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Moderne website laten bouwen? info@adcommunicatie.nl

KOOPZONDAG
26 AUGUSTUS
12.00-17.00 UUR

HELMOND 
CENTRUM

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

S T I C H T I N G

Musique
en Plein Public

26 augustus vanaf 14:30 uur

Rate | Supersonics | Pangeya

Funtain

Mozes
and the Firstborn

www.lambertushofhelmond.nlwww.lambertushofhelmond.nl

TOEGANG GRATIS

VANAF 1 SEPTEMBER

PATHÉ 
DISNEYWEKEN

4 DISNEYFILMS 
TERUG OP HET WITTE DOEK

Op zondag 2 september houdt 
Dahliatuin Helmond-West haar 
jaarlijkse open dag. 

De tuin is open van 12.30 tot 16.30 
uur en gelegen aan Oversloot 1 
(Houtsdonk) in Helmond-West.

De toegang is gratis.
“Alpine Pauline”, “Cheerio” en 
“Checkers” waren vorig jaar de 
favoriete dahlia’s. 

Er zijn weer heel veel verschil-
lende dahlia’s te bewonderen, 
wel meer dan 170 soorten. Als u 
de dahliatuin nog nooit gezien 
heeft, kom dan eens een kijkje 

nemen naar deze kleurenpracht. 
Ook hebben we dit jaar weer een 
verkiezing van de mooiste dahlia.

De leden van de tuin geven u 
graag een rondleiding. Ook staan 
er weer bloemstukken, worden 
er bloemstukjes gemaakt en er 
is een imker die uitleg geeft over 
bijenhouden. Tevens kunt u dan 

ook informatie krijgen wat het 
inhoudt om lid te worden en zelf 
een dahliaveldje te hebben of on-
dersteunend lid te worden.

Informatie over de tuin, locatie, 
foto’s en onze vereniging zijn te 
vinden op de website 
dahliatuinhelmondwest.nl s

Zeg het met bloemen

Op zondag 2 september kunt u gaan genieten van de kleurenpracht in Dahliatuin Helmond-West (bron foto; Mandy Meeuwsen, www.helmondnu.nl) .

Helmond

Op zondag 2 september kunt u gaan genieten van de kleurenpracht in Dahliatuin Helmond-West (bron foto; Mandy Meeuwsen, www.helmondnu.nl

JOIN US ON 
SOCIAL 
MEDIAMEDIA

@weekkrantdeloop

HELMONDNU.NL
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KINDEREN
T/M 12 JAAR
GRATIS!

GROOTSTE
DE

THEATER
PARADE van

HET JAAR

ZONDAG 26 AUGUSTUS
VOLOP VERMAAK VANAF 10:00 UUR, PARADE VANAF 13:30 UUR

BESTEL NU JE TICKETS OP BRABANTSEDAG.NL
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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, Mandy 
Meeuwsen, Meryem Strazzulla en 
Britt Welten.

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

Een nieuw 
plafond in 1 dag!plafond in 1 dag!

terwijl de meubels blijven staan

voor elke ruimte

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting

Bezoek onze showroom:
do. vr. en za. van 10.00 uur 

tot 16.00 uur. Ma. di. en wo. 
op afspraak.

De 6 voordelen van Plameco
3Schone montage in één dag
3 Zonder hakken en breken 3 Zonder hakken en breken 3

3 De meubels kunnen blijven staan De meubels kunnen blijven staan3 De meubels kunnen blijven staan3

3 Voor elke interieurstijl3 Voor elke interieurstijl3

3Verlichting naar wens
3Uit één geheel op maat gemaakt

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

www.vakbedrijfvanosch.nl

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

Elstar, Jonagold of toch liever 
Conference? Of je voorkeur nu 
uit gaat naar een appel of een 
peer, bij Appelboer Jurrius zit je 
áltijd goed voor het beste fruit. 
Rik Jurrius: ‘Wij zeggen dan ook 
altijd: Vers fruit springt er boven 
uit!’.

Appels met peren vergelijken
Wat er ooit bij lag als moeras-
grond is inmiddels uitgegroeid 
tot een begrip in Helmond en 
omstreken. Al sinds 1965 zorgt 
Appelboer Jurrius ervoor dat op 
deze vruchtbare moerasgrond de 
lekkerste appels en peren kunnen 
groeien. De appel- en perenbo-
men vullen ruim 20 hectare land. 
Om hiervan een beeld te krijgen; 

dat zijn ruim 20 voetbalvelden. 
Hierdoor behoren ze tot een van 
de grootse fruittelers van Brabant.
Op dit ruime stuk land groeien 
diverse soorten appels zoals: El-
star, Jonagold, Wellant, Delbare, 
Milwa en Kanzi. Er groeien niet al-
leen appels; ook de perenbomen 
beslaan een groot gedeelte van de 
grond, maar ze beperken zich niet 
alleen tot de verkoop van appels 
en peren: ‘We verkopen ook pro-
ducten uit de streek zoals eieren, 
bessen en aardbeien. Ook bana-
nen, sinaasappels en druiven be-
horen tot het assortiment maar 
jammer genoeg kunnen we die 
hier niet verbouwen. Daar is een 
warmer klimaat voor nodig, al-
hoewel we met de temperaturen 
van de laatste maand toch wel 
in de buurt kwamen’, v ertelt Rik 
grappend .

Kwaliteit boven kwantiteit
Van de droogte hebben ze geluk-
kig weinig last gehad: ‘Waar de 
vochtige moerasgrond normaal 
voor problemen zorgt, kwam 
hij dit jaar goed van pas. Door 
het hoge vochtgehalte van de 
grond heeft het fruit geen scha-
de opgelopen van de tropische 

temperaturen. Wel bevatten de 
appels dit jaar meer suiker; dat 
betekent dat ze zoeter zijn.’  Ook 
het telen van het fruit gebeurt op 
een milieubewuste manier: ‘We 
proberen zoveel mogelijk onkruid 
te laten staan in de boomgaard en 
gebruik te maken van de natuurlij-
ke vijanden. Op deze manier kun-
nen we het gebruik van pesticiden 
beperken.’ 

De oogst gaat van start
De eerste oogst is al binnen en 
over iets minder dan twee weken 
breekt er een drukke tijd aan: ‘we 
kiezen ervoor om iets langer te 
wachten met oogsten dan colle-
ga telers zodat de appels en peren 

iets rijper worden. We verkopen 
ze rechtstreeks aan de consu-
ment en willen de beste smaak 
garanderen aan onze klanten’.
Appelboer Jurrius is dins-
dag vanaf 13.00 geopend en 
op zaterdag de gehele dag.

Kijk voor meer informatie op: 
www.appelboer.nl of op Face-
book via: www.facebook.com/
appelboerjurriushelmond/ s

Voor de lekkerste appels en peren kun je terecht bij 
Appelboer Jurrius (bron foto’s: Mandy Meeuwsen).

Een appeltje voor de dorst

Helmond

‘Vers fruit 
springt er 
boven uit’

26.08                         14.30 uur

Rate  en  Supersonics

www.lambertushofhelmond.nl

26.08                         14.30 uur

Musique
en Plein Public
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Expositie Mantel der Liefde over mantelzorg

Begrip, aandacht, een hart onder de riem, mantelzorgers in het zonnetje. 
Dat beoogt de tentoonstelling Mantel der Liefde, die te zien is in Bibliotheek 
Helmond – De Peel. De foto’s zijn gemaakt door Ilse Wolf. Zij kwam op het 
idee voor de expositie door haar ouders: haar vader mist een arm, haar 
moeder helpt hem zoveel mogelijk. Ook in de tentoonstelling moet u elkaar 
helpen als u de foto’s wilt zien. De een draait ze om, zodat de ander kan 
kijken. 

Mantel der Liefde laat twaalf lastige en vrolijke mantelzorgsituaties zien. 
Een hond als mantelzorger, een kleinzoon, partners en kinderen. Alle mensen die 
gefotografeerd zijn, zijn geïnterviewd door Carla van Gaalen. De interviews zijn 
onderdeel van de expositie. Merel van der Linden bedacht het concept en maakte 
het ontwerp waarin je elkaar helpt om de foto’s te zien. 

Bij de tentoonstelling vindt u allerlei informatie over mantelzorg en 
mantelzorgondersteuning in Helmond. 

Mantel der Liefde: tot 30 oktober 2018, bibliotheek Helmond-Peel 
(Watermolenwal 11). Toegang gratis. Openingstijden: maandag t/m zaterdag 
10.00 – 17.00 uur (vrijdag tot 20.00 uur). 

Foto: Ilse Wolf

Enquête Kasteeltuinconcerten 

Heeft u de afgelopen weken de Kasteeltuinconcerten in Helmond Centrum 
bezocht? De gemeente Helmond hoort graag wat u van dit evenement vindt! 
Vul de enquête in op www.helmond.nl/vragenlijst. Onder iedere 10 ingevulde 
enquêtes wordt een cadeaubon ter waarde van 10 euro verloot. Het onderzoek 
loopt tot eind augustus. 

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

Inwonersonderzoek over vuurwerk

De gemeente Helmond is momenteel bezig met het uitvoeren van een 
inwonersonderzoek over het afsteken van vuurwerk tijdens Oud en Nieuw. 
Iedereen kan de enquête invullen via www.helmond.nl/vragenlijst. Het 
onderzoek loopt tot en met 16 september 2018. 

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

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

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

Commissievergaderingen
Bestuurscentrum Boscotondo

De gemeenteraad is begonnen met een nieuwe vergaderstructuur. Hierdoor is 
de raad vanaf de start betrokken bij het ontwikkelen van nieuw beleid. Inwoners 
zien duidelijker op welke momenten zij het beste mee kunnen doen met de raad 
en invloed uit kunnen oefenen op de totstandkoming van een raadsbesluit. 
 
Adviescommissie Inwoners
Dinsdag 28 augustus 2018, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Wijziging Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2017
2. Verordening Kwijtschelding belastingen Helmond 2018
3. Verordening gegevensverstrekking BRP Helmond 2018

Adviescommissie Omgeving
Dinsdag 28 augustus 2018, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Ontwerp Programma Geluid 2018 - 2023
2. Wijkontwikkelingsprogramma Annawijk
3. Aangepaste kaders voor ontwikkeling zwemvoorziening in Helmond

De complete agenda vindt u op www.helmond.nl/raadscommissies.

Vul de enquête in op 
www.helmond.nl/

vragenlijst
of scan de QR-code

Onder iedere 10 ingevulde 
enquêtes verloten wij één 

cadeaubon t.w.v. €10,- 
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• Digitaal Loket een adreswijziging (verhuizing) doorgeven, GBA-uittreksel 
   aanvragen of een hond aan- of afmelden, kan 24 uur per dag en 
   7 dagen per week via www.helmond.nl

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

Burgemeester en Wethouders van Helmond 22 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.

Bekendmakingen

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

Spinsterhof 1 09-08-2018 maken uitweg OLO 3851333

Groenstraat 170-224 10-08-2018 wijzigen entree 2018-X0887

Schelvisstraat 1-2-3-4-5-6-7-8 13-08-2018 gevel renovatie OLO 3855687

Heiakker 10 13-08-2018 plaatsen schuurtje OLO 3574445

t.h.v. Maisdijk 7 15-08-2018 kappen 1 boom OLO 3858881

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

Korte Beemd 3 13-08-2018 naamswijziging bestaande  OLO 3850365

  vergunningen i.v.m. wijziging eigenaar

 

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

Schootense Loop  09-08-2018 plaatsen bijenstal OLO 3702879

zandpad Burgemeester Krollaan

Schootense Dreef 33 14-08-2018 oprichten kantoorpand, maken uitweg OLO 3430193

Cederhoutstraat 26B 14-08-2018 plaatsen dakkapel (achterzijde) OLO 3765755

Zeeltstraat 19 t/m 36 15-08-2018 renovatie woningen OLO 3760675

Haaglaan 54-56-58-60-62- 15-08-2018 onderhoud  23 woningen OLO 3753041

64-66-68 / Ridderstraat 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22 / 2e Haagstraat 12C-12D-12E-12F 

Deltaweg 183 16-08-2018 plaatsen overkapping OLO 3795933

Brandevoort, Liverdonk,  16-08-2018 oprichten woning OLO 3797313

kavel L24 

Kromme Steenweg 33 16-08-2018 uitbreiden bijgebouw en  OLO 3642697

  opnieuw bouwen tuinmuur 

Medevoort 7 16-08-2018 plaatsen photovoltaïsche (pv)  OLO 3827471

  installatie in tuin 

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter     Projectomschrijving Nr. Omgevingsloket:

 inzage legging:

Molenstraat 100 -  14-08-2018     wijzigen indeling, plaatsen overkapping, OLO 3474415

Pastoor Van Leeuwenstraat 77     vergunning brandveilig gebruik 

Kanaaldijk N.O. 16 14-08-2018     brandveilig gebruik OLO 3592559

St. Trudostraat 2A 14-08-2018     aanvraag brandveilig gebruik OLO 3662659

Beroep

Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes 

weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift 

indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 

’s-Hertogenbosch. Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een 

beroepschrift is verstreken. Als een beroepschrift is ingediend kan tevens een verzoek om 

voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter (sector bestuursrecht, 

Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). Geen beroep kan meer worden ingesteld door een 

belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij in het kader van de eerder 

gevolgde voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf: legging tot en met: 

Keizerin  23-08-2018 04-10-2018 brandveilig gebruik KDV 2018-X0905

Marialaan 3 

Inzage 

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken 

liggen met ingang van bovengenoemde datum gedurende zes weken voor iedereen ter inzage 

in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een 

afspraak maken. Dit kan via www.helmond.nl\afspraak of via telefoonnummer 14-0492.

Zienswijze 

Gedurende deze termijn wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent het 

ontwerp-besluit schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen dienen te 

worden gericht aan burgemeester en wethouders, p/a TD, Team Vergunningen, Postbus 950, 

5700 AZ Helmond. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden 

gemaakt bij TD, Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken onder telefoonnummer 

14-0492).

Verlenging beslistermijn
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Ameidestraat/ 21-06-2018 oprichten 22 appartementen met OLO 3752005
Koninginnewal   commerciële ruimte
   

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

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

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

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

Kanaaldijk en Markt +  09-08-2018     intocht Sinterklaas Helmond 2018 2018-03116

optocht door Helmond  (18 november 2018)  

Hortensiapark 09-08-2018     Herdenking Bevrijding Helmond  2018-03125

  (25 september 2018) 

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas worden

ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist. 

Verleende evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

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

Sportpark Brandevoort 13-08-2018  Rondje Brandevoort  2018-01591

  (23 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.

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding
JelCo Carwash BV . Rakthof 2 Het uitbreiden van de wasstraat.
Slagerij & Vershof  Geysendorfferstraat 1 Verhuizing binnen winkelcentrum Straakven.
Ad Wilde 

Wet bodembescherming (Wbb)
besluit ingevolge artikel 39c Wbb

Afdeling IBOR van de gemeente Helmond heeft een verzoek ingediend tot het instemmen met 
het evaluatieverslag van de bodemsanering voor de locatie Burg Krollaan - Dr. Dreeslaan te 
Helmond (locatiecode: AA079408982).

Het College van B&W heeft besloten om in te stemmen met het evaluatieverslag en 
beschouwd de deelsanering hiermee als afgerond.

Inzage
Het besluit is voorbereid via de procedure van titel 4.1 Awb. Het besluit en de daarop 
betrekking hebbende stukken zijn tot 25 september 2018 in te zien bij cluster Milieu gevestigd 
op het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Inzage is alleen mogelijk op afspraak; 
u kunt hiervoor bellen naar (0492) 58 76 30.

Bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen dit besluit tot 25 september 2018. Dit doet u door een 
gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij: Burgemeester en Wethouders van Helmond, 
Postbus 950, 5700 AZ  Helmond. Het bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden 
via www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige 
voorziening worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20.019, 2500 EA Den Haag.

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.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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Noorddijk 2, 5705 CX Helmond
0492-546893

info@kringloopwinkelhelmond.nl
www.kringloopwinkelhelmond.nl

OPHAALSCHEMA
OUD PAPIER 

Stichting 
Kringloopwinkel 

Helmond

Maandag 27 augustus
Brouwhuis

Dinsdag 28 augustus
Rijpel - Noord 

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.

Als u kiest voor kwaliteit

Kwaliteitsmeubelen voor een betaalbare prijs

Mierloseweg 321, Helmond
Tel. 06-12655003 

www.tweedezitenzo.nl

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

Programma Caratconcerten 26 augustus:
12.00 uur: Zanggroep Xango uit Helmond 
Zanggroep Xango is 15 jaar oud met zo’n dertig zangers. 
Ze zingen een modern, vlot repertoire met eigentijdse 
pop- en rocknummers, en ook “golden oldies” en Afri-
kaans getinte nummers. Ze traden in 2016 al op in Carat.

13.00 uur: Ekkermuzikanten uit Beek en Donk 
De blaaskapel speelt allerlei soorten muziek, zodat 
ieder aan zijn trekken komt. Via Brabant en de Am-
sterdamse liedjes gaan we al gauw naar Festival der 
Liebe en Muzik Muzik. Na Uncle Sam parade (USA) 
en Saxophone Jubile volgen de Pusztazauber, Jehlicka 
Polka en de Tokajer Marsch. (volgorde kan anders zijn!)
In het buitenland zijn ze ook geen onbekende. Ze zijn 2 
keer naar de wijnfeesten in Bad Neuenahr geweest, 3 keer 
op concertreis naar Frankrijk en naar Winterberg.

14.00 uur: Krajovjanka uit Beek en Donk
Krajovanka is een dynamische blaaskapel, opgericht in 
2001 door enthousiaste muzikanten uit de regio Midden-
Limburg en Oost-Brabant. “Kraj” is “streek/omgeving”. 
Letterlijk vertaald betekent de naam dus streek/regioka-
pel. Zij allen hebben een voorliefde voor de Mährische en 
Böhmische muziek. De kracht van Krajovjanka zit hem 
in het feit dat veel ervaring is opgedaan in Tsjechië voor 
het krijgen van vooral de feeling hoe deze mooie muziek 
moet worden gespeeld en de cultuur van de streek te leren 
kennen. Dit gevoel en de opgedane ervaring wordt door 
de muzikaal leider overgedragen en “tussen de oren” ge-
bracht van de muzikanten! s

Carat concert van 26 augustus

De Ekkermuzikanten uit Beek en Donk spelen allerlei soorten muziek, 
zodat ieder aan zijn trekken komt! (bron foto; Carat concerten).

Warande
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Nu de zomervakantie er voor 
de meeste mensen opzit, kun-
nen we ons weer klaarmaken 
om naar school of aan het werk 
te gaan. Hierop moeten we ons 
voorbereiden en kijken of we de 
uitrusting compleet hebben. Bij 
Adventure Store hebben ze alles 
in huis om dit op een zorgvuldi-
ge manier te bekijken. 

Regenkleding, koelboxen, 
drinkfl essen, rugzakken, gym-
kleding
Dit geldt voor het regenpak of 
een multifunctionele wind- en 
waterdichte, ademende jas voor 
het najaar maar ook voor de 
winter, voor op de fiets of op een 
ander vervoermiddel. Zo bent u 
altijd beschermd tegen de gril-
len van het Nederlands klimaat. 
Maar denk ook even aan een 
handige koelbox en een goede 
isolerende drinkfles of zelfs een 
thermosfles die de koffie 24 uur 
lang warm kan houden. 
Om alles comfortabel en veilig 
mee te nemen, is een goede rug-
zak noodzakelijk. Deze rugzak-
ken zijn er in alle formaten en 
kleurstellingen. Handig is een 
rugzak met vele vakken om je 
spullen goed op te bergen. Zo 
zijn er ook tassen met een vak 

speciaal voor een laptop. Ook 
een regenhoes voor om de tas 
kan in Nederland goed van pas 
komen. 

Gym, voetbal, hockey en tennis 
Voor de kinderen die naar school 
gaan, is het ook weer tijd voor 
nieuwe gymkleding en gym-
schoenen. Een effen wit sneldro-
gend sportshirt en een blauwe 
sportbroek is vaak een vereiste. 

Na de vakantie beginnen ook 
de competities weer voor de 
voetballers en de hockeyers.Ook 
hiervoor hebben ze bij Adven-
ture Store de juiste spullen. Maar 
ook nog eens voor ongelofelijke 
stuntprijzen! 
De hele collectie voetbalschoe-
nen voor de helft (50%!) en de 
hockeysticks en hockey schoe-
nen met kortingen van 25 en 
50%. De tennisrackets worden 
ook al voor de helft van het geld 
verkocht. Er is nu nog volop col-
lectie te krijgen, dus sprint naar 
de winkel en maak gebruik van 
deze stuntprijzen.

Hardlopen, fi etsen en wandelen 
Voor de mensen die lekker gaan 
hardlopen, fietsen of wandelen 
is er gelukkig ook heel veel keuze 
in de winkel. Met de expertise die 
je in een speciaalzaak mag ver-
wachten, kunnen de adviseurs 

van Adventure Store je helpen 
aan de juiste outfit, schoenen 
en accessoires. De complete 
collectie running schoenen van 
Asics, Salomon, New Balance, 
Puma en Nike zijn allemaal in 

de aanbieding met maar liefst 
15, 25 of 50% korting. Ook voor 
de fietsers zijn er vele set aanbie-
dingen. Maar nu hebben we dit 
najaar ook voor de wandelaars 
diverse modellen in de aanbie-

ding van de kwaliteitsmerken 
Meindl, Lowa, Hanwag en Sa-
lomon met 15% en 25%  kor-
ting! Kijk voor meer informatie 
over route en openingstijden op 
www.adventurestore.nl s

Nu de zomervakantie er voor de meeste mensen opzit, kunnen we ons weer klaarmaken om naar school of 
aan het werk te gaan. (bron foto; Adventurestore Helmond)

Lekker weer naar school of aan het werk 
én we gaan ook weer sporten! 

Helmond
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Iedere zondag geopend 
van 12.00 tot 17.00 uur

Vrijdagavond 
koopavond 

tot 20.00 uur

www.tuincentrumdebiezen.nl

 ■ Op één artikel naar keuze.
 ■ Maximaal één bon per klant.
 ■ Niet geldig op aanbiedingen  

en afgeprijsde artikelen.
 ■ Niet geldig op meerdere 

dezelfde artikelen

 ■ Op één artikel naar keuze.
 ■ Maximaal één bon per klant.
 ■ Niet geldig op aanbiedingen  

en afgeprijsde artikelen.
 ■ Niet geldig op meerdere 

dezelfde artikelen

korting knippen
Geldig op het gehele assortiment van 20 t/m 26 augustus 2018 *

15%
KORTinG

1 + 1 gRATiS
Tegen inlevering van deze bon

KOFFiE + gEBAk  
nORMAAL € 3,95 25%

KORTinG

Wat is jouw 
verhaal?
Werk je al in de zorg en ben je op zoek naar een 

nieuwe uitdaging? Of ben je op zoek naar een leuke 

baan als schoonmaakmedewerker? Speelt het 

wel eens door je hoofd om een zorgopleiding 

te volgen of om jezelf nuttig te maken als 

vrijwilliger? Je bent van harte welkom.

Iedereen heeft een verhaal en wij komen 

graag met je in contact om naar jouw 

verhaal te luisteren. Wanneer het klikt 

gaan we samen met jou op zoek naar 

een passende plek binnen  

de Zorgboog. 

Loop vrijblijvend binnen om een 

kop koffie te drinken en maak 

kennis met de Zorgboog.  

Je bent van harte welkom.

de Werkboog

T 0492 348 402

dewerkboog@zorgboog.nl

www.werkenbijdezorgboog.nl

 speciaal inloopmoment
 •  zaterdag 1 september 

Keyserinnedael - Helmond 

10.00 - 13.00 uur

Mijn column kan deze week 
maar over 1 ding gaan in men 
ogen: Ons mooie stadslied.
Hebben jullie het nummer 
‘’Helmond’’ van onze stads-
kunstenaar Thomas Pieters al 
gehoord en gezien?
Nee?    
  
Dan nu gelijk naar YouTube en 
opzuuken. Toen ik het hoorde 
en de clip zag was het kippen-
vel. Met een beetje satire en 
vol met bekende Helmonders, 
zoals Berry van Aerle en Nieky 
Holzken, 
zit het vol Helmondse onder-
werpen en alle vooroordelen 
over Helmonders komen aan 
bod.
Hij zingt het wel met veel LIEF-
DE en Ik vind het echt gewel-

dig; een schot in de roos.  
Ik vind het trouwens ook kei 
mooi da wij een standskun-
stenaar hebben. Een breder 
begrip als stadsdichter of 
stadsschrijver want een stads-
kunstenaar kan alles en dat 
blijkt wel. Thomas is van veel 
markten thuis, een Helmonder 
in hart en nieren. Geboren om 
de hoek bij theater het speel-
huis. Zijn missie is de liefde 
voor zijn stad aan de man 
brengen. En dan bende in men 
ogen heeeel goed bezig. Ik heb 
Thomas ontmoet op de "Kas-
teeltuinconcerten" waar hij de 
presentator was, wat hij ver-
rekkes goed deed. Een vrolijke 
leuke verschijning,  dieje Tho-
mas. Hij is muziekkant en geeft 
ook theatershows, 5 november 
staat hij in ons Speelhuis.   
Ook treed hij op in bejaarden-
huizen en supermarkten. Hij 
wil iedereen in de stad ver-

binden. Hoe mooi is dat? Een 
echte mensen mens dus. ik 
wens Thomas kei veel succes 
als stadskunstenaar. 
Ik ben in ieder geval fan. As we 
het dan toch over fans hebben, 
deze fan van Helmond Sport is 
er vrijdag bij , de eerste thuis-
wedstrijd van het seizoen te-
gen degradant FC Twente. 
Kunnen ze gelijk aan de bak..
En wa zou het mooi zijn as er 
nou eens kei veul mensen op 
die tribunes zitten zodat ze 
denken: ‘’OMG wat is hier aan 
de hand?’’

Ik wens iedereen een heel fijn 
weekend en ik hoop jullie vrij-
dagavond te zien op het skon-
ste Gruune veld van Helmond. 

Yeah we hebben een 
“stadslied’’

Ons 

vertelt…

kék is was kon, Ons Marij op de foto me onze stadskunste-
naar Thomas Pieters (bron foto; Marij Scheepens)
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De zomervakantie is bijna voor-
bij en om dit gezamenlijk af te 
sluiten staat de koopzondag 
van 26 augustus geheel in het 
teken van Oosterse sferen. Ver-
schillende Oosterse kraampjes 
staan verspreid over de Markt 
met o.a. verkoop van wierook, 
Chinese decoratie, Ecuadoraan-
se artikelen, sambal, kruiden 
en sauzen, massages, heerlijke 
snacks, sieraden,  accessoires en 
andere diverse artikelen. 

Dansgroep Sekar Ayu laat u au-
thentieke dansen zien zoals u ze 
ook in Indonesië op de verschil-
lende eilanden tegenkomt. De 
muzikale invulling wordt ver-

zorgd door de band What’s a 
Name. Op de Markt zal van 13:30 
tot 15:30 uur een grote presenta-
tie plaatsvinden van Taoïstische 
Tai ChiTM kunsten. Meer dan 
100 leden zullen tegelijkertijd een 
demonstratie tai chi geven. Kort-
om; het belooft weer een gezel-
lige dag te worden! 
Daarnaast wordt de koopzon-
dag in Oosterse sferen wordt ex-
tra feestelijk met de opening van 
het Indonesisch restaurant Loro 
Blonyo op de Markt 44. Om 13.00 
uur gaan de deuren open en kunt 
u volop genieten van de over-
heerlijke Indonesische keuken.
De winkels zijn geopend van 
12:00 uur tot 17:00 uur. 
Kom gezellig naar Helmond 
Centrum en geniet nog even van 
de zomer! s

Koopzondag in Oosterse sferen 

Centrum

Dansgroep Sekar Ayu laat deze dag authentieke Indonesische dansen 
zien (bron foto; Helmond Marketing)

Praktijkassistente 
gezocht!
Per direct zijn wij op zoek naar 
een praktijkassistente voor 
24-28 uur per week, verdeeld 
over 3 werkdagen.  

Dichtbij Verloskundigen Helmond 
bestaat momenteel uit een team 
van vijf verloskundigen en een 
praktijkassistente. De praktijk 
heeft vier spreekuurlocaties en 
heeft als belangrijkste doel in alle 
opzichten “Dichtbij” te zijn voor 
onze cliënten.

Als praktijkassistente ben je het 
visitekaartje van de praktijk. Je 
beheert de telefoon, ontvangt 
(zwangere) cliënten, maakt 
afspraken, past triage toe, 
verwerkt de administratie en hebt 
een belangrijke organisatorische 
taak. 

De administratieve 
werkzaamheden bestaan o.a. uit 
voorbereiden van de spreekuren, 
verwerken van gegevens, 
archiveren, verwerken van de post 
en bijwerken van de dossiers. Dit 
alles voornamelijk digitaal. 

Leuke uitdaging? En ben jij…
• klantgericht, zelfstandig, 
 nauwkeurig en houd je van 
 aanpakken?
• inlevend, doortastend en biedt 
 je een luisterend oor?
• een geboren regelaar?
• in bezit van minimaal een MBO 
 opleiding? Medische 
 achtergrond is een pré.
• type- en communicatief vaardig 
 in Nederlands en Engels?
• ervaren met kantoor-
 automatisering en kun je 
 goed overweg met de computer 
 (Windows, Microsoft Office)?

Dan zien we jouw sollicitatiebrief 
en cv  graag vóór 16 september 
a.s. tegemoet! 
Je kunt deze versturen naar 
leen@dichtbij-verloskundigen.nl

Kijk ook eens op 
www.dichtbij-verloskundigen.nl

VERLOSKUNDIGEN HELMOND

Het Speelhuis, Helmond Sport 
én schaatsen bij boer Kuijpers; 
het zijn enkele bekende plek-
ken die écht Helmonds zijn. 
Allemaal komen ze voorbij in 
de nieuwe videoclip van onze 
Stadskunstenaar Thomas Pie-
ters. 

Positief beeld 
Iedereen heeft er wel een me-
ning over; de nieuwe clip over 
onze stad: ‘Helmond’: ‘’We krij-
gen ontzettend veel reacties op 
het nummer en de videoclip 
maar deze zijn vrijwel allemaal 
positief. Een van de mooiste 
dingen aan de Helmonder vind 
ik de zelfspot, die je duidelijk te-
rug hoort in het nummer. Maar 
ondanks dat geloof ik heel erg 
dat dit lied een bijdrage levert 
aan een positiever beeld over 
Helmond’’, vertelt Thomas.

Bekend Helmond 
In de clip zien we niet alleen 
bekende Helmondse plekken, 
maar ook enkele bekende Hel-
monders. Thomas: ‘’ We heb-
ben natuurlijk verschillende 
bekende Helmonders gevraagd 
om mee te werken aan de clip. 
Gelukkig vonden de meeste het 
een fantastisch idee en waren ze 
erg enthousiast’’. 

Niet alleen voor de ‘sterren’ 
van onze stad was een speci-
ale rol weggelegd; de ‘gewone’ 
Helmonder komt ook volop in 
beeld om de spot met zichzelf 
te drijven, iets wat Thomas het 
mooiste vindt aan Helmonders. 

Volgend project 
De geboren en getogen Hel-
monder is sinds december 2017 
stadskunstenaar van Helmond.  
Het nummer ‘Helmond’ is één 
van de vijf projecten die hij in zijn 
rol als stadskunstenaar heeft 
mogen vervullen. Zeer binnen-
kort komt er een kunstproject 
aan i.s.m. met vier verschillende 

Helmondse basisscholen: ‘’Het 
project heet Helmondiaal en is 
in samenwerking met de orga-
nisatie van Helmondiaal. Kinde-
ren uit verschillende wijken van 
Helmond gaan één kunstwerk 
maken, het is echt een verbin-
dend project dat is ook het doel 
van het project. We laten de 
Helmonder zelf een kunst ma-
ken in het kader van ‘de jeugd 
heeft de toekomst’’.

Heb je de nieuwe videoclip 
nog niet gezien? Je kunt hem 
vinden op YouTube óf op de  
Facebook pagina van Helmond 
Centrum! s

Met zijn nieuwe lied ‘Helmond’ hoopt stadskunstenaar Thomas Pie-
ters een positief beeld neer te zetten van onze stad (Bron foto;  Rob 
Deelen, Deelen tekst en beeld).

Helmond verbinden
Helmond
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www.tuincentrumdebiezen.nl

Iedere zondag geopend 
van 12.00 tot 17.00 uur

Vrijdagavond 
koopavond 

tot 20.00 uur

Tuinplanten, Potterie, 

Cadeau,Sfeer en meer!

Alleen op 25 en 26 augustus

50% tot 75% 

korting

op alle artikelen 

op onze parking!

Kom op 25 & 26 augustusnaar onze

Plezier en 
vertier voor 

het goede
doel!  

Luc Swinkels is pas 8 jaar oud maar nu 
al Ambassadeur van Stichting Opkik-
ker. Hij besloot in 2013 om ambassadeur 
te worden nadat zijn zieke zusje Anouk 
een opkikkerdag heeft mogen meema-
ken. Deze opkikkerdag is dan ook de 
mooiste dag van haar korte leventje 
geweest, dat is bijna zeker. Anouk is in 
2014 overleden aan haar ziekte. Nadat 
Anouk is overleden hebben Luc en zijn 
moeder samen het ambassadeurschap 
opgepakt om ervoor te zorgen dat alle 
zieke kinderen een opkikkerdag mee 
kunnen maken. 

Langzaamaan is dit uitgelopen tot een 
zeer grote taak die Luc op zich neemt. 
Luc doet er alles aan om geld op te halen 
voor Stichting Opkikker want zijn doel is 
dat alle zieke kinderen een opkikkerdag 
krijgen!
Zo spaart hij als sinds het begin oude mo-
bieltjes. Heeft u er nog een paar liggen? 
Dan kunt u deze inleveren bij Wijkhuis de 
Lier! Ook maakt hij kerststukjes en ver-
koopt deze, verkoopt hij sleutelhangers 
en organiseert hij een koffie morning; dat 
laatste zit er weer bijna aan te komen.

Op 1 september organiseert Luc een kof-
fie morning voor Stichting Opkikker, dit 
jaar al voor de derde keer. Het evenement 
wordt dan steeds groter. Er zijn volop 
sponsoren die meehelpen aan deze edi-
tie die dit keer plaats vindt in Wijkhuis de 
Lier. 
Er is deze dag o.a. een loterij, een rad van 
avontuur, een grabbelton en touwtje 
trekken, er kan een ook sleutelhanger ge-
maakt worden met je eigen naam én er 
wordt geschminkt! 

De prijzen zijn ook niet mis; een vakantie, 
een dagje dierentuin, een dagje pretpark, 
heel veel speelgoed en een tal van klei-
nere prijzen! kortom; hier moet je bij zijn!

De toegang is gratis net als de koffie en 
lekkernijen, alleen de activiteiten kosten 
een kleine bijdrage en alle opbrengsten 
gaat naar Stichting Opkikker!

Wil je meer weten? Kijk dan eens op Fa-
cebook bij "Opkikker ambassadeur Luc 
Swinkels"s

Helmond

Luc Swinkels is nog jong maar zet zich al 
met hart en ziel in voor Stichting 
Opkikker (bron foto; Gerard van Hal)

VERBOUWINGS
OPRUIMING!

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

Actief werken en leren in de praktijk in Helmond
Gezocht: Kandidaten voor een MBO opleiding 

Zorg en Welzijn, niveau 1 of 2
Heb je altijd al een opleiding in de zorg willen doen? Is het er nooit van gekomen? Dan heb je nu een kans: 
we zoeken gemotiveerde kandidaten, die (nog) geen baan hebben omdat ze geen diploma hebben of omdat 
ze de Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen.

Wat bieden wij:
• Een fijne plek om te leren en om naar school te gaan.
• Veel praktijkervaring en goede begeleiding.
• Een MBO opleiding op niveau 1 of niveau 2.

Wat vragen wij:
• Je bent gemotiveerd om te werken in de (ouderen)zorg.
• Je kunt jezelf goed verstaanbaar maken in de Nederlandse taal.
• Je bent vanaf eind september een jaar lang 28 uur per week beschikbaar voor les- en stagedagen.

Meer informatie:
René van Dijk, telefoon 06-11702938

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst: 
stadsleerbedrijf@levgroep.nl

Op dinsdag 4 september 
10.00-11.30 uur 

informatiebijeenkomst 
Stadsleerbedrijf 

Penningstraat 55, Helmond 
(gebouw LEVgroep)
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Kom jij gezellig brunchen 
in het winkelcentrum?

Wat moet je doen?
Koop bij 5 verschillende winkels tijdens de  
actieperiode en ontvang één stempel per winkel  
per aankoop. Heeft u 5 vakjes vol dan kunt u  
uw spaarkaart inleveren om deel te nemen  
aan de gezamenlijke brunch.

Sparen kan van maandag 10 juli t/m zaterdag 1 september. Spaarkaarten zijn  

te verkrijgen bij de deelnemende winkels (zolang de voorraad strekt). 

Deelnemende winkels:  Visspecialiteiten Remco Jacobs  |  Restaria De Bus  |  Repairlab  |  Nakay Fashion 

Romonesco Slager-traiteur  |  KarakterKapper  |  Primera De Luifel  |  Hans Deelen Groente & Fruit   

Duijmelinck Kaas en Delicatessen  |  Feestshop De Ballon  |  Bloemisterij Kees  |  Quekel Supervlaai  

Chinees Restaurant Happy Valley  |  Bakkerij der Kinderen  |  Onje Clonje

OP 9 SEPTEMBER  
VAN 12.00-14.00 UUR

Spaar 
en smul

Voorbeschouwing  Helmond Sport - FC Twente

Aanstaande vrijdag om 20:00 
staat voor Helmond Sport de 
eerste thuiswedstrijd van het 
seizoen op het programma. Het 
uit de Eredivisie gedegradeerde 
FC Twente komt op bezoek in 
het SolarUnie Stadion. 

Titelkandidaat
FC Twente degradeerde na een 
dramatisch seizoen uit de Ere-
divisie en is op zoek naar een 
snelle terugkeer. Met het hoog-
ste spelersbudget van de Keuken 
Kampioen Divisie is FC Twente 
dan ook de gedoodverfde titel-
kandidaat. Aan Helmond Sport 
de taak om de eerste tik van het 
seizoen uit te delen aan de club 
uit Enschede. 

Nieuwe start
Na het teleurstellende seizoen 
van vorig jaar is Helmond Sport 
eveneens gebrand op eerherstel. 
Met veel nieuwe gezichten is de 
club druk bezig geweest om het 
aankomende seizoen een goede 
selectie neer te zetten. Eén van 
die nieuwelingen is NAC-huur-
ling Bodi Brusselers. Hij kijkt met 
goede moed uit naar het duel te-
gen FC Twente: “Het wordt een 
mooie pot vrijdag. FC Twente 
is een heel voetballende ploeg, 
maar dat ligt ons wel. Zij zullen 
het initiatief pakken, waardoor 
er veel ruimte achter de verdedi-
ging komt te liggen. Daar moe-

ten wij van zien te profiteren. 
Daarbij zijn zij niet gewend om 
op kunstgras te spelen, ook dat 
is in ons voordeel.”

Historie
De laatste keer dat Helmond 
Sport en FC Twente tegen elkaar 
speelden was in de achtste fina-
les om de KNVB beker in het sei-
zoen 2009/2010. Deze wedstrijd 
eindigde in een 3-0 nederlaag 
voor Helmond Sport.  FC Twente 

sloot dat seizoen uiteindelijk af 
als kampioen van Nederland. 

Ben jij erbij?
Wil jij Helmond Sport aanstaan-
de vrijdag aanmoedigen? Ga dan 
naar www.helmondsport.nl/tic-
kets en bestel eenvoudig je ticket 
online vanuit huis. Kaarten zijn al 
verkrijgbaar vanaf €10,- (volwas-
sen vak O en P). LET OP: Je kunt 
slechts één ticket per persoon 
kopen. s

Helmond

Aanstaande vrijdag speelt Helmond Sport de eerste thuiswedstrijd van 
het seizoen tegen FC Twente (bron foto; Wim van den Broek)

Toneelspelen is altijd spannend. 
Je gebruikt je fantasie om aller-
lei gekke en onverwachte situa-
ties te beleven. Het is niet alleen 
ontzettend leuk om toneel te 
spelen, je leert ook een heleboel. 
In de acteerlessen werk je aan je 
houding, stem en verbeelding. 
Je vermogen om samen te wer-
ken, te presenteren en je fanta-
sie worden verbreed.

In alle groepen krijgen kinderen 
en jongeren onder de enthousi-
aste begeleiding van theaterdo-
cent Lavínia Germano professio-
nele acteerlessen.

Doe je mee? Kom gratis en vrij-
blijvend een proefles volgen. De 

lessen worden vanaf 5 septem-
ber op woensdagen en donder-
dagen gegeven.

“Ik heb meer dan alleen toneel-
spelen geleerd; dankzij de lessen 
in het Annatheater kan ik beter 
voor een groep spreken, heb ik 
meer controle over mijn lichaam 
en kan ik mijn emoties beter la-
ten zien” (Emma, 17 jaar)
Meer informatie: laviniagerma-
no@annatheater.nl of bel: 06-
44369288.

Voor lestijden: www.annathea-
ter.nl rubriek Jeugdtheaterschool

Het Annatheater is gelegen op 1 
minuut loopafstand van het NS-
station Helmond.
Het adres is Floreffestraat 21a, 
5705 AR Helmond. s

In alle groepen krijgen kinderen en jongeren onder de enthousiaste 
begeleiding van theaterdocent Lavínia Germano professionele 

acteerlessen. (bron foto; Annatheater)

Kom gratis een proefles volgen op 
Jeugdtheaterschool Annatheater!

Annawijk/Suytkade

Van 13 tot 17 augustus vond in Savant 
Alphonsus de SeniorenVakantieWeek 
plaats. Dit was er niet zomaar een; ze 
vierde namelijk het 10-jarige jubileum! 

De gehele week van maandag tot en met 
vrijdag was er van alles te beleven binnen 
én buiten de muren van het woonzorg-
centrum. Zo werd er een busreis georgani-
seerd naar Maastricht, konden de deelne-
mers gaan midgetgolfen in de Warande of 
lekker eropuit met de fiets. 
Binnen kon men meedoen met spellen 
zoals biljarten, bridgen, kienen of bloem-
schikken.

Aan het einde van iedere dag vond een 
mooie afsluiter plaats met een geheel ver-
zorgde avondmaaltijd. Op vrijdag werd de 
jubileumweek dan ook feestelijk afgeslo-
ten met een gezellige muziekmiddag in 
de gasterij van Savant Alphonsus. Tevens 
werden de winnaars van de loterij bekend 
gemaakt. Als grote prijs was er een fiets ter 
beschikking gesteld door Mari van Boven.

De SeniorenVakantieWeek wil graag al 
haar sponsoren bedanken zoals: Rabo-
bank Wijkfonds, DELA, Stichting Steun-
Welzijnszorg, Coovels-Smits stichting, 
Kansfonds, Mierlo-Hout in actie, Wijkraad 
Mierlo-Hout, Wijkraad Brandevoort,  Sa-
vant Zorg, KBO St. Lucia en nog vele lokale 
ondernemers. s

10 jaar SeniorenVakantieWeek

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

Mierlo-Hout
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De Kasteeltuinconcerten 2018 bedankt alle partners, 
sponsoren, artiesten en vrijwilligers die de 

achttiende editie mede mogelijk hebben gemaakt

De Kasteeltuinconcerten 2018 bedankt alle lokale partners voor een prettige samenwerking:
33 Good Food, Bobby’s Bar, Borrelbar de Haven, De Borrelbar, De Cacaofabriek, Proeverij de Bank, 
Stadherberghe de Kei, Café de Vlegel, Franske, Il Borgo, Brasserie Kasteelpoort, Lokaal 42, Muziek-

café, Restaurant Roka, Tiendas Diferentes, ’t Kelderke, Se7en, Welkom Thuis
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Minibieb De Hoeves 
In Helmond Brandevoort, aan 
de Kollershoeve 23, staat sinds 
een aantal dagen een nieuwe 
minibieb. Een wát? Een mini-
bieb, ofwel een mini biblio-
theek. Dat is in dit geval een 
klein, opvallend wit/groen ge-
schilderd kastje dat door de 
eigenaars op een zogenaamde 
oppottafel is gezet. 

In het kastje staan ca. 30 boeken 
die door iedereen kunnen wor-
den geleend voor een zelf te be-
palen periode en na lezing weer 
worden teruggebracht. Ruilen 
mag ook: als je een boek gelezen 

hebt en niet meer wil bewaren, 
dan kun je het in minibieb De 
Hoeves omruilen tegen een wil-
lekeurig ander boek van jouw 
keuze. En tenslotte is het natuur-
lijk prima als je er zelf boeken bij-
plaatst, mits die boeken van wel 
in goede conditie zijn en niet te 
oud. 
De minibieb is een fenomeen aan 
het worden waar je steeds meer 
over hoort en ziet. In Helmond 
is die in Brandevoort de vierde 
minibieb in de stad en de tweede 
in de wijk. Ook in bijvoorbeeld 
Mierlo en Nuenen vind je ze. Er 
is zelfs een overkoepelende web-
site, www.minibieb.nl. Maar niet 
alleen in Nederland, overal ter 
wereld kom je ze tegen in ver-

schillende vormen en maten. 
Het is een leuke manier om boe-
ken onderling te laten circuleren 
zonder dat er uitgebreid geïnves-
teerd moet worden. Er zijn geen 
kosten aan verbonden en de mi-
nibieb is 24 uur per dag open. 
In minibieb De Hoeves zijn ze be-
gonnen met boeken van Charles 
den Tex, Paulien Cornelissen, Er-
nest van der Kwast, Arjan Erkel, 
Khaled Hossein en een reeks van 
Nicci French. Maar ook staan 
er meerdere leuke boeken over 
bijvoorbeeld de omgang met 
honden en boeken over yoga. 
Kortom, genoeg leuks om er snel 
eens een kijkje te gaan nemen!
Facebook: 
Minibieb De Hoeves s

Brandevoort

Brandevoort

Met de komst van de mini bibliotheek in Brandevoort, telt Helmond nu vier zogenoemde ‘minibiebs’ 
(bron foto; Jaap Taal/ Minibieb de Hoeves)

Feestelijk jubileumweekend 
voor SV Brandevoort

De oplettende Helmonder kan 
het de afgelopen periode niet 
zijn ontgaan, SV Brandevoort 
bestaat 10 jaar. In korte tijd zijn 
we uitgegroeid tot een mooie, 
vitale en ambitieuze voetbal-
club, die met trots terugkijkt op 
het verleden, maar vooral de fo-
cus heeft op de toekomst.

Er zijn inmiddels al diverse ac-
tiviteiten rondom dit jubileum 
geweest, de wedstrijd tegen Hel-
mond Sport op 14 juli jl. ligt nog 
vers in het geheugen. Het week-
end van 24, 25 en 26 augustus 
staat volledig in het teken van 
ons 10-jarig jubileum. 

Vrijdag 24 augustus openen we 
het weekend met een avond 
voor sponsoren en leden, met als 
gast sportmarketingspecialist 
Triple Double.

Zaterdag 25 augustus zijn er 
voetbalspelen en een toernooi 

voor de jeugd, een foodmarket, 
een voetbalclinic door PSV da-
mes 1 voor de SV Brandevoort 
meiden en dames, en ’s avonds 
een feestavond met een spette-
rend optreden van Joel Borelli.

Zondag 26 augustus open we 
met Frü-schoppen en wordt er 
door de jeugd gestreden om de 
Broeckx Penaltybokaal. Na een 
optreden van Dieter Koblenz 
maakt iedereen zich op voor dé 
jubileumwedstrijd en afsluiter 
van het feestweekend, SV Bran-
devoort 1 - Old Stars (een team 
van oud-profspelers). Aanvang 
van de wedstrijd is 14.10 uur.

Het bestuur en de jubileum-
commissie van SV Brandevoort 
nodigen alle belangstellenden 
van harte uit om komend week-
end een bezoek te brengen aan 
Sportpark Brandevoort. 

Voor meer informatie en exacte 
aanvangstijden van de diverse 
activiteiten, raadpleeg 
www.svbrandevoort.nl s

Aankomend weekend vindt het feestelijke jubileumweekend van 
SV Brandevoort plaats (bron foto; SV Brandevoort)

Concertmiddag met 
Bocken’s Concertorgel ‘de Gaudin’

Al in 1928 werd bij de ingebruik-
name van de Gaudin een Klas-
siek concert gegeven. Het pro-
gramma is bewaard gebleven en 
in 2015 herhaald. De entreeprijs 
bedroeg toen, net zoals in 1928, 
een dubbeltje. Hiervoor kreeg 
men ook het programma.

Het programma voor dit jaar 
bestaat uit enkele nummers van 
het concert van 1928 met diverse 
andere klassiekers en een boek 
wat we sinds enkele maanden in 
ons repertoire hebben zitten.
Gelet op de Carat concerten die 
ook nog bezig zijn, start het con-
cert om 15.00 uur wat zal duren 
tot ongeveer 17.00 uur.

De entree is deze keer gratis, na-
tuurlijk kunt u altijd een donatie 
doen in onze donatiepijp. Waar-
voor dan onze dank. Wij zien u 

graag komen en wensen u veel 
plezier.

De Gaviozaal is te vinden aan 
de Torenstraat 36a, 5701 SH Hel-
mond. Openingstijden zaterdag 
en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. 

Groepen van minimaal 10 perso-
nen ook mogelijk op afspraak. 
Meer informatie op onze web-
site www.draaiorgelshelmond.nl 
of info per mail 
info@draaiorgelshelmond.nl 
of tel: 06-39682404 s

Centrum

Aanstaande zondag na de Carat concerten zal 
in het Draaiorgelmuseum een klassiek concert plaatsvinden 

(bron foto; Draaiorgelmuseum Helmond)

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl

Waarom geen pitch bij creatief Helmond uitgezet?

Nieuwe Theater het Speelhuis logo

Het nieuwe 
Theater het 
Speelhuis logo 
blijft de (Hel-
mondse) ge-
moederen toch 
bezighouden. 

Vorige week stond er in Week-
krant De Loop een ingezonden 
brief van Helmond Aktief met 
vragen aan het College van 
B&W over de totstandkoming 
van dit nieuwe logo. Het bleek 
bijna 12.000 euro te hebben ge-
kost, iets waar deze politieke 
partij en vele Helmonders te-
recht hun vraagtekens bijzet-
ten. 

Discussiëren of een logo mooi 
of niet mooi is, blijft moeilijk. Op 
den  duur zal blijken of een logo 
blijft ‘hangen’ bij de doelgroep. 
Maar is het ook praktisch te ver-
werken in allerlei uitingen (kleur. 

zwart-wit, groot, klein?), bij dit 
laatste zetten enkele creatieve 
Helmondse bedrijven toch hun  
vraagtekens.
Ook vraagt creatief Helmond 
zich af waarom zo’n opdracht bij 
een ‘buitenlandse’ partij neerge-
legd wordt? Voorkeur? Wie zal 
het zeggen?
Waarom geen ‘pitch’ uitge-
zet bij creatief Helmond? Het 
gaat immers toch over Hel-
monds gemeenschapsgeld?
Laat ontwerpen insturen. Een 
vakjury beoordeeld de ingezon-
den voorstellen, schuift 3 voor-
stellen door en presenteert die 
aan de Helmondse bevolking. 
Die er 1 uitkiest, de meeste stem-
men gelden.

Resultaat: Het Speelhuis is volop 
in beeld, de bevolking wordt ge-
hoord en men creëert de gewens-
te betrokkenheid, waar iedereen 
naar op zoek is,  naar 2 kanten toe. 
Een gemiste kans denkt creatief 
Helmond. s

Helmond
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De wereld verandert, we werken steeds meer mobiel en communiceren steeds vaker 
digitaal. Op het moment dat mensen elkaar wel persoonlijk ontmoeten, moet de omge-
ving hen inspireren en in staat stellen effectief hun doelen te bereiken. Gielissen Interiors | 
Exhibitions | Events  loopt voorop in deze veranderende wereld.  Vanuit onze vestigingen 
in Amsterdam, Eindhoven en Helmond. Maar ook vanuit Duitsland, België, Verenigd 
Koninkrijk, Verenigde Arabische Emiraten en de Verenigde Staten realiseren wij met 350 
vakmensen en ruim 80 jaar ervaring deze inspirerende ontmoetingsplekken op het gebied 
van interieur, tentoonstellingen en events. 

Werken bij Gielissen wil zeggen dat je onderdeel uitmaakt van een informeel en hecht 
team in een ondernemende organisatie. Samenwerking, ondernemerschap, creativiteit 
maar ook collegialiteit zijn voor ons daarbij van groot belang. Je krijgt de kans om jouw 
stempel te drukken op toonaangevende projecten. Zonder vakbekwaamheid, toewijding 
en inzet van onze medewerkers zou Gielissen niet bestaan en daarom bieden wij onze 
medewerkers een goed, marktconform pakket arbeidsvoorwaarden aan.

Per direct zijn wij voor onze vestiging Helmond (Interiors)  
op zoek naar:

 Allround Meubelmakers
 Calculators
 Uitvoerders
 Werkvoorbereiders
Voor meer informatie en meer vacatures kijk op www.werkenbijgielissen.nl  
of neem contact op met Anke van Alst (HR Adviseur) – telefoonnummer + 31 492 53 15 31

Wil je direct solliciteren? Mail dan je cv (bij voorkeur met foto) en motivatie naar  

vacatures@gielissen.nl en vermeld er duidelijk bij op welke vacature je solliciteert.

Vacature
Marijn Thijs is als Werkvoorbereider 
bij Gielissen verantwoordelijk 
voor het opstellen van werk- en 
constructietekeningen, het inkopen van 
materialen en een goede afstemming 
met zowel het projectteam als de 
klant. Daarnaast zorgt hij ervoor dat 
alles volgens planning verloopt en het 
project naar wens gerealiseerd wordt.

Geen 9 tot 5 mentaliteit hebben en goed 
kunnen samenwerken zijn belangrijke 
eigenschappen voor deze functie. 
Marijn: ‘Omdat je werkt met een team is 
duidelijke en goede communicatie heel 
belangrijk. Zeker omdat je te maken 
hebt met strakke deadlines, tijdsdruk en 
last-minute wijzigingen’.

Gielissen is volgens Marijn een goed 
georganiseerde, ambitieuze organisatie 

met een gezonde dosis ‘Brabantse 
gezelligheid’. Nieuwe werknemers 
worden goed begeleid, er is aandacht 
voor persoonlijke ontwikkeling en er 
zijn voldoende doorgroeimogelijkheden. 
‘Ik ben zelf als stagiair bij Gielissen 
begonnen en inmiddels doorgegroeid 
naar de functie van Werkvoorbereider. 
Dat is me heel goed bevallen’. 

Wat het leukste is aan werken bij 
Gielissen? Marijn: ‘Je werkt voor leuke 
opdrachtgevers en grote, bekende 
projecten. Het werk is heel divers; geen 
project of dag is hetzelfde!’

Marijn Thijs – werkvoorbereider

‘Als Werkvoorbereider 
ben ik de spin in het web 
tussen ontwerp en realisatie’

Op zaterdag 25 en zondag 26 
augustus vindt voor de vijfde 
keer Kunstroute de Warande 
plaats. Speciaal voor dit lus-
trum zijn vijf jonge kunstenaars 
uitgenodigd om hun werken 
tentoon te stellen in een van 
de negen tuinen in deze wijk. 
Zij zijn gevraagd een bijzonder 
kunstwerk te maken dat geïn-
spireerd is op de locatie waar zij 
exposeren.

De jaarlijkse Kunstroute De Wa-
rande is inmiddels een traditie 
geworden. In totaal laten twin-
tig kunstenaars hun beelden, 
schilderijen, foto’s of glasobjec-
ten zien in negen verschillende 
tuinen verspreid over de straten 
Laagveld, Gistel, Horst en Over-
horst. Dit jaar doen er elf nieuwe 
kunstenaars mee. 

Bekendheid
Eén van de vijf nieuwelingen is 
de Helmondse fotografe Tahné 
Kleijn. Toen zij in 2015 afstu-
deerde, kreeg ze direct landelijke 
bekendheid. Met haar foto’s, die 
waren gebaseerd op het werk 
van Jan Steen, vertelde ze het ver-
haal van haar familie. Kleijn, die 

nog steeds in Helmond woont, 
exposeert op dit moment op 
twee plaatsen. In Helmond leidt 
ze een foto-project Goeikes met 
foto’s, gemaakt in alle dertien 
Helmondse wijken. Tahné Kleijn 
exposeert tijdens Kunstroute 
Warande in het voormalige ate-
lier van de Helmondse kunste-
naar Gerard Princée aan het 
Laagveld. 

Ook de vier andere jonge kun-
stenaars komen met verras-
send werk. Zo werkt Janneke 
Baltussen met textiel en diverse 
andere weefsels. Ook doet ze 
aan performance. Evelien Matt-
heij creëert subtiele, maar tevens 
vervreemdende beelden door al-
ledaagse voorwerpen op andere 
plaatsen te zetten. Teun Welten 
maakt sculpturen die ook voor-
werpen kunnen zijn. Joep van 
Linder tenslotte is momenteel  
vooral bezig met schilderijen en 
muurschilderingen. 

Variatie
Behalve deze vijf jonge kunste-
naars exposeren nog zes kun-
stenaars die niet eerder in de 
Warande te zien zijn geweest: 
Kasper de Gouw (beelden en ke-
ramiek), Gerard van de Oetelaar 
(reliëfschilderijen en sculpturen), 

Jeroen van de Brug (glasobjec-
ten), Joke van de Eerden (objec-
ten), Truus de Wijs (glasobjec-
ten) en Marijke Fast (beelden). 
De overige kunstenaars hebben 
al eerder deelgenomen aan de 
kunstroute, maar zullen zeker 
nieuw werk laten zien. 

“Het wordt een hele bijzonders 
kunstroute, gevarieerder dan 
voorheen,” zegt Adjan tot slot. 
“Er is van alles wat, van modern 
en soms confronterend tot klas-
siek. Er is dit keer echt een heel 
grote diversiteit, interessant voor 
zowel ouderen als jongeren.” s

De Helmondse fotografe Tahné Kleijn (ook bekend als voorzitter van Stichting Goeikes) zal voor het eerst 
deelnemen aan de kunstroute. (bron foto; Tahné Kleijn).

Kunstroute Warande viert 
eerste lustrum met vijf 
jonge kunstenaars

Warande

(bron foto; Kunstroute Warande).
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61ste Brabantsedag Heeze: 
De ganse dag vermaak met sfeer en smaak

Brabantsedag Heeze is niet al-
leen de huizenhoge rollende 
theaterparade, maar ook een 
complete dag beleving. Van 
10.00 tot ongeveer 19.00 uur is 
dit het belevenementprogram-
ma op de Sfeer&Smaakpleinen 
waar je je ogen uitkijkt, luistert, 
lacht, geniet, eet en drinkt.

Natuurlijk ligt dat stil op het 
moment dat de theaterparade 
het desbetreffende plein nadert, 
maar zodra de klanken van de 
laatste wagenbouwersgroep zijn 
verstomd, barst het feest weer 
los.

Preparade
Vanaf 10.00 uur krijg je vanaf 
verschillende punten op het par-
cours fantastisch straattheater 
voorgeschoteld door Abacus: 
Steamroadsters; Close-Act The-
atre: Birdmen en Cycling Circus. 
Muziek: Tamboerkorps Net Als 
Toen (N.A.T.) uit Heeze, het Ko-
ninklijk Woensels Muziekcorps 
uit Eindhoven en Jachthoorn en 
Trompetterkorps Gemert.

Theater d’n Tovernest. Straatthe-

ater: Bokkensprongen, muziek: 
The Paris Plan, Straattheater Pi-
nocchio, muziek: Orgel Vreten.

Kunstmarkt pastorietuin (door-
lopend): Een keur aan beeldende 
kunstenaars in allerlei disciplines 
en stijlen.

Theater gemeentehuistuin
 Steampunk-art on tour met me-
taalkunstenaar Marcel Boonen, 
beklim- en bespeelbare Grand 
Piano (doorlopend), spelen en 
knutselen voor onze kleine gas-
ten (doorlopend), muziek door 
Tilburgse singer-songwriter An-
dré van den Boogaart, muziek 
door skiffle band Small Time 
Crooks, origineel kook- en straat-
theater van Burning Raspberries, 
dans/theater van Panama Pictu-
res en Flairck (15.45 - 17.00), met 
in de pauze en erna folkformatie 
Smidje Verholen.

Theater kerk & kasteel (protes-
tants kerkje en kasteel). Violiste 
Judith Noordzij en accordeonist 
Sven Van De Voorde; Gabriela 
Torres (viool) en Diederik Smul-
ders, cello; Sophie Oltheten 
(harp); Guimar van der Weele, 
zang en Erik Verberne, gitaar; 
luisterliederen door Stephan Pe-

ters Kwartet; Singer-songwriter 
Oliver Pesch; muziek-theater 
door Ivoren Toren (doorlopend).

Theater Strabrecht: . Sky Dreams, 
luchtacrobatiek op stelten door 

Shalton Theatre; Folk van Smidje 
Verholen; muziek-theater door 
Toon Maas, Notoire Fanfare; 
muziek van I N D I A N A H; feel 
good feest van herkenning door 
VOF de Kunst;  muziek door 

Straatband Op de Vlucht.

Het complete programma met 
alle aanvangstijden is te vin-
den op www.brabantsedag.nl/
watisertedoen s

De Brabantsedag in Heeze is een groots evenement waar jaarlijks zo’n 30.000 bezoekers op afkomen 
(bron foto; Brabantsedag)

Regio

13e editie Blaasfestijn in het centrum van Helmond

Op zondag 30 september wordt 
het jaarlijkse Blaasfestijn geor-
ganiseerd door Stichting Blaas-
festijn Centrum Helmond. Dit 
jaar komen er 40 blaaskapellen 
uit binnen- en buitenland op 
deze koopzondag naar het Cen-
trum van Helmond. 

Verdeeld over 12 podia in het 
centrum wordt er de hele dag 
muziek gemaakt waarbij de mu-
zikanten worden gejureerd door 
een deskundige jury. Er wordt 
gestreden om “De Gouwen Hel-
lemonder” voor de meest mu-

zikale én de meeste gezellige 
kapel. Daarnaast wordt er ook 
een publieksprijs ter beschikking 
gesteld door de lokale winkeliers, 
waarvoor de bezoekers hun stem 
kunnen uitbrengen op hun favo-
riete blaaskapel.
Naast al het muzikale geweld 
wordt er ook gewerkt aan een 
diversiteit van extra activiteiten 
en entertainment, waarbij de 
kinderen zeker niet vergeten zul-
len worden.

Om dit mooie festijn mogelijk te 
maken is de organisatie nog op 
zoek naar enthousiaste vrijwil-
ligers, onderverdeeld in drie ca-
tegorieën; Alle kapellen krijgen 

een of twee begeleiders om hen 
langs de juiste locaties te leiden. 
Hiervoor zoeken we enthousi-
aste mensen. 
Op alle podia hebben we twee 
presentatoren nodig, die de ka-
pellen aankondigen en zorgdra-
gen voor de juiste doorstroming.

Voor de op- en afbouw kunnen 
we ook nog handige mensen ge-
bruiken.

In alle drie de categorieën is het 
mogelijk om samen met iemand 
anders in te schrijven.
Meer informatie kunt je vinden 
op www.blaasfestijn.nl of via 
info@blaasfestijn.nl s

Centrum

40 Blaaskapellen uit binnen- en buitenland zullen ervoor zorgen dat het een feest wordt in het 
centrum van Helmond(bron foto; Blaasfestijn/ Theo Gommans) 

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.

Rijpelberg

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-Noord

Zondag 16 september organi-
seren wij voor het vijfde jaar op 
rij een Garagesale/Voordeurver-
koop in de Muziekwijk Helmond 
Noord. Dit is elk jaar een groot 
succes. We hebben dit jaar on-
geveer 50 deelnemers. Het be-
gint om 10.00 uur en duurt tot 
16.00 uur. Er zijn plattegronden 
verkrijgbaar bij Tubapad 6 en bij 
Klarinetstraat 65.
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SHOP OOK ONLINE 24/7!
WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

STYLETREND CASUAL

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

 
MODE TREND DAGEN 28 AUG T/M 1 SEPT 

MET EXTRA KOOPAVOND OP WOENSDAG 29 AUGUSTUS VAN 19.00 TOT 22.00 UUR

NIEUWE NAJAARSCOLLECTIE SHOPPEN IN MIERLO!

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

GRATIS 
WIFI

FOLLOW 
US

FOLLOW 
US
















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

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

Nieuwe behandelmethode bij 
(chronische) klachten

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

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

Bowen MierloBowen Mierlo

WIL JE SPAANS LEREN?
OPEN DAG 29 augustus 

19.00-21.00 uur

SCHRIJF JE NU IN! 
WWW.HORIZONTES.NL

si
si

Spaanse les op eigen locatie in Helmond. Privé en 
groepslessen in kleine groepen. Overdag en ‘s avonds.

Groepslessen beginnen weer binnenkort. 
También holandés para hispanohablantes.

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.

TEKST
SCHRIJVERS 
op freelance basis
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26.08                         14.30 uur

Pangeya en Funtain

www.lambertushofhelmond.nl

26.08                         14.30 uur

Musique
en Plein Public

Op zondag 26 augustus is er 
weer een nieuwe editie van 
Musique en Plein Public op de 
Lambertushof in het centrum 
van Helmond. Ook dit jaar zijn 
er vijf bands die vanaf 14.30 uur 
gratis te beluisteren zijn.

De middag begint met ‘Rate’. 
een alternatieve rockband uit 
Helmond. Beïnvloed door o.a 
grunge, (Brit)pop, rock en metal, 
spelen ze melodische, gitaar-ge-
dreven nummers. 

Dan gaan we swingen met ‘Su-
personics’. Strak in het pak spe-
len de vier mannen rockabilly, 
rock ’n roll, rhythm ’n blues met 
een vleugje Americana. Hun 
sound is altijd te herkennen aan 
het unieke dubbele leadgitaar-
geluid van een Gretsch hollow-
body gitaar en een twanging’ 
Fender Telecaster.

De derde band is Pangeya. Vol-
gens hun eigen bio ‘een ener-
gieke, krachtige maar vooral 
dansbare band die veel stijlen 
blend tot een genot voor het zeer 
gevoelige maar ook voor het 
doorgewinterde muzikale trom-

melvlies’. De band haalt inspira-
tie uit alle richtingen. Van Soul 
tot Hip-Hop tot Pop tot Jazz tot 
Funk tot Reggae en maakt daar 
een eigentijdse geheel van.
Vervolgens gaan we naar de 
topact van de middag. We zijn 

apentrots om aan te kondigen; 
‘Mozes and the Firstborn’. Ja, 
dat lees je goed. De inmiddels 
internationaal bekende band uit 
Eindhoven die recentelijk nog op 
Best Kept Secret Festival speelde 
en op het Lowlands’ programma 

staat, spelen zomaar ineens op 
de Lambertushof! Verdere toe-
lichting lijkt ons overbodig. Zorg 
gewoon dat je erbij bent. Dit mag 
je niet missen!

Van internationaal naar lokaal 
gaan we dan nog even lekker 
muzikaal nachillen met Funtain. 
Terug in de tijd, naar de jaren ‘60 
en ‘70. Biertje erbij en lekker mee-
zingen met nummers van The 
Doors, The Animals, Cream, The 
Beatles, Tom Petty en CCR. Ge-
inspireerd door de platenkasten 
van hun ouders, want zelf zijn ze 
pas geboren in de jaren ‘80. 
Zondag 26 augustus vanaf 14:30 
op de Lambertushof in Hel-
mond. Toegang, door de bijdrage 
van onze sponsors, gratis. Zelfs 
met deze, al zeggen we het zelf, 
idioot goede line up. s

De inmiddels internationaal bekende band Mozes and the Firstborn staan aankomende zondag gewoon in 
Helmond op de Lambertushof (bron foto; aangeleverd door Biek van Bree).

Mozes and the Firstborn op Musique en Plein Public 
Centrum

Met vorig jaar vijftienduizend 
bezoekers, is Urban Matterz uit-
gegroeid tot een niet meer weg 
te denken evenement in de stad. 
Dit jaar zal het tijdens het week-
end van 22 en 23 september, in 
en rondom de Cacaofabriek 
bruisen van de activiteiten. 

Aanbod 
Naast de standup dance battles 
(met internationale deelname),  
live graffiti demo’s en de opening 
van de internationale groeps-
expositie ‘A New York State of 
Mind’ op zaterdag, zullen op 
zondag Breakdance battles, NK 
beatbox, live graffiti & workshops 
en natuurlijk de Urban Sports 
plaatsvinden. Het sportaanbod 
varieert van Suppen, Freerun, 
BMX, Steps/Skate/Skateboard, 
Basketball,  Straatvoetbal en 

Panna. Ook is honk-en softbal 
toegevoegd aan het rijtje Urban 
Sports.  

Urban Matterz Minorz Concert
Nieuw is het Urban Matterz Mi-
norz Concert, een alcoholvrij 
concert voor jeugd van 12 t/m 17 
jaar, op zaterdag 29 september.  
De razend populaire groep SFB 
zal een spetterend optreden ver-
zorgen in de Cacaofabriek. Tic-
kets á € 15 hiervoor zijn te koop 
via de ticketshop van de Cacao-
fabriek.     

Old School HipHop Concert 
Op zaterdag 22 september vindt 
het inmiddels traditionele Old-
school Hiphop Concert plaats: 
een ode aan de grondleggers 
van de HipHop. Hans is trots 
op de line up met louter legen-
darische oldschool giganten: 
Roxanne Shante samen met The 
Jungle Brothers, Schoolly D & 

DJ Code Money, DJ BASS en L-
Rock (D.A.M.N.), All Star Fresh 
en MC Pryme (King Bee, bekend 
van de hit BACK BY DOPE DE-
MAND). De zaal gaat open om 
19.00 uur en de entree is euro 25. 
Kaarten zijn te koop via de tic-
ketshop van de Cacaofabriek.     

Gratis 
Met uitzondering van de 2 speci-
ale concerten, is het hele festival 
gratis toegankelijk. Voor de orga-
nisatie van het festival is dat erg 
belangrijk. ‘We willen niemand 
uitsluiten, elk kind of volwassene 
moet Urban art, sports, music & 
culture kunnen ervaren en be-
leven. ‘We hebben een groep 
prachtige sponsoren, maar het is 
elk jaar weer een hele uitdaging 
om de begroting rond te krijgen. 

We zijn altijd weer op zoek naar 
nieuwe partijen die ons kunnen 
ondersteunen’’ s Breakdance battle  (bron foto; ‘copyright Deamer’).

Helmond

Urban Matterz

Oosterse Dagen in Museum Klok & Peel

De oosterse klokken van het 
museum zien er bijzonder uit 
en brengen ook een bijzondere 
klank te gehore. Een klank van-
uit de cultuur waarin zij zijn ont-
staan. Op 25 en 26 augustus kunt 
u zichzelf in deze cultuur onder-
dompelen. 

Hoogtepunt op zaterdag zijn op-
tredens van de Taikidoki’s, die de 
kunst van het indrukwekkende 
Japanse trommelen ten gehore 
brengen en demonstaties Kuntao,  
een Indonesische gevechtsport. 
Op zondag is er een bijzonder 
optreden van een Angklung, een 
instrument gemaakt van bamboe 
en Pukulan Pentjak Silat, een In-
donesische verdedigingssport.

De Oosterse Dagen, ooit be-
gonnen met de presentatie van 
bonsaiboompjes, krijgen steeds 
meer het karakter van een echt 
dagje uit. Terwijl de kinderen zich 
prima bezig kunnen houden met 
vlindersudoko, tangram en knut-
selen, kunnen de ouders genieten 
van demonstraties bonsai-kwe-
ken, maar ook van Japanse kal-
ligrafie -, origami - , ikebana - en 
yoga-workshops. Ook kunt u ge-
nieten van klankschalensessies of 
massages.
Men kan op de Oosterse dagen 
ook kennismaken met reiki, Chi-
nese voet- en beenreflexmassa-
ges, shiatsu- en sensi-therapie en 
Japanse gezichtsmassages.
Bijzonder zijn ook de geëxposeer-
de kimono's. Bezoekers kunnen 
eveneens een bloemenstempel 
achterlaten op een Sakuradoek.

En natuurlijk: geen Oosterse Da-
gen zonder oosterse hapjes mu-
ziek én spannende vechtsportde-
monstraties.  Ook gratis rondlei-
dingen over de Astense collectie 

Chinese klokken.
Oosterse Dagen, Museum Klok 
& Peel, Ostaderstraat 23, 5721WC 
Asten, zaterdag 25 en zondag 26 
augustus, dagelijks tussen 12.00 

en 17.00 uur. 

U bezoekt de oosterse dagen voor 
de prijs van een museum entree-
kaartje. s

Regio

Tijdens de Oosterse dagen in Museum Klok en Peel kunt u verschillende activiteiten beleven in het museum 
(Bron foto; Museum Klok & Peel)
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FOH Wijkmanagement Helmond is 
voortgekomen uit FOH, (Federatie 
van organisaties in de detailhandel 
en dienstverlening en ambacht van 
Helmond). Na invoering van het 
Ondernemersfonds van Helmond 
op 1 januari 2013 zijn de sectoren: 
Zorg, Onderwijs, ZLTO (buitenge-
bied), Sport, Cultuur toegevoegd. 
En is de naam gewijzigd op 1 jan. 
2018 naar FOH Wijkmanagement 
Helmond. Hierdoor vinden we een 
betere aansluiting met Centrum-
management en Parkmanagement, 
gezamenlijk hoofdtrekkingsgebie-

den van het Ondernemersfonds 
Helmond. 
Voor wie is het bedoeld? In principe 
voor alle instanties die actief zijn in 
de wijken van Helmond op de ge-
bieden van: commercie, detailhan-
del, zorg, cultuur, onderwijs, sport 
en agrarisch/buitengebied. Het  
Wijkmanagement is van en voor 
bovengenoemde aandachtsgebie-
den/trekkingsgerechtigden in Hel-
mond. Dat betekent onder meer 
dat het geld dat via de belastingkas 
door alle bezitters/beheerders van 
niet-woningen wordt opgebracht, 
ook weer ten goede komt van die 
trekkingsgerechtigden. Maar dit 
moet wel in georganiseerd verband 

gebeuren. Een flink deel van de wij-
ken is al georganiseerd in winkeliers-
verenigingen of een onderwijs stich-
ting etc. De trekkingsgerechtigden 
krijgen het geld dat is opgebracht 
in hun werkgebied niet contant in 
handen. Dat zou immers vergrui-
zing betekenen van het wijkfonds 
over een hele serie subfondsjes, 
terwijl we met het wijkfonds juist 
een wijk-brede aanpak voorstaan. 
Het geld blijft in een centrale kas. 
Maar de trekkingsgerechtigden 
hebben wel ‘trekkingsrechten’, naar 
rato van hun bijdrage aan de belas-
tingkas. Zij kunnen plannen maken 
en aanvragen indienen ter hoogte 
van hun trekkingsrecht. De web-
site is een vindplaats voor eventuele  
mede trekkingsgerechtigden en 
waarmee men projecten kan aan-
vragen en uitvoeren. 

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

cultuur, sport en buitengebieden.

(Verenigde) 
inwoners Van 
de Helmondse 

wijken

Heeft u een idee of 
project maar geen 

financiën om het uit te 
voeren?

neem dan altijd 
contact op met 

wijkmanagement 
Helmond. 

info@wijkmanagementhelmond.nl
www.wijkmanagementhelmond.nl

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

Hanging 
baskets

(ondernemers 
leefbaarheid).

Speeltoestellen 
stichting ORO

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

Project ‘Fit Werkt’.

St. Nicolaas 
intochten

(i.s.m. ondernemers, 
onderwijs en 

verenigingen).
Kindervakantieweek.

Koploper van
Peelland.

Kerstverlichting
(ondernemers 
leefbaarheid).

Braderie 
Combicentrum.
OVMH Beurs.

Energie Huis
Helmond.

Cameratoezicht.

Respect project
Helmond (i.s.m. 
ondernemers

en sport).

Meer projecten zie: www.ondernemersfondshelmond.nl/projecten2

s

s s s s

s s s

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

Website www.wijkmanagementhelmond.nl
Wijkmanagement Helmond ook actief in Helmond-Oost (Straakven)

Concreet betekent dit dat er een 
ruim parkeerterrein komt voor het 
winkelend publiek en dat er meer 
winkels zullen zijn voor het doen 
van de dagelijkse boodschappen.

De planning is om tot de feestda-
gen de nodige voorbereidingen te 
treffen voor het renovatiewerk om 
vervolgens in het voorjaar 2019 het 
vernieuwde winkelcentrum in ge-
bruik te kunnen nemen. 

Helmond

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

Adriaans Wonen en Werken 
is eigenaresse van winkelplein 
Straakven. Samen met de win-
keliers heeft Adriaans Wonen en 
Werken vastgesteld dat er stap-
pen moeten worden gezet om 
er voor te zorgen dat dit winkel-
gebied ook in de toekomst voor 
Helmond aantrekkelijk blijft als 
hét winkelcentrum van de wijk 
Helmond Oost.  

STRAAKVEN

Het Wijkmanagement Helmond 
gaat in navolging van het cen-
trum, zorgen dat ook de bedrij-
ven/winkeliers in de wijken van 
Helmond een schone winkel hou-

den d.m.v. het investeren samen 
met de winkeliers in een schoon/
droogloop mat.  

Wilt u ook deze functionele mat 

voor uw bedrijf of winkel in een 
wijk van Helmond, stuur dan een 
mail naar info@wijkmanage-
menthelmond.nl. Waarna u de 
voorwaarden toegestuurd krijgt.
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Nieuws uit 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!

Wij maken van uw huis een thuis!

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

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

Lokaal
VertrouwdVertrouwd
PersoonlijkPersoonlijk

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

Uitvaartzorg van de Kerkhof

26.08                         14.30 uur

Mozes and the Firstborn

www.lambertushofhelmond.nl

26.08                         14.30 uur

Musique
en Plein Public

5e editie van de HoutQuiz! 

De maand november is traditio-
neel de maand waarin de Hout-
Quiz plaats vindt. Deze gezel-
lige, spannende en uitdagende 
Quiz heeft de laatste jaren vele 
Houtenaren in beweging ge-
bracht. Letterlijk en fi guurlijk!

Tijdens de Quizavond (welke dit 
jaar op zaterdag 24 november 
gehouden wordt) kan vanaf 18.30 
uur het Quizboek opgehaald 
worden in de Geseldonk. Hierna 
komen de teams volop in actie 
om de vragen en opdrachten van 
de 14 categorieën zo correct en 
volledig mogelijk te beantwoor-
den en /of te volbrengen. De ma-
nier waarop is geheel vrij en het 
komt vaak aan op de creativiteit 
en vindingrijkheid  van de deel-
nemers.

Op dezelfde avond dient het 
Quizboek uiterlijk om 23.30 uur 
weer ingeleverd te zijn; wederom 
in de Geseldonk.

Zaterdag 8 december (zaal open 
vanaf 19.30 uur) zal tijdens een 
feestelijke en gezellige avond de 
uitslag bekend gemaakt worden. 
Met als hoogtepunt uiteraard 
bekendmaking van het team 
wat de vragen en opdrachten 

als beste volbracht heeft. Onder 
andere de eretitel “Slimste team 
van Mierlo-Hout” zal dan hun 
deel zijn.

Inschrijven kan vanaf maandag 
27 augustus 2018 tot en met ui-
terlijk zaterdag 10 november 2018 
via de website : www.houtquiz.nl 
Op deze site staan onder andere 
ook foto’s en video’s van voor-
gaande edities zodat er al een 
impressie is van deze geweldige 
Quiz. Daarnaast zal via een ei-
gen Facebookpagina met enige 
regelmaat informatie verstrekt 
gaan worden.

De organisatie is in handen van 
de groep commissarissen van 
Fanfare Unitas die de 4 voor-
gaande edities met veel plezier 
en enthousiasme uitgewerkt 
hebben. Ook voor de komende 
HoutQuiz zijn de voorbereidin-
gen al in volle gang.

Wie doet er (weer) mee aan de 
HoutQuiz? Wie neemt de uitda-
ging aan? s

Mierlo-Hout

Jubileum voor de jaarmarkt in Mierlo-Hout 

25 Jaar organiseren zit hem in 
het bloed. Peter donkers, eige-
naar van Café de Karper, orga-
niseert al voor het 25e jaar de 
braderie in Mierlo Hout. 25 Jaar 
geleden kwam de heer Peter 
Abrahams bij Peter langs met 
de vraag of hij mee wilde helpen 
met het organiseren van een 
braderie. Peter zei meteen ja en 
sinds die tijd organiseert hij al 
de gezellige braderie in Mierlo-
Hout.

Helaas is na een aantal jaar Peter 
Abrahams ernstig ziek geworden 
en kon de braderie in dat jaar ook 
niet doorgaan. Hierna is Peter 
donkers samen met buro Koolen 
en Koolen uit Tilburg in zee ge-
gaan en sindsdien organiseren ze 
samen de braderie. B.C. Karper 
’83  is nog altijd het goede doel. 
De wedstrijd kleding en de be-
nodigdheden voor de biljartsport 
worden nog altijd bekostigd uit 
de opbrengst van de braderie.

In januari en februari begint pe-
ter al met organiseren samen 
met zijn dochter Patricia. Dit ge-
beurt d.m.v. het aanvragen van 
de benodigde vergunningen en 
het benaderen van standhou-
ders. Peter vind het erg jammer 

dat hij geen subsidie krijgt en 
ook dit jaar is de subsidie aan-
vraag weer afgewezen. Maar 
ondanks dat laat peter laat zich 
niet uit het veld slaan en gaat hij 
stoïcijns door met organiseren. 

Op zondag 26 augustus vindt 
een jubileum plaats voor de 
braderie-jaarmarkt: deze wordt 
namelijk voor de 25e keer geor-
ganiseerd op de hoofdstraat te 
Mierlo-Hout. 
De jaarmarkt zal geopend zijn 
van 11.00 tot 18.00 uur. Iedereen 
is welkom en de toegang is gra-
tis. Ook dit jaar is er weer een 

superleuk programma o.a. een 
geweldige Elvis imitator, en de 
Nederlandse Neil Diamond. De 
laatste 2 jaar was het super dus 
we gaan ervanuit dat ook dit jaar 
het weer een geslaagd evene-
ment zal worden.

Graag tot ziens op 
26 augustus! s

Mierlo-Hout

Vader Peter en dochter Patricia organiseren elk jaar op de 
laatste zondag van augustus de gezellige braderie in Mierlo-Hout 

(Bron foto; Eric van der Putten, www.onsmierlohout.nl)

Prinseraoje 
CV de Kluppels 
Het Prinseraoje 

gaat weer beginnen, 
bijgaand de eerste tip! Op Zondag 26 Augustus 

rijdt Tourclub’81 Helmond 
de Heibloem wielertocht 
onder leiding van wegka-
pitein Peter van de Kerk-
hof. Vertrek is om 8.30 uur 
op Winkelplein Straakven 
in Helmond.  De afstand 
is 95 km en gastrijders zijn 
altijd welkom. 

Een volg/materiaal auto 
rijdt met ons mee, dus bij 
eventueel niet snel te ver-
helpen materiaal pech of 
persoonlijke problemen 
kun je de rit met de volg-
auto vervolgen. s

Tourclub ’81
Helmond-Oost

HELMONDNU.NL
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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 22 augustus t/m dinsdag 4 september 2018. 
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Rundvlees, stoofvlees, 
goulash of kipsaté

Kroketten
5 stuks - Diepvriesspecialist
Normaal vanaf 2,99

2+1
gratis*

*g
oe

dk
oo

ps
te

 g
ra

tis

Kabeljauwfilet
900 gram - Epic

Normaal 11,99

8,99

3,99

3

Frites
Frieten

2 kg  
54 10376 722996
5 x 2  kg
1 54 10376 722987

7 x 9 c.-o.

1 kg  
54 10376 722997
10 x 1 kg 
1 54 10376 723007

7 x 9 c.-o.

Frites 
Frieten

2 kg 
54 10376 822581
5 x 2 kg
1 54 10376 822595

7 x 9 c.-o.

Allumettes
Fijne Frieten

1 kg 
54 10376 822604
10 x 1 kg
1 54 10376 822618

7 x 9 c.-o.

Allumettes
Fijne Frieten

Frites préfrites - Voorgebakken Frieten

1 kg  
54 10376 022325
10 x 1 kg
1 54 10376 022322

8 x 9 c.-o.

Pom’Steak

10/10 mm 10/10 mm

7/7 mm 7/7 mm

10/18 mm

1020409 1020407

1020536 1020513

1016226

3

Frites
Frieten

2 kg  
54 10376 722996
5 x 2  kg
1 54 10376 722987

7 x 9 c.-o.

1 kg  
54 10376 722997
10 x 1 kg 
1 54 10376 723007

7 x 9 c.-o.

Frites 
Frieten

2 kg 
54 10376 822581
5 x 2 kg
1 54 10376 822595

7 x 9 c.-o.

Allumettes
Fijne Frieten

1 kg 
54 10376 822604
10 x 1 kg
1 54 10376 822618

7 x 9 c.-o.

Allumettes
Fijne Frieten

Frites préfrites - Voorgebakken Frieten

1 kg  
54 10376 022325
10 x 1 kg
1 54 10376 022322

8 x 9 c.-o.

Pom’Steak

10/10 mm 10/10 mm

7/7 mm 7/7 mm

10/18 mm

1020409 1020407

1020536 1020513

1016226

Dikke- en/of dunne

Frites
2 kilogram - Lutosa

Normaal 4,39

2,99

Broodje frikandel
8 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 6,99

0,50 per broodje

Diverse smaken
Boerenroomijs

900 ml - Primafrost

GRATIS tegen 
inlevering van 

15 spaarpunten

Frites- of 
currysaus

900 ml - Oliehoorn

Normaal 2,79 - 2,99

Stoofvlees/hachee
500 gram - Diepvriesspecialist

Normaal 4,49

2,99

5,00

2 voor

Samen werken. Samen vrij 
(sowieso 2 zondagen per vier weken) 

U als zelfstandig werkend kok en uw partner als gastvrouw? 
of andersom :)

* Kok m/v
    Fulltime

* Gastvrouw
    Fulltime

* Bediening m/v
    Parttime

Interesse? Bel of mail ons 
en vraag naar Cees of Karin

T: 0493-491381
E: info@plattevonder.nl

Partycentrum De Platte Vonder    Nieuwendijk 10  Someren-Eind     www.plattevonder.nl

Een compleet verzorgde feestavond voor  

  families, vriendengroepen & ideaal als  

              bedrijfsuitstapje!!

Zaterdag  13 oktober 2018Zaterdag  13 oktober 2018

Partycentrum  De Platte Vonder    Nieuwendijk 10    5712 EM Someren-Eind    T: 0493-491381   

 info@plattevonder.nl    www.plattevonder.nl

Reserveer NU: www.plattevonder.nl

54,50 p.p 

ALL-INN
19.30 - 01.00 uur

~ Uitgebreide dinerbuffetten

~ Alle dranken (onbeperkt!) 

~ Avondvullend entertainment

~ Oktoberfest artiesten

~ DJ Anton 

~ Dessertbuffetten & koffiebars

Jetzt Geht’s Los!
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Schrijver en dichter 
Ton van Reen vertelt de 
verhalen die de bron 
vormen voor zijn boeken.

Balkanmelodieën 
gezongen en gespeeld 
door Radomir Vasiljevic 
and his Balkan Orchestra.

Wees welkom in de bijzondere 
entourage van 

Natuurbegraafplaats Weverslo.

€ 10,- p.p. (incl. koffie en thee). Reserveren via natuur@weverslo.nl 
Janslust 11 Heide, in de Peel tussen Deurne en Venray
0478 515721 · natuur@weverslo.nl  ·  www.weverslo.nl

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

Zondag 26 augustus:
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang
Noud en Bennie Meulendijks en hun ouders 
v.w. overlijden Noud; Resi Oud-Vennik; Harry 
van Bree;

Donderdag 30 augustus:
19.00 uur Alphonsuskapel;

Zaterdag 1 september:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzien-
igheid en Sint Anna; volkszang;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;
Overleden ouders Weijts-Janssen; Pierre 
Cuynen v.w. verj.; René Michielsen; Jan en Miet 
van Asten-Terburg v.w. verj.; Koos Dirks.

www.damiaanhelmond.nl

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

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.

Zondag 2 september
10.30 uur Trudo koor
Hans Graat, Harry Verheijen, Miel Steijns, Wim 
van Lieshout, Mien Aalders-van Bommel.

www.damiaanhelmond.nl

Je bent van harte welkom om 
zondag 2 september mee te lo-
pen langs de Goorloop Zuid. 
We verzamelen om 14.00 uur op 
de parkeerplaats aan het Weth. 
Van Deutekomplein in Mierlo 
Hout (voor navigatie aanhou-
den:  Weth. Van Deutekomplein 
55, 5706 TJ Helmond). Deel-
name is gratis. Opgave vooraf 
niet nodig. De tocht is ongeveer 
4 kilometer.

Waarom duiden we dit gebied 
van de Goorloop Zuid hier nu 
aan als de Nieuwe Goorloop?
In dit gebied is de laatste jaren 
veel, heel veel veranderd. Zo is en-
kele jaren geleden de reconstruc-
tie voltooid van de Goorloop tus-
sen de Heeklaan en het Coovels 
Bos. Daarnaast is de Goorloop 
een ecologische verbindingszone 
geworden, waardoor dieren van 
het ene naar het andere natuur-
gebied kunnen trekken en plan-

ten zich vrijer kunnen versprei-
den. En bovendien heeft ook 
beekherstel plaats gevonden: 
De gewenste stroomsnelheid en 
de natuurlijke beekoevers zijn 
weer teruggebracht. Hierdoor is 
een groter overgangsgebied tus-
sen nat en droog ontstaan. Dit is 
voor zowel dieren als planten een 
gunstige ontwikkeling. Tenslotte 
zijn er nog enkele poelen gegra-
ven om het gebied nog aantrek-
kelijker te maken voor verschil-
lende dieren.

Wat is er tegenwoordig zoal aan 
leven in en rondom de Goorloop 
te zien?
In deze beek komen vissoorten 
als het bermpje, de winde, kop-
voorn en riviergrondel voor en 
ook de kleine modderkruiper. 
De doelsoorten voor de ecolo-
gische verbindingszone zijn de 
kamsalamander, struweelvogels, 
ijsvogel en kleine en grote mod-
derkruiper. 
Meeliftende soorten zijn andere 
amfibieën als de bastaardkikker 

en kleine watersalamander en 
libellen als weidebeekjuffer en 
blauwe glazenmaker. Daarnaast 
profiteren ook kleine zoogdieren 
zoals muizen, waterspitsmuizen 
en marterachtigen, zoals de bun-
zing, van de verbindingszone.

We volgen tijdens deze wande-
ling het traject van de vernieuw-
de beek  en omdat onze IVN-gid-
sen een boel vertellen over wat je 
daar ter plekke ziet, krijg je een 
goed beeld van de schitterende 
natuurontwikkeling. 

Als IVN vinden wij het fijn dat 
we steeds weer nieuwe gezich-
ten zien bij onze natuurwande-
lingen. Heb je zin om deze keer 
ook mee te gaan? 

Voor meer informatie kun je 
contact opnemen met Anne 
Regts tel. 0492-477392 

Meer informatie over het IVN 
vind je op de site www.ivn.nl/
afdeling/helmond s

Loop je op 2 september mee langs de nieuwe Goorloop? (bron foto; IVN Helmond).

Genieten van de Goorloop 

Helmond



22 week nummer 34 vrijdag 24 augustus 2018 de loop weekkrant HELMOND

save the dateAUGUSTUS
EVENEMENTEN

Optreden Jeffrey 
Halford & 
The Healers
Optreden Jeffrey 
Halford The Hea-
lers Californische 
singer-songwriter 
met super ritme 
sectie Lokaal 42, 
Markt 42. 16:00 - 
00:00 uur.

Proeverij van 
streekproducten
Tijdens koopzon-
dag een proeverij 
van handgemaak-
te streekproduc-
ten uit de Peel en 
Groningen.
Tiendas Diferen-
tes, Markt 45A
12:00 - 17:00 uur.

RetroKids 
Woensdag-
middag
Speel samen met 
andere kinderen 
de allereerste 
Super Mario Sonic 
- the Hedgehog 
- Pac Man - Don-
keyKong en Poke-
mon games.
HomeComputer-
Museum, Kluis-
straat 5, 
12:30 - 17:30 uur.

Voorlezen op 
woensdagmiddag 
in Bibliotheek 
Helmond
Voorlezen op 
woensdagmid-
dag in de Biblio-
theek Helmond 
door vrijwilligers 
van Blikkie. Voor 
kinderen van 3 
tot 7 jaar, gratis 
toegang.
Bibliotheek Hel-
mond, Watermo-
lenwal 11
Elke woensdag-
middag: 15:00 - 
15:30 uur.

T/M ZONDAG 2 SEPTEMBER
Zomerkasteel Helmond
een uitje voor het hele gezin Kas-
teel Helmond wordt tijdens de 
zomervakantie (nog t/m 2 septem-
ber) omgetoverd tot Zomerkasteel 
Helmond. Opgelet: de activiteiten 
zijn exclusief museumentree.
Kasteel Helmond, Kasteelplein 1
t/m zo 2 september di-vr: 10:00 - 
17:00 uur, za, zo: 12:00 - 17:00 uur, 
Toelichting: Tijden per activiteit 
anders: kijk op de website!  

VRIJDAG 24 AUGUSTUS
Biologische markt Brandevoort
Elke vrijdag is er van 14.00-18.00 
uur een biologische markt onder 
de Markthal van Winkelcentrum 
Brandevoort in Helmond. Markthal 
Winkelcentrum Brandevoort, de 
Plaetse 1. 14:00 - 18:00 uur.

60s Boogaloo - 
Rock & Soul from the Sixties
60s Boogaloo staat bol van de gaaf-
ste rock- en soulnummers uit de 
jaren zestig. Muziekcafé Helmond, 
Zuid Koninginnewal 39. 
22:00 - 03:00 uur.

ZATERDAG 25 AUGUSTUS
Kunstroute Warande
25 en 26 augustus word voor de 
5e keer een kunstroute gehouden 
in de omgeving van Stadspark 
de Warande. Deze zal wederom 
plaats vinden in particulieren tui-
nen. Stadspark Warande Helmond, 
Laagveld 23. 12:00 - 17:00 uur, 
zo 26 augustus 11:00 - 17:00 uur.

Watersportdag Berkendonk
Leren surfen zeilen of kanoën in 
Helmond. Zaterdag 25 augustus heb 
je de kans. Recreactiegebied 
Berkendonk, Raktweg 4. 
10:00 - 16:00 uur.

Weekmarkt Centrum Helmond 
Kom elke zaterdag naar de gezellige 
Helmondse markt De Helmondse 
Markt elke week een feest.

Centrum Helmond, Markt 38.
09:00 - 16:00 uur.

ZONDAG 26 AUGUSTUS
Beach Volleyball event
De eerste editie van Beach Vol-
leyball Event op het. Havenplein, 
Havenweg 14. 13:00 - 18:00 uur.

Carat-Concerten 
Gratis openluchtconcerten in 
stadspark de Warande in Helmond. 
Programma: Zanggroep Xango, Kra-
jovjanka en de Ekkermuzikanten.
Carat-Paviljoen Warande, 
Warandelaan 1. 12:00 - 15:00 uur.

Infected - Summer Edition 2
Na een superfijne 1e Summer Edi-
tion gaan we het feestje nog eens 
een keer zoetjes overdoen met 
een heerlijke setting verfrissende 
drankjes gezellige liefhebbers van 
minimal techno-muziek.
Cacaofabriek, Cacaokade 2.
14:00 - 22:00 uur.

Koopzondag zomermarkt in 
oosterse sferen
Ontdek verschillende culturen. Met 
heerlijke wereldse gerechten, gezel-
lige muziek en leuke kraampjes! De 
winkels zijn open van 12:00- 17:00 
uur. Helmond Centrum, Markt 1.

LIVE: Stage Experience
Elke 2e en laatste zondag van de 
maand heeft Muziekcafé haar 
podium beschikbaar gesteld voor 
3 bands die zich lekker op het 
podium willen uitleven tijdens 
Stage Experience. Muziekcafé 
Helmond, Zuid Koninginnewal 39.
18:00 - 23:00 uur.

Musique en Plein Public
Nieuwe editie van Musique en Plein 
Public op de Lambertushof te Hel-
mond. Met dit jaar Mozes and the 
Firstborn vanaf 14:30 gratis 
toegang. Lambertushof 9. 
14:30 - 21:00 uur.

Wil je graag toneelspelen? Meld je aan voor een 
proefles. De lessen op onze Jeugdtheaterschool 
beginnen weer. Kinderen en jongeren kunnen gratis 
en vrijblijvend een toneelles volgen.
 
Annatheater Helmond, Floreffestraat 21a
5 & 6 september 2018 16:00 - 20:30 uur.

GRATIS PROEFLESSEN
JEUGDTHEATERSCHOOL

5 & 6 SEPTEMBER

www.helmondnu.nl

PATHÉ HELMOND
DO. 23 T/M WO. 29 AUGUSTUS

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

Alpha (O3D) Za 14:15 uur 
BlacKkKlansman (DOV) Wo 21:30 uur 
Book Club (DOV) Do, Ma 10:45 uur / Vr, Di 11:00 uur / 
Do 14:15, 19:15 uur / Vr - Ma, Wo 14:30 uur / Di 16:00 
uur / Zo - Wo 19:30 uur / Vr, Za 20:15 uur
Christopher Robin (DNL) Zo 11:40 uur / Vr, Za 15:10 uur 
Christopher Robin (DOV) Wo 13:00 uur / Do, Ma 18:00 
uur / Di 18:30 uur / Zo, Wo 18:40 uur / Vr, Za 19:20 
uur 
Crazy Rich Asians (DOV) Vr 11:45 uur / Ma - Wo 19:00 
uur / Do, Zo 21:30 uur / Vr, Za 22:15 uur 
Darkest Minds, The (DOV) Do 16:45 uur / Zo - Wo 17:00 
uur / Vr, Za 17:45 uur
Equalizer 2, The (DOV) Ma, Wo 10:45 uur / Do, Di 11:00 
uur / Vr 11:15, 13:15 uur / Di 12:40, 18:40 uur / Do, Ma 
12:45, 21:00 uur / Do, Ma, Di 15:20 uur / Vr, Za 16:00, 
19:10 uur / Ma 17:15 uur / Zo, Wo 18:30, 20:45 uur / 
Do 18:45 uur / Vr, Di 21:15 uur / Za 21:30 uur
Film van Dylan Haegens, De (DOV) Za 10:15 uur / Vr, Zo, 
Ma, Wo 10:30 uur / Do, Di 10:45 uur / Vr, Ma 13:30 uur 
/ Zo, Wo 13:45, 16:00 uur / Do, Za 14:00 uur / Di 14:30, 
18:00 uur / Vr, Za 16:30, 18:30 uur / Do, Zo, Ma, Wo 
18:15 uur  
Happy Prince, The (DOV) Ma 20:00 uur 
Happytime Murders, The (DOV) Wo 10:45 uur / Do 
13:00, 21:20 uur / Di 13:45, 21:30 uur / Ma 15:00, 21:40 
uur / Vr, Za 17:00, 22:00 uur / Zo, Wo 21:15 uur
Hotel Transylvania 3 (DNL) Do, Zo - Di 10:30 uur / Vr 
11:00 uur / Za 13:15 uur / Zo 13:30 uur / Wo 15:45 uur 
Hotel Transylvania 3 (N3D) Wo 13:30 uur / Vr, Za, Ma 
15:30 uur / Zo, Di 15:45 uur / Do 16:00 uur 
Incredibles 2 (DNL) Za 10:45 uur / Wo 11:00 uur / Di 
11:45 uur / Vr 12:30 uur / Do 13:45 uur / Zo, Ma 14:00 
uur 
Incredibles 2 (N3D) Zo 11:00 uur / Za 13:30 uur / Wo 
14:15 uur 
Louis en de Aliens (DNL) Za, Zo 10:00 uur 
Louis en de Aliens (N3D) Za 12:00 uur / Wo 14:00 uur / 
Zo 14:10 uur 
Mamma Mia: Here We Go Again (DOV) Za 10:45 uur / 
Do 11:15, 15:45 uur / Ma 11:30 uur / Vr 14:00 uur / Zo 
16:10 uur / Di 20:00 uur / Zo, Wo 20:15 uur / Do, Ma 
20:30 uur / Vr, Za 20:45 uur 
Meg, The (DOV) Wo 11:30 uur / Za 12:40 uur / Zo 12:45 
uur / Di 13:00 uur / Do, Ma 13:15 uur / Vr 13:40 uur 
Meg, The (O3D) Zo, Wo 18:00 uur / Di 18:20 uur / Do, 
Ma 18:30 uur / Vr, Za 18:45 uur 
Mission: Impossible - Fallout (DOV) Di 13:10 uur / Do, 
Zo 15:15 uur / Wo 15:20 uur / Vr, Za 16:15 uur 
Mission: Impossible - Fallout (O3D) Zo 10:15 uur / Vr 
10:30 uur / Do 11:00 uur / Za, Ma 11:15 uur / Do, Ma 
20:15 uur / Di 20:50 uur / Zo, Wo 21:00 uur / Vr, Za 
21:45 uur
Molly’s Game (DOV) Di 13:30 uur 
Nick Jr. Zomerbios (DNL) Zo 10:00 uur / Wo 10:30 uur 
Show Dogs (DNL) Za 10:30 uur / Zo 12:00 uur / Wo 
12:10 uur 
Slender Man (DOV) Di 10:45 uur / Ma 12:30 uur / Do, Di 
16:30 uur / Zo, Ma, Wo 16:45 uur / Vr, Za 17:30, 22:45 
uur / Do 21:45 uur / Zo - Wo 22:00 uur
Sneak Preview 20180823 (DOV) Di 21:00 uur 
Spy Who Dumped Me, The (DOV) Ma 15:45 uur / Wo 
16:00 uur / Di 16:20 uur / Do, Zo 19:00 uur / Vr, Za 
19:45 uur 
Teen Titans Go! To the Movies (DNL) Za 12:15 uur / Zo, 
Wo 12:30 uur

annatheater

HELMONDNU.NL
De nieuwssite van 

Helmond

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

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

is ook verkrijgbaar op 
de volgende adressen

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
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Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.
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 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

KENNISMAKING

CURSUS

EVENEMENTEN

DIVERSEN

Schildercursus jeugd 7-13 jaar.
Start op woensdagmiddag 

in september.
www.atelier-overhorst.nl

T: 525451

Dovens, meubelen op maat. 
Meubelmakerij,meubelen en 

slaapkamers op maat gemaakt. 
www.dovens.nl

Dovens Slapen 
Slaapkamers-Boxsprings-

Matrassen-Dekbedden-Hoes-
lakens-Toppers.
www.dovens.nl

Dovens Woningstoffering 
Raamdecoratie-gordijnen-
vloerbedekking-PVC-vinyl-

laminaat-lamelparket.
www.dovens.nl

Man, 66 jaar, met zorgzaam 
karakter, zoekt langs deze weg 
een lieve vrouw, uit Helmond, 

voor een fijne relatie.
T: 06-49905292

Dovens Meubel 
Mooie gebruikte meubelen 

te koop.
www.dovens.nl

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

TE KOOP GEVRAAGD

Uw sloopauto levert geld op! 
Wij bieden v.a. 75,- euro voor 

sloopauto’s. Voor rijdende auto’s 
v.a. 150,- euro geboden. 

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

Spellen en 
attracties

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

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

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

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

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

4

6 4

4 5 21

7 3 1

5 1

2 5 9

7 9 5

2 4

8 7 1

3
Oplossing van week 32:

Mail de gele oplossing voor 31 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 32: 
Leonie van Giezen

4

8

6

b

a

7

d

c5

Winnaar Sudoku 
Weekkrant 

De Loop 
Helmond

Leonie van Giezen uit Helmond 
stuurde ons de oplossing toe van 
de Sudoku puzzel en was verrast 
dat zij gewonnen had.
Mandy Meeuwsen (redactie, Ad-
communicatie) overhandigde de 
Holland Casino dinercheque t.w.v. 
€ 100,00 en een leuke Goodiebag 
aan Leonie.
Iedere 14 dagen plaatst Week-
krant De Loop Helmond een Su-
doku. Lost u deze op? Dan maakt 
u ook kans op een dinercheque en 
een exclusieve
Goodiebag van Holland Casino 
Eindhoven. s

Helmond

hartstichting.nl
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FIETSENFIETSENFIETSENFIETSEN
Mierloseweg 23 HelmondMierloseweg 23 HelmondMierloseweg 23 HelmondMierloseweg 23 HelmondMierloseweg 23 HelmondMierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933T (0492) 590933T (0492) 590933T (0492) 590933T (0492) 590933T (0492) 590933T (0492) 590933T (0492) 590933T (0492) 590933T (0492) 590933T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nlwww.henkvanrooijfietsen.nlwww.henkvanrooijfietsen.nlwww.henkvanrooijfietsen.nlwww.henkvanrooijfietsen.nl

www.henkvanrooijfietsen.nl
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overtuigd?Onze voordelen

####waardebon|DL

##########

waardebon|DL

MET VOORDEEL
WEER NAAR 

SCHOOLSCHOOL
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 1 september 2018)

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

€ 17.50
(geldig tm 1 september 2018)

voordeel 7

de beste 
merken

(geldig tm 25 augustus 2018)

voordeel 7
voordeel 6

gratis leenfiets 

bij onderhoud of 

reparatie
gratis leenfiets 

bij onderhoud of 

voordeel 5

geen onderhouds-
contracten maar 

gewoon betaalbaar 
onderhoud

(geldig tm 25 augustus 2018)

voordeel 5

geen onderhouds
contracten maar 

gewoon betaalbaar 

voordeel 4
deskundig advies

deskundig 

voordeel 3

zadelgarantie

(geldig tm 25 augustus 2018)

voordeel 3

zadelgarantie

voordeel 2
iedere dag testdag

iedere dag testdag

iedere dag 

iedere dag testdag

voordeel 1

de beste 
service

overtuigd?

voordeel 14

garantie op 

reparaties

voordeel 14voordeel 13

snelservice bij 
reparatie 

zonder afspraak

overtuigd?

voordeel 13

snelservice bij 

zonder afspraak

voordeel 12
gratis software update bij onderhoud

gewoon betaalbaar 

Onze voordelenOnze voordelen
gratis software 
onderhoud

voordeel 11

gratis accu test 
bij onderhoud

zadelgarantiezadelgarantie
iedere dag 

Onze voordelenOnze voordelenOnze voordelenOnze voordelenOnze voordelenOnze voordelenOnze voordelen

voordeel 11

gratis accu test 
bij onderhoud

voordeel 10

gratis montage 

accessoires

Onze voordelenOnze voordelenOnze voordelenOnze voordelenOnze voordelenOnze voordelen

voordeel 10

gratis montage 
voordeel 9

100% rijklaar 
afgeleverd

Onze voordelenOnze voordelenOnze voordelenOnze voordelen

service

Onze voordelenOnze voordelen

voordeel 9

100% rijklaar 

voordeel 8
gratis op maat afstellen van de nieuwe fiets


