Tweewielers, 

Heistraat 2-G. T: 0492-528944
www.kuijpers tweewielers.nl

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

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

Aan het college van burgemeester en 
wethouders van Helmond. 

Wij hebben als fractie Helmond Aktief 
ook kennisgenomen van de wijziging 
van het beeldmerk van ’t Speelhuis. Een 
beeldmerk waarin een 9-kleurige “S” de 
verwijzing naar het Speelhuis maakt. 
Volgens Onze fractie en vele gehoorde 
reacties als volksvertegenwoordiger, 
wordt/is dit beeldmerk niet heel en-
thousiast ontvangen! Een “S”, die qua 
gedachtegang vergeleken zou kunnen 
worden met ooit het voorstel voor die 
harde “H” als beeldmerk voor onze ge-
meente, past naar onze inzichten niet. 
Vergelijkingen met Station, Speeltuin, 
Sinterklaas, Sport etc. zijn al gehoord. 
Een verwijzing naar het Speelhuis wordt 
in die “S” niet gezien c.q. herkend. Het 
oude beeldmerk met de silhouet be-
lijning van oude / nieuwe gebouwen 
locatie was daarin veel herkenbaarder. 
Ondanks dat wij als politiek niet zijn ge-
kend c.q. gehoord, willen wij als fractie 
Helmond Aktief aangeven dat wij niet 
content zijn met deze vervanging en 
spreken onze teleurstelling uit. 

Wij willen u daarom onderstaande vra-
gen voorleggen: 
1) Wat is de feitelijke reden om over te 
gaan tot een vervanging van het beeld-
merk? 
2) Waarom was het oude beeldmerk niet 
meer afdoende? 
3) Wie zijn/waren uw adviseurs om het 
beeldmerk “S” te verkiezen? 
4) Wat zijn uiteindelijk de kosten c.q. het 
budget voor het vervangen van het oude 
beeldmerk? Te denken valt aan reclame 
materiaal , post/papier , servies, kleding 
etc. etc. Uit welk begroting programma 
wordt dit budget gedekt? 

In afwachting van uw reactie. 
Mvrgr. Fractie Helmond Aktief 
Namens deze Fvz Berry Smits 

Antwoord college van burgemeester en 
wethouders:
Naar aanleiding van uw bovengenoem-
de brief, delen wij u het volgende mede. 

1) Wat is de feitelijke reden om over te 
gaan tot een vervanging van het beeld-
merk? 
Het beeldmerk dat gebruikt is in de afge-
lopen jaren is gemaakt voor de tijdelijke 
periode. Niemand wist wat de toekomst 
zou gaan brengen en evenmin waar de 
huisstijl dus aan moest beantwoorden 
voor duurzaam gebruik. Het theater had 
al langer behoefte aan een nieuwe huis-
stijl, maar er is gewacht tot dit gunstige 
moment: Het adres is per 1 mei gewijzigd 
in Speelhuisplein 2. 
Veel beelddragers moesten dus sowieso 
vervangen worden en waren met voor-
uitziende blik ook niet meer bijbesteld. 
Diverse investeringen zijn uitgesteld: Ge-
meenteraad van Helmond Blz. 2 Bijlage 
13.

De website was aan vervanging toe. 
Door de toename van online verkoop 
kon de bestaande site de toestroom van 
bezoekers niet meer aan. Er moest dus 
sowieso een nieuwe website worden ge-

bouwd voor de start kaartverkoop 2018-
2019 (19 mei 2018). 
De bedrijfskleding is ruim 5 jaar in ge-
bruik en aan vervanging toe. 
In het kader van de verbouwing moet 
het pand op diverse plekken voorzien 
worden van nieuwe belettering en beeld-
merken. Ook die kosten zouden sowieso 
gemaakt worden. 
De definitieve nieuwe naam van het the-
ater is Het Speelhuis (i.p.v. de naam in de 
tijdelijke periode: Theater Speelhuis). 
In mei is de nieuwe seizoensbrochure 
2018-2019 verschenen. Dit is het ope-
ningsseizoen met nieuwe programmalij-
nen, in een nieuw pand met een nieuwe 
huisstijl. 

2) Waarom was het oude beeldmerk niet 
meer afdoende? 
Het nieuwe pand dat momenteel wordt 
gerealiseerd is gebouwd op de toekom-
stambities van Het Speelhuis met een 
gevarieerd programma om Helmond en 
haar regio te bedienen. Er komen meer 
speelruimtes met tal van nieuwe pro-
grammerings- en exploitatiemogelijkhe-
den. Het Speelhuis wil een dynamisch en 
wendbaar theater zijn. Dat gevoel moest 
tot uitdrukking komen in de nieuwe 
huisstijl. Bovendien was er behoefte aan 
een beeldmerk dat zich kan blijven ont-
wikkelen in de komende jaren. 

3) Wie zijn/waren uw adviseurs om het 
beeldmerk “S” te verkiezen? 
Team Speelhuis werkt samen met het 
vooraanstaande Brabantse ontwerpbu-
reau Studio Boot. Zij zijn vertrouwd met 
zowel de Brabantse mentaliteit als (inter)
nationale ontwikkelingen op het gebied 
van design in het culturele veld. Zij staan 
dicht bij de programmering en marke-
ting & communicatie van het theater. 
Deze samenwerking heeft er mede toe 
bijgedragen dat de aantrekkingskracht 
van het Helmondse theater de afgelopen 
jaren is toegenomen. Dat wordt bijvoor-
beeld geïllustreerd door een grote toena-
me van bezoekersaantallen. Studio Boot 
heeft in opdracht de nieuwe huisstijl 
ontwikkeld. Het Speelhuis kan hiermee 
de komende jaren goed uit de voeten. De 
huisstijl heeft nog veel in petto, zoals ook 
het theater. 

4) Wat zijn uiteindelijk de kosten c.q. het 
budget voor het vervangen van het oude 
beeldmerk?
Te denken valt aan reclame materiaal, 
post / papier , servies, kleding etc. etc. 
Uit welk begroting programma wordt 
dit budget gedekt? De kosten voor het 
ontwikkelen van de nieuwe huisstijl zijn: 
€ 11.920,- (ex BTW) en worden bekostigd 
uit de exploitatiereserves van het theater. 
Kosten voor kleding, website, belette-
ring, zoals boven vernoemd, zijn kosten 
die sowieso gemaakt zouden worden. 
Er is daarom bewust gekozen voor een 
toekomstbestendige investering en juist 
in deze fase deze nieuwe huisstijl te lan-
ceren. 

Burgemeester en wethouders van Hel-
mond de burgemeester de secretaris 
mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heu-
vel mr. drs. A.P.M. ter Voert

Ingezonden politiek bericht

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar tekstschrijvers
voor het schrijven van (commerciële) berichten met foto.

Je bezoekt in opdracht, geheel zelfstandig, onze klanten en neemt 
een interview af. Hiervoor krijg je een passende vergoeding.

 
Graag reageren via: redactie@deloop.eu 

o.v.v. vacature tekstschrijver.

TEKSTSCHRIJVERS 
op freelance basis
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FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

www.henkvanrooijfietsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

overtuigd?Onze voordelen

#waardebon|DL

 

#

waardebon|DL

MET VOORDEEL
WEER NAAR 

SCHOOL
SPARTA  
PICK UP 
3 versnellingen en terugtraprem
Stoere jongens en meisjes school- 
fiets nu van € 499.00 voor slechts

449.-
(geldig tm 25 augustus 2018)

GAZELLE 
PUUR NL 
3 versnellingen en terugtraprem  
nu van € 599.00 voor slechts

499.-
(geldig tm 25 augustus 2018)

Bij aankoop van 2 buitenbanden 
naar keuze nu met bon

 25% KORTING
(geldig tm 25 augustus 2018)

Steco Monkey mee. Nu met bon 
van € 24.99 voor slechts

€ 17.50
(geldig tm 25 augustus 2018)
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