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Uw flyers voordelig laten meebezorgen? info@adcommunicatie.nl

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

NIEUWE
BANDEN 
GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE*

ELDERS GOEDKOPER? 
Wij betalen u het verschil terug*

JOSVERSCHURENSHOP.NL

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

*VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

slechts

Kijk voor meer info op onze website

€ 999,=

vd wiel  Tuinmachines         Beek en Donk
gremac

 www.vdwielgremac.nl - 0492- 46 41 62  

AUTOMOWERRobotmaaiers  

al vanaf

model 105 

VERKOOP - REPARATIE - ONDERHOUD

In samenwerking met de ge-
meente Helmond heeft Stichting 
Jibb speciale Beweegroutes uit-
gezet in Helmond. De Beweeg-
routes zijn routes door de wijk 
en, waar mogelijk, door een na-
tuurlijke omgeving. 

Iedere maand een speciale gast
Vanaf september wordt iedere 
eerste maandag van de maand 
één Beweegroute uitgelicht door 
een buurtsportcoach van Jibb. 

Jibb nodigt op deze eerste maan-
dag van de maand een speciale 
gast uit, die samen met de buurt-
sportcoach en de deelnemers de 
route gaat lopen. Ze noemen dit 
‘Wandelen met…’. Voor de eerste 
editie van ‘Wandelen met…’ loopt 
wethouder Harrie van Dijk, de 
nieuwe wethouder Sport bij ge-
meente Helmond, met ons mee.

Opening op 3 september
De officiële opening van ‘Wan-
delen met…’ is op maandag 3 
september om 11.00 uur bij Wijk-
huis De Fonkel. Geïnteresseerden 

kunnen dan, begeleid door een 
Jibb-buurtsportcoach, een mooie 
route door de Helmondse bin-
nenstad afleggen en tegelijkertijd 
in gesprek gaan met onze gast, 
wethouder Van Dijk. Iedereen is 
welkom, deelname is gratis en 
aanmelden is niet nodig. En om-
dat een stevige wandeling honge-
rig en dorstig maakt, sluiten we de 
eerste editie van ‘Wandelen met…’
af met een kopje koffie/thee en 
een broodje in wijkhuis De Fonkel.

Twaalf routes van vijf kilometer 
De beweegroutes in Helmond 

worden aangegeven met speci-
ale gele pijlen die in de afgelopen 
maanden zijn geplaatst. In totaal 
zijn er twaalf routes uitgezet die 
elk een lengte van ongeveer vijf 
kilometer hebben. 

Ze zijn bedoeld voor iedereen die 
graag wat meer wil bewegen in de 
buitenlucht. Dit kan alleen, met 
de hond, samen met vrienden 
of zelfs onder begeleiding.  De 
routes zijn toegankelijk voor rol-
stoelgebruikers, maar ook hard-
lopers en fietsers kunnen de route  
afleggen. s

Helmond
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Duurzaam bouwen 25
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LETSELSCHADE?Wij helpen u graag verder.

0478-556677  |  www.putt.nlPatersstraat 17, Venray
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VACATURES

WIL JE VOORDELIG EEN FOLDER LATEN VERSPREIDEN?

Neem dan contact met ons op via: bezorging@deloop.eu of bel: 0492-845 350.

BELEEF     GENIETlifestyle editie over trends tips inspiratie shoppen leven en wonen

VERSPREIDEN?

Neem dan contact met bezorging@deloop.eu of 

September
OOK IN
DEZE UITGAVE

ZONDAG 16 SEPTEMBER

KLEUTERBIOS
BRANDWEERMAN SAM

10.30 UUR

Waar zijn die gele pijlen toch voor? Dat zijn de beweegroutes van Stichting Jibb i.s.m. gemeente Helmond!  De buurtsportcoaches zijn er al helemaal 
klaar voor. V.l.n.r. Gerard Feijen, Sophie Pennock, Kristian van den Nouwlant en Chaib el Maach (bron foto; Eric van der Putten, www.helmondnu.nl)

Volg de pijlen 
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Mystery Guest

Ricardo Rossin

Zondag 16 September
Zaal de Koning - Mierloseweg 301 - Aanvang 14:00 uur

Kaartverkoop: MIET Helmond - Zaal de Koning - Ricardo Rossin

€ 25,-
VIP € 75,-

ENTREE

CD Presentaae
Welkomstdrankje

Fashion
&

Bites

• MEER DAN 250 VAKANTIEREIZEN NAAR BESTEMMINGEN IN HEEL EUROPA
• MODERNE BUSSEN MET VRIENDELIJKE CHAUFFEURS
• 

Altijd beter uit met Ghielen!Altijd beter uit met Ghielen!

STANDAARD

COMFORTCLASS

100%
geniet

garantie!

WWW.gHielen.nl ISO
9001

GENIETEN...
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DE KOOG – TEXEL

Vertrekdatum: 
14 sept. en 5 okt.
3 dagen halfpension v.a. € 235,-

FIETSEN IN DE EIFEL 

Vertrekdatum: 
16 september
5 dagen halfpension  € 410,-

ZELL AM HARMERSBACH 
- SCHWARZWALD

Vertrekdatum:  
16 september 
8 dagen halfpension  € 555,-

KLASSIEK TOSCANE  

Vertrekdatum: 
20 oktober 
9 dagen halfpension   € 750,-

FIETS- EN WANDELREIS 
ODOORN-DRENTHE

Vertrekdatum: 
23 september 
6 dagen halfpension  € 495,-

RATTENBERG-BEIEREN

Vertrekdatum: 
7 oktober 
8 dagen halfpension  € 415,-

HOLZGAU-TIROL      

Vertrekdatum: 
14 oktober 
6 dagen halfpension  € 390,-

EINRUHR-EIFEL 

Vertrekdata: 
10 sept, 8 okt
5 dagen halfpension  € 360,-

BLASMUSIK AM 
WILDEN KAISER  

Vertrekdatum: 
10 oktober 
5 dagen halfpension  € 475,-

ZUIDLAREN- 
DRENTHE

Vertrekdatum: 
8 oktober
5 dagen halfpension  € 410,-

KRAKAU-pOLEN  

Vertrekdatum: 
29 september 
9 dagen halfpension  € 775,-

NIEUW

! incl. smakelijke Verrassing!

• MEER DAN 250 VAKANTIEREIZEN NAAR BESTEMMINGEN IN HEEL EUROPA
• MODERNE BUSSEN MET VRIENDELIJKE CHAUFFEURS
• 

STANDAARD

COMFORTCLASS

! incl. dagexcursie ameland!

De laatste puntjes worden op de “i” ge-
zet, het beloofd een geweldige middag te 
worden met optredens van de beste ar-
tiesten. Brabantse gezelligheid wordt ge-
combineerd met afwisselend spetterende 
muzikale optredens van topartiesten sa-
men met een wervelende modeshow ver-
zorgd door Miet Helmond. Noteer al vast 
16 september in uw agenda, er zijn nog 
enkele kaarten beschikbaar.

Dit mag je niet missen; een middag en-
tertainment op topniveau met sterren 
zoals Johnny Rosenberg (de Nederlandse 
Michael Bublé), William “The Dutch Julio 
Iglesias” Janz , Xerxes (bekend van zijn hit 
“kleine jongen”), Peter Douglas (de Neder-
landse Frank Sinatra), Inge Kleijn (Neder-
landse Helene Fischer), Henk Bernard be-
kend van o.a. “Pijn in m’n hart” en “Kon jij 
hier nog maar een keer zijn”. Ook zal deze 
middag de nieuwste CD van Ricardo Ros-
sin worden gepresenteerd. En als klap op 
de vuurpijl nog een optreden van een Mys-
tery Guest. 

Zaal de Koning zal omgetoverd worden tot 
een glamoureuze feestzaal waar je niets 
tekort komt. Naast de optredens van onze 
nationale beroemdheden, verzorgd Miet 

Helmond een wervelende modeshow voor 
jong en oud. Je vangt al vast een glimp op 
van de nieuwste najaarsmode voor zowel 
dames als heren. 

De kaarten zijn verkrijgbaar in de voorver-
koop voor € 25,00 bij Zaal De Koning en 
in de winkel van Miet Helmond (Markt 52 
Helmond), of op zondag 16 september aan 
de deur voor  € 27,50. Hierbij zit inbegre-
pen: een welkomstdrankje, diverse bites, 
saté en een puntzak frites. Wil je dit alles 
als een VIP ervaren? Dat kan met een spe-
ciaal VIP arrangement voor € 75,00 p.p. 
met als extra’s alle drankjes en luxe vishap-
jes. Ben er snel bij, er is nog een beperkt 
aantal kaarten beschikbaar.

Voor meer info: 
bel Miet 06-41093332 of 0492-530582
Zondagmiddag 16 september
Zaal De Koning
Mierloseweg 301, Mierlo-Hout
Aanvang: 14.00u s

Feestmiddag om niet 
te missen 

Helmond

Koop nu je kaarten



3week nummer 35 vrijdag 31 augustus 2018de loop weekkrant HELMOND

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

Open Monumentendagen 2018 
‘Proef Europa (in Helmond)’ 

Zaterdag 8 en zondag 9 sep-
tember wordt ook in Helmond 
meegedaan aan de jaarlijkse 
landelijke Open Monumenten-
dagen (OMD). Het landelijke 
thema is dit jaar ‘In Europa’ en 
Helmond doet daar uiteraard 
aan mee en wel met ”Proef Eu-
ropa (in Helmond)”. 

Een gratis boekje met 32 monu-
mentale restaurants én exclusief 
te koop 4 vouchers voor een mi-
ni-hapje bij de VVV! Verder o.a. 
speciale tentoonstellingen en 
rondleidingen. De deelnemende 
monumenten en musea zijn dit 
weekend gratis toegankelijk! 

Behalve het kasteel (gemeen-
temuseum met o.a. speciale 
archeologische expo) dat het 
hele weekend haar deuren gra-
tis openzet voor het publiek, 
kunt u ook beide dagen naar de 
Lambertuskerk (met op zater-
dag Nationale orgeldag),  huis 
met De Luts (IL Borgo/Markt), 
het EDAH-museum (jam van 

de Edah), de Gaviolizaal, het Jan 
Vissermuseum (o.a. ambach-
ten èn broodbakkers) en het  
Patronaat . 

En alleen op zondag gildekamer 
St.Catharinagilde (Binderen).
Voor meer informatie bezoekt 
u de landelijke website: www.

omd.nl Verder doen in de week 
voorafgaand een aantal Hel-
mondse basisscholen weer mee 
aan de landelijke klassendag. s

Helmond

Ook Kasteel Helmond is geopend tijdens de open monumentendag (bron foto; Museum Helmond)

De achttiende editie van de 
Kasteeltuinconcerten was met 
ruim 10.000 meer bezoekers 
dan vorig jaar een groot succes. 
Ruim 50.000 bezoekers wisten 
de Kasteeltuin te vinden tijdens 
de zeven vrijdagavonden. Orga-
nisator Stichting Helmond City 
Events kijkt zeer tevreden terug 
op een veilige en sfeervolle edi-
tie. 

Iedere vrijdagavond tussen 6 juli 
en 17 augustus stond een ander 
muziekgenre op het programma. 
De eerste en zesde avond ston-
den in het teken van allround 
coverbands: Daredevils en Band 
with Benefits. Massi en Van Dik 
Hout speelden op de tweede 
avond het spreekwoordelijke 
dak eraf. Salsadansen deden we 
met de band Timbazo en soul 
beleefden we met Soulmachine. 
De Molukse band Massada was 
van de partij en tribute-band 
This is Jackson sloot de reeks af 
met een spetterende muziek- en 
dansshow. De zeven avonden 
zijn gepresenteerd door stads-
kunstenaar Thomas Pieters, die 
tevens zijn lied ‘Helmond’ inclu-
sief clip tijdens de Kasteeltuin-
concerten heeft gelanceerd. 

Lokaal Talentenpodium 
Dit jaar stond voor het eerst het 
Lokaal Talentenpodium aan de 
rechterzijde van de Kasteeltuin. 
Hierdoor konden bezoekers een 

ronde om het kasteel lopen. Dit 
werd met open armen ontvan-
gen. Iedere vrijdagavond betra-
den twee lokale acts het podium. 

Lokaal talent werd op deze ma-
nier gestimuleerd en mensen 
die even aan de drukte wilden 
ontsnappen, hadden nu een 
toevluchtsoord. Het tweede po-
dium, het ruimere terras en het 
uitgebreide eetgedeelte tussen 
de duiventorens ziet Stichting 
Helmond City Events graag in 
2019 terug. 

Cijfers 
De Kasteeltuinconcerten heeft 
met behulp van ongeveer 80 
vrijwilligers, 25 sponsoren, 15 
samenwerkingspartners en 18 
lokale partners ruim 50.000 be-
zoekers mogen verwelkomen. Er 
stonden 8 bands op het hoofd-
podium en 14 acts op het Lo-
kaal Talentenpodium. In totaal 
hebben we ruim 200 voedzame 
maaltijden mogen bereiden voor 
de artiesten en de crewleden. Er 
zijn ruim 1000 cadeautjes over-
handigd aan kinderen voor het 

ophalen van plastic bekers. Tot 
slot zijn er 2 worsten en 2 kazen 
naar de zusters van Clarissen ge-
bracht en hebben zij ervoor ge-
zorgd dat het iedere week (ruim) 
boven de 20 graden was. 

Dankjewel! 
Stichting Helmond City Events 
wil graag iedereen bedanken die 
een bijdrage heeft geleverd aan 
de succesvolle Kasteeltuincon-
certen 2018. Sponsoren, partners, 
vrijwilligers, artiesten, horeca-
medewerkers en natuurlijk alle 

Kasteeltuinconcerten 2018 trekt 50.000 bezoekers
Helmond

De Kasteeltuinconcerten mochten dit jaar maar liefst 50.000 bezoekers verwelkomen 
(bron foto; Stichting Helmond City Events)

50.000 bezoekers: zonder hen 
geen Kasteeltuinconcerten in 
Helmond. Wilt u volgend jaar 
vrijwilliger zijn bij de Kasteel-
tuinconcerten of heeft u inte-
resse in het partner- of spon-
sorschap, stuur dan een e-mail 
naar info@kasteeltuinconcer-
ten.nl. De organisatie start di-
rect met Kasteeltuinconcerten  
2019. s

www.kasteeltuinconcerten.nl
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Aanmelden voor de derde editie van de 
Kidskookcaféwedstrijd

Dit jaar wordt in Helmond voor de derde keer de Kidskookcaféwedstrijd 
georganiseerd voor leerlingen van groep 7 en 8 van Helmondse basisscholen. 
Leerlingen kunnen zich in duo’s opgeven door een lekker en verrassend 
recept in te sturen met de flespompoen. Op donderdag 11 oktober vindt de 
finale plaats waarin de geselecteerde duo’s strijden om de Helmondse titel. 

Aanmelden
Leerlingen kunnen zich op een creatieve manier aanmelden in koppels van twee 
tot en met 23 september door een mail te sturen naar k.spijkers@ggdbzo.nl. Uit 
alle inzendingen wordt op dinsdag 25 september een selectie gemaakt van de 
beste duo’s die tegen elkaar zullen strijden tijdens de Helmondse finale. 

Dutch Agri Food Week 
De Kidskookcaféwedstrijd wordt georganiseerd door Stichting Food Tech 
Brainport, Jong Helmond Lekker Gezond en Gemeente Helmond tijdens de Dutch 
Agri Food Week (DAFW). Deze vindt dit jaar plaats van 5 tot en met 16 oktober én 
staat geheel in het teken van gezonde voeding en gezondheid.

Meer informatie 
Meer informatie over de wedstrijd kunt u vinden op www.foodtechbrainport.nl. 

Ondersteuning bij het vinden van de juiste hulp

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

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

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

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

Mantelzorgers in het zonnetje

Mantelzorgers van alle leeftijden worden in het zonnetje gezet voor hun 
inzet voor hulpbehoevende inwoners uit onze stad. De gemeente Helmond 
start daarvoor in september een waarderingsactie, in samenwerking met het 
Steunpunt Mantelzorg. Zorgt u als mantelzorger voor iemand in Helmond 
(ook als u buiten Helmond woont) die langdurig ziek is of een beperking 
heeft? Dan kunt u een mooie blijk van waardering aanvragen.

 

Volwassen mantelzorgers kunnen kiezen uit een cadeaubon ter waarde van € 70,- 
of een geldbedrag. Jonge mantelzorgers (tot 18 jaar) krijgen een Gift Card Pathé 
ter waarde van € 40,-.

Aanvragen
Op 19 september en 10 oktober staat er een speciale  uitknipbon op de 
gemeentepagina’s in De Traverse en in De Loop. Daarmee kunt u als mantelzorger 
een cadeaubon of geldbedrag aanvragen. 
U hoeft niet te wachten op deze publicaties, want op 1 september staan de 
formulieren op de website van de LEVGroep. De formulieren kunt u downloaden 
en opsturen naar de LEVGroep. Papieren exemplaren liggen vanaf die datum bij 
de receptie van LEVGroep.

Steunpunt Mantelzorg
Bij het Steunpunt Mantelzorg kunt u als mantelzorger terecht voor onder andere 
informatie, voorlichting, advies, cursussen, bijeenkomsten, begeleiding en 
emotionele steun. Daarnaast organiseert het Steunpunt het Mantelzorgcafé. 

Meer informatie over het steunpunt en de mantelzorgactie vindt u op 
www.levgroep.nl (pagina Helmond).

Raadsvergadering
4 september 2018

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 4 september aanstaande in de 
raadzaal in Boscotondo. De vergadering begint om 19.30 uur. 

Live volgen via internet
De beelden van de raadsvergadering worden live uitgezonden via internet. Via 
www.helmond.nl/bestuur (kies voor: Raad in Beeld) of via de app Politiek portaal 
op uw tablet kunt u gemakkelijk de vergadering volgen. U vindt daar ook een 
overzicht van alle vergaderingen van de raad en de raadscommissies. Daarnaast 
kunt u de vergadering ook op een later moment terugkijken.

Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
• Verordening Kwijtschelding belastingen Helmond 2018
• Ontwerp Programma Geluid 2018 – 2023
• Aangepaste kaders voor ontwikkeling zwemvoorziening in Helmond

De volledige agenda met bijbehorende stukken vindt u op 
www.helmond.nl/gemeenteraad
Wilt u inspreken? Kijk dan op www.helmond.nl/spreekrecht hoe u dat regelt.

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

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

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

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

Bekendmakingen

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

Utrechtplein 4A 16-08-2018 transformeren bestaande  OLO 3860637

  plint naar 3 appartementen 

van Graftstraat 77 16-08-2018 plaatsen dakkapel OLO 3860379

Lochtenburg,  19-08-2018 oprichten woning OLO 3863439

kadastraal U 07040

Klarenbeemden 36 19-08-2018 plaatsen poort OLO 3863449

Geysendorfferstraat 13-15 20-08-2018 maken sparing tussen 2 winkelunits,  OLO 3864423

  aanbrengen stalen ligger 

Beelsstraat 1 21-08-2018 wijzigen bedrijfswoning naar  OLO 3866097

  twee appartementen 

van Someren-Downerlaan 50 21-08-2018 vergroten woning, strijdig gebruik OLO 3864887

Klotshoeve 1 21-08-2018 wijzigen gevel + plaatsen dakkapel OLO 3866419

Kasteelplein 1 21-08-2018 sloopwerkzaamheden  OLO 3867221

  rijksmonument 

hoek Heibloemweg/Maisdijk 22-08-2018 oprichten bedrijfsruimte met kantoor OLO 3328139

 

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

Kommavlinder 1 -  21-08-2018 oprichten woning en maken uitweg OLO 3808401

Stiphout Zuid, Kavel Z 10 

Vossenbeemd 11 21-08-2018 oprichten kantoor OLO 3682309

Vossenbeemd 9 en 11 22-08-2018 oprichten 2 bedrijfshallen OLO 3682295

Besselhoeve 16A 23-08-2018 plaatsen overkapping en poort OLO 3677851

Groenstraat 170-224 23-08-2018 wijzigen entree 2018-X0887

 

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

Kasteelplein 1 saneren asbestleiding in de vloer OLO 3853913

Stiphout Zuid,  oprichten woning OLO 3770787

Vuurvlinder kavel Z 23 

3e Haagstraat 143 plaatsen dakkapel OLO 3807295

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

Maisdijk 4 17-08-2018  Arte for India Festival  2018-02309

  (29 september 2018) 

Hortensiapark 17-08-2018  Herdenking Bevrijding  2018-03125

  Helmond (25 september 2018) 

Kunstkwartier en Speelhuisplein 21-08-2018  Open dag Kunstkwartier  2018-02586

  (9 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.

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

Leyplantsoen/Tongelreep 16-08-2018     Burendag (22 september 2018) 2018-03209

Poeldonkshoeve/Woesthoeve 16-08-2018     Buurt BBQ (22 september 2018) 2018-03210

Havenplein 17-08-2018     Sinterklaas in de piste 2018-03229

  (18 november t/m 2 december 2018) 

 

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

ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist. 

Verleende evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Verlenging beslistermijn
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Laathoeve 48 28-06-2018 oprichten woning, maken uitweg OLO 3757407
   

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

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

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

Milieu (2) 
Burgemeester en wethouders van Helmond, gelet op artikel 1.9 van het Activiteitenbesluit 

milieubeheer, maken bekend dat er maatwerkvoorschriften zijn vastgesteld ten aanzien van:

• Custom Powders BV, Grasbeemd 10 te Helmond, het betreft een inrichting voor het be- en 

 verwerken van poeders voor de chemische- en voedingsmiddelenindustrie.

 De maatwerkvoorschriften gaan over een nadere invulling of aanvulling van de voorschriften

 van het Activiteitenbesluit milieubeheer in het belang van de bescherming van het milieu.

De beschikking waarbij maatwerkvoorschriften zijn vastgesteld en de bijbehorende stukken 

liggen ter inzage bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Wal 28 te Eindhoven.

Als u het niet eens bent met dit besluit en u door dit besluit rechtstreeks in uw belang wordt 

getroffen, kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen. Dit kan tot 6 weken na 

de dag van bekendmaking (6 augustus 2018) van het besluit.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

Burgemeester en Wethouders van Helmond 29 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.

• 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

Proef

Logo in FC:

Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62

Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0

Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10

Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100

Weten wanneer 
ik langskom?

Kijk op www.deafvalapp.nl
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Vrijdagkoopavond
tot 20.00 uur geopend

IEDERE ZONDAG OPEN
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

www.tuincentrumdebiezen.nlDeze aanbiedingen zijn geldig van 29 Augustes t/m 4 September 2018

Prachtige Rozen
Div. kleuren 60cm lang
€0,65 per stuk

10 stuks

Feest! Bolchrysant

Hebe “Veronica”
Lampen poetsersgras
60cm hoog in 19cm pot

Van €6,99

Zeer groot assortiment
in 6cm pot

€ 1,49 per stuk

Alle maten & soorten Heerlijk geurend
25cm hoog in 12cm pot

€1,99 per stuk

Cactus mini

Tuinrozen

Snijbloemen

Pennisetum

1 + 1 
GRATIS

nu

3,99

nu

3,99

Div. kleuren ø40cm

€3,99 per stuk

1 + 1 
GRATIS

1 + 1 
GRATIS

25%
Jubileum korting

Vier het met ons mee!

 1 + 2 SEPTEMBER:
GRATIS KOFFIE OF THEE

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

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

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

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

 VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

UW INSTALLATEUR VOOR:

• CV KETELS EN ONDERHOUD   • COMPLETE BADKAMERS

• STADSVERWARMING   • RADIATOREN

• VLOERVERWARMING   • SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

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

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 

Noorddijk 2, 5705 CX Helmond
0492-546893

info@kringloopwinkelhelmond.nl
www.kringloopwinkelhelmond.nl

OPHAALSCHEMA
OUD PAPIER 

Stichting 
Kringloopwinkel 

Helmond

Maandag 3 september
Kroon

Dinsdag 4 september
Zwanenbeemd 

Woensdag 5 september
Ashorst

Donderdag 6 september
Brandevoort - West
Brandevoort - Veste
Vrijdag 7 september

Apostel

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.

Lopersgroep Brandevoort heeft twee 
sportieve activiteiten op het program-
ma staan in september: Voor hardlo-
pers en wandelaars wordt op zondag 23 
september het  11e Rondje Brandevoort 
georganiseerd. Wil je juist gaan begin-
nen met hardlopen?  Dan ben je vanaf 
29 september welkom om mee te lopen 
met Fun 2 Run.

Rondje Brandevoort
Brandevoort: Op zondag 23 september 
wordt de 11e editie van Rondje Brande-
voort georganiseerd. Dit gezellige en ac-
tieve gezinsevenement is er voor jonge 
en volwassen hardlopers en daarnaast 
voor wandelaars. De start en finish vindt 

plaats op het Sportpark Brandevoort. 
De kidsrun (400m/800m/1200m) start 
vanaf 10.45 uur op de atletiekbaan van 
het sportpark. Voor de trimloop (start 
om 11.15 uur) is een mooie, nieuwe route 
van 4 km. door de wijk uitgezet. Trim-
lopers kunnen kiezen voor een afstand 
van 4, 8 of 12 km of 10 EM (ca. 16 km). 
Voor de wandelaars is een andere mooie 
route van ca 10 km uitgezet. De wande-
laars starten om 10.30 uur. Trimmers en 
wandelaars ontmoeten elkaar weer bij 
de finish op het sportpark. Voor meer 
informatie en inschrijven ga naar www.
rondjebrandevoort.nl.

Fun 2 Run
Voor beginnende lopers of lopers die 
opnieuw willen starten organiseert  Lo-
persgroep Brandevoort vanaf 29 sep-

tember het trainingsprogramma 'Fun 2 
Run'. Deelnemers aan ‘Fun 2 Run’ leren 
binnen 6 weken  drie kilometer aaneen-
gesloten te hardlopen. Na deze periode 
volgt een programma om door te groei-
en naar een afstand van vijf kilometer. 
Hierna kunnen deelnemers instromen 
in het reguliere trainingsprogramma 
voor het hardlopen. De kosten voor deze 
cursus bedragen eenmalig € 35,- .

Voor geïnteresseerden die meer willen 
weten over deze cursus organiseert de 
lopersgroep op maandagavond 24 en 
woensdagavond 26 september een in-
formatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst 
vindt plaats in het Sporthuis van sport-
park Brandevoort om 20.30 uur. Voor 
meer informatie en inschrijven ga naar 
www.lopersgroepbrandevoort.nl s

Brandevoort

Inschrijving voor 
Fun 2 Run en Rondje Brandevoort geopend! 

Op 23 september wordt voor de 11e keer het rondje Brandevoort georganiseerd! (bron foto; Jan Dijstelbloem, www.Jadijfoto.nl)
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PROFITEER NU VAN 15% KORTING 
OP DE PROFILINE GLASSCHUIFWANDEN

Kosteloze upgrade van Greenline naar Profiline glasschuifwanden

Geldropseweg 22

5706 LT Helmond

T. 0492 525935

info@verandaspecialist.nl

Openingstijden

Dinsdag t/m zaterdag: 

10.00 - 17.00 uur

www.verandaspecialist.nl

Onze services:  Inmeten bij u thuis  •  Montage  •  Volledig op maat  •  Beste Deal Garantie! Druk- en zetfouten onder voorbehoud. Indien niet benoemd, zijn alle prijzen exclusief 
fundatie- en montagekosten. Getoonde foto’s kunnen afwijken van de genoemde acties. 

Koopzondag 2 september 
geopend van 

11.00 tot 16.00 uur

Let op, prijzen en acties geldig t/m 21-09-2018.
25 showmodellen te bezichtigen

Verandaspecialist, uw Verasol® Inspiration Point in Brabant.
MET DE LUXE VERANDA’S VAN VERASOL® ZIT U GEGARANDEERD BUITEN!

GLASTUINKAMER

LUXE GLASVERANDA

 PRIJSINDICATIE 5000 X 3000 MM

  € 6.814,- 

PRIJSINDICATIE 5000 X 3000 MM

€ 1.988,-

Algemene specificaties
Ã Op uw maat geproduceerd in 10 mm dik  

 veiligheidsglas

Ã Afsluitbaar en voorzien van reinigingsslot

Ã U-profielen op de staanders

Ã Borstelprofielen voor een winddichte afsluiting

Ã RVS handgreep en ruitmeenemers

Ã Geharde Teflon wielen, onderhoudsvrij gelagerd

De oerdegelijke Greenline veranda is 

uitvoerbaar in 2 moderne kleuren en 

3 stijlvormen. Dankzij het doordachte 

profielsysteem is de Greenline veranda 

aantrekkelijk geprijsd, met gegarandeerde 

Duitse Verasol® kwaliteit. Deze veranda is 

leverbaar met een dak van polycarbonaat of 

gelaagd glas.

Als iets op de wereld onvoorwaarde-
lijke liefde is, dan is het tussen mens 
en hond.
En als zij dan 17 jaar is en ziek is, moet 
je soms beslissingen nemen die niet 
leuk zijn. Quincey, ons hondenkindje, 
17 jaar geleden bij ons gekomen toen 
ik net uit Tilburg hier kwam wonen, 

en de moord stikte van de heimwee 
naar mijn stadje, was zij het licht-
puntje wat in ons leven kwam.
Dankzij haar kwamen er contacten 
met mensen die nu nog in mijn leven 
zijn. Altijd vrolijk altijd lief al kon ik 
haar de eerste jaren wel eens achter 
het behang plakken door 
haar puber gedrag. Het was en is mijn 
allessie, als ik verdriet heb troost ze 
me als zij verdriet 
heeft troost ik haar. Het is André zijn 
prinsesje het is ONS hondenkindje.
Met haar ogen verteld ze ons alles, 
en in haar ogen stond al enige tijd te 
lezen; het is goed zo. We zagen het 
wel maar wij sloten onze ogen ervoor 
toch weer naar de dierenarts en toch 
nog iets proberen. Maar het mocht 
niet baten en toen was het ineens ge-
noeg zo.
17 jaar is een hele tijd ze mag hier al-
les en krijgt alles  ze heeft een heerlijk 
leven hier gehad. En als wij er niet wa-
ren was haar tweede thuis, onze bu-
ren, Jolanda en Rob met hun kids die 
voor haar zorgde als hun eigen kind. 
Wat ongelooflijk moeilijk was het om 
de dierenarts te 

bellen. Een beslissing, gemaakt uit 
alleen maar liefde, liefde voor onze 
Quincey.
Vrijdagmiddag komt de dierenarts 
hier thuis, en in haar eigen omgeving 
gaat ze naar de 
hondenhemel. Zucht…  de laatste da-
gen leggen we haar nog in de watten 
en vertroetelen we haar. En denken 
aan de 17 jaar die ze bij ons was.
Dat zijn  echt alleen maar mooie her-
inneringen. We gaan je missen lieve 
Quincey bedankt voor al die mooie 
jaren dat je bij ons was.
Zo is een hele leuke dag ineens een 
zwarte dag geworden.
En ik weet het, dit krijgt een plaatsje 
maar nu even niet.
Ik mag nu even heel verdrietig zijn.
Dag witje, dag scheetje, dag prinsesje, 
dag lief hondenkindje.

Volgende week ben ik er weer met een 
vrolijk column,

Afscheid nemen doet pijn.

Ons 

vertelt…

Als u kiest voor kwaliteit

Kwaliteitsmeubelen voor een betaalbare prijs
Onze topmerken o.a.: Leolux • Montel • Prominent 

• Schuitema • R.A.C. • MECAM

Mierloseweg 321, Helmond
Tel. 06-12655003 

www.tweedezitenzo.nl

Onze Fons woont, sinds hij een 
verstandelijke opdonder kreeg, op 
het Rijtven van de stichting ORO. 
Zo te zien heeft hij het naar zijn 
zin, de verzorging is er dan ook uit 
de kunst. De kleinschalige wonin-

gen staan in een parkachtige om-
geving, die obstakelvrij aansluit op 
de naast gelegen woonwijk. In dit 
park staan ook andere voorzienin-
gen van ORO, zoals de ‘Honingpot’ 
een door vrijwilligers gerund café, 
dat in het weekend enkele uren per 
dag geopend is. Vaak wandelen 
we er met Fons naar toe om wat 
te buurten of te drinken. Zo ont-
moetten we een keer een bewoner 
die vroeg hoe ik heette. Ik noemde 
mijn naam en hij bleek Wim* te 
heten. “Jan, ben jij burgemeester?” 
vroeg Wim toen. Ik was verrast en 
antwoordde overompeld “Ja”. Had 

ik natuurlijk niet moeten doen, 
maar nu was het te laat. 
“Jan, ben jij ooit Prins Carnaval ge-
weest?” Neen, zover had ik het nog 
nooit geschopt. “Jan, heb jij boek-
jes van Carnaval?” Ik vertelde Wim 
dat ik thuis nog carnavalsbladen 
van de Houtse Kluppels had lig-
gen, en dat ik die een volgende 
keer zou meenemen. “Jan, woon jij 
op het gemeentehuis?” Neen, daar 
woonde ik niet.
“Jan, heb jij een ambtsketen?” Ik 
antwoordde ontkennend. “Een 

ambtsketen wordt alleen tijdens 
vergaderingen van de gemeente-
raad en bij andere officiële gele-
genheden gedragen”, wist ik. 
“De burgemeester van Helmond 
is Elly Blanksma” zei Wim. “Hoe 
weet jij dat?” vroeg ik hem. “Nou, 
ik zit bij de Rimbo-band en daar 
is burgemeester Blanksma een 
keer komen luisteren.”  “Jan, heb jij 
een stropdas van Helmond?” “Die 
heb ik wel een; wil jij die hebben?” 
Wim knikt. “OK, die nemen we een 
volgende keer mee.” Die volgende 

keer vroeg ik hem of hij de strop-
das omhad. Dat was niet het geval; 
hij vond het geen mooie das.
En zo keuvelend vliegt de tijd voor-
bij, lekker in het zomerse zonnetje 
op het terras van de Honingpot. 
Soms zit er ook een muziekkapel 
om de sfeer nog verder op te krik-
ken. Helemaal geweldig. Om half 
vijf gaat de Honingpot dicht en 
kuiert of rolt iedereen weer naar 
zijn of haar woning.
Wim* = niet zijn echte naam
Jan van Rest

door jan van rest

Burgemeester?
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URBAN SPORTS
BREAKDANCE

RAP

ART
DEEJAYING

GRAFFITI
MOVIES

22 EN 23 SEPTEMBER • HELMOND

FREERUN • GRAFFITI • BREAKDANCE 
SKATEBOARD • BASEBALL • STEPS • BMX • BASKETBAL 
STRAATVOETBAL • HUMAN BEAT BOX • SUPPEN • CALISTHENICS EN MEER!

OP 22 EN 23 SEPTEMBER VINDT ALWEER DE 4E EDITIE VAN HET VETSTE HIPHOP & 
URBAN FESTIVAL IN EN RONDOM DE CACAOFABRIEK IN HELMOND PLAATS!
 Op zaterdag is er vanaf 14.00 uur de opening expositie ‘A New York State of mind’ en live 
graffiti op buitenterrein, met aansluitend standup dance battles vanaf 18.00 uur - gratis toegang. 
Het avondprogramma is een oldschool hiphop night met grote namen zoals Schoolly D, 
The Jungle Brothers, Roxanne Shante, King Bee (Back by dope demand) en de uit Eindhoven 
afkomstige D.A.M.N. Tickets via urbanmatterz.nl of cacaofabriek.nl (entree 25,- euro)
 Op zondag de 23e is er de hele dag urban fun voor jong en oud; met breakdance battles 
+ workshops, het Nederlands Kampioenschap Human beatbox, live graffiti + creatieve 
workshops, urban sports zoals suppen, calisthenics, freerun, BMX, steps/skateboard, 
basketball, baseball, straatvoetbal en pannakooi/freestyle en er is een urban market met o.a. 
tattooïng - food & drinks en nog veel meer - vanaf 10.00 uur tot 18.00 uur - gratis toegang!

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!

Sportpark Brandevoort op weg naar rookvrij 

Sportpark Brandevoort gaat zich, in na-
volging van eerder HAC en TV Carolus, 
vanaf 1 september 2018 meer op gezond-
heid richten. Aan kinderen zal zo veel 
mogelijk het goede voorbeeld gegeven 
als zij op het sportpark sporten of er ko-
men kijken. Dit betekent dat om te be-
ginnen het sportterrein geleidelijk aan 
rookvrij zal worden gemaakt. 

Waarom op weg naar rookvrij?
Zien roken, doet roken. Als kinderen an-
deren zien roken lijkt dat normaal en mis-
schien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij 
mensen zien roken naar wie zij opkijken 
zoals andere sporters, trainers en ouders. 
Maar roken en daarnaast mééroken is zo-
wel binnen als buiten schadelijk. Ook in de 
buitenlucht kunnen kinderen namelijk in 
aanraking komen met tabaksrook. Door 
een rookvrij sportterrein wordt dit voor-
komen. 

Wat verandert er?
Vanaf 1 september kan er nog maar op één 
plek op het sportpark worden gerookt. 
Waar dat is, zal duidelijk kenbaar wor-
den gemaakt.  In een later stadium zal het 
sportpark helemáál rookvrij worden, maar 
het leek beter om toch nog wel een tussen-
stap in te bouwen.
Iedereen is en blijft natuurlijk welkom op 
het sportpark, ook rokers! Alleen wordt 
aan rokers om op het terrein buiten het 
zicht van kinderen, maar nog liever hele-
maal niet te roken. De entree en plekken 
binnen het sportterrein, zoals langs de 
lijn en het terras worden rookvrij. Dit zal 
best even wennen zijn. Hopelijk steunen 

de rokers Sportpark Brandevoort bij het 
beschermen van de jeugd en geven zij hen 
een gezond voorbeeld!

Rookvrije Generatie
De beweging ‘Op weg naar een Rookvrije 
Generatie’ werkt toe naar een samenleving 
waarin opgroeiende kinderen beschermd 
worden tegen tabaksrook en de verleiding 
om te gaan roken. Iedere week raken hon-
derden kinderen in ons land verslaafd aan 
roken en ieder kind is er één teveel.  Het 
streven is erop gericht dat kinderen niet 
meer in de verleiding komen om te gaan 
roken. Daarvoor is het nodig dat volwas-
senen samen het goede voorbeeld geven 
en de omgevingen waar kinderen komen 
rookvrij maken. De sportomgeving is een 
belangrijke omgeving in het leven van op-
groeiende kinderen. Daarom draagt een 
rookvrij sportterrein bij aan het realiseren 
van de Rookvrije Generatie.

Er komen op meerdere plekken bordjes 
die duidelijk maken dat Sportpark Bran-
devoort rookvrij is. s

Brandevoort

(Bron foto; Jaap Taal/
Sportpark Brandevoort)
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La Bocca Grande is geopend! 

Op 1 augustus opende Italiaans restau-
rant en pizzeria La Bocca Grande aan de 
Kerkstraat 41 in Helmond haar deuren. 
Afgelopen dinsdag vond de officiële ope-
ning plaats door Wim Daniëls. 

Vanuit een volledig open keuken biedt La 
Bocca Grande haar gasten een authentiek 
Italiaanse keuken inclusief verse pasta’s en 
steenoven gebakken pizza’s. 
De voorgevel van het gemeentelijk monu-

ment in de Kerkstraat is in de oude staat 
hersteld. 
Aan de achterzijde van het pand wordt 
op dit moment grand café “De Vijfhoeck” 
ontwikkeld. Er komt een interne passage 
van het restaurant naar het grand café v.v.. 
Vanaf die datum is het ook mogelijk om 
pizza’s af te halen. Verwachte opening van 
het grand café is najaar 2018. 

Meer informatie vindt u op de website: 
www.laboccagrande.nl 
E-mail: info@laboccagrande.nl Telefoon-
nummer: 0492-835255 s

Centrum

Dinsdagavond werd het 
nieuwe Italiaanse restaurant 
in het centrum van Helmond 

geopend
(bron foto’s; Christel Sanders) 
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Is de accu 
weer

opgeladen?
Tijd gehad om nieuwe plannen te maken? 

De Engelseweg in Helmond is dé plek waar je  
je nieuwe plannen kunt realiseren.  

Je vindt er bijna alles op het gebied van wonen, 
tuin, dieren, auto’s, ontspanning en food. 

Deskundige medewerkers, service en 
gratis parkeren voor de deur. 

En mocht de accu nog steeds leeg zijn,
ook dié kunt u nieuw kopen op de Engelseweg.

Alvast veel shopplezier.

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren
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Aan de inhoud van Groot Peelland is alle mogelijke zorg besteed. 
Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Ik iks el
 

Plussize damesmode speciaalzaak, vanaf maat 42

Markt 49a in Helmond 

www.facebook.com/Ikiksel

Of shop bij de webshop: 
wwwww.ikiksel.nl

Nu bij inlevering van deze flyer 5 euro korting 
(bij een minimale besteding van 50 euro)

Zien we je snel bij Ik iks el?

Zaterdag
8 SEPTEMBER

Zondag
9 SEPTEMBER

MODESTOFFEN
 MARATHON

Van 10:00 tot 16:00 uur SPETTERENDE 
AANBIEDINGEN

NIEUWE COLLECTIE
MODE EN CARNAVAL

Weer terug van vakantie?
 Op gewicht?

Bel: Lenie Klaasen 06-52 71 66 22
www.foreverhelmond.nl

Weer terug van vakantie?
 Op gewicht?

Kun je er beter uitzien en je beter, maar vooral 
fitter voelen na slechts 9 dagen? Ja, dat kan!

Met ons 9-daagse programma maak je een vliegende start op weg naar een slankere en 
gezondere versie van jezelf. Dit efficiënte en makkelijk te volgen reinigingsprogramma 
geeft je de tools in handen die je nodig hebt om vandaag nog van start te gaan om je 

lichaam te transformeren, er beter uit te zien en je fitter te voelen

DUS nu na de vakantie de kilo’s eraf en gezond maar vooral fit de herfst tegemoet?
De eerstvolgende editie van Groot Peelland
verschijnt weer op 28 september a.s.
Inleveren van advertenties en kopij redactie
uiterlijk 24 september 12.00 uur
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DE WINTER IN
Modieus

MODEKLEUREN  
EN TRENDS
Wie wat bewaart heeft wat. Trends in 
mode komen immers vaak terug . Dat 
geldt zeker voor de modetrends voor dit 
najaar en winter. Er zijn veel invloeden 
van vroeger te zien. Natuurlijk wel met 
de nieuwere kleuren van nu of gewoon 
in een moderner jasje. Witte enkellaars-
jes, maar ook de hoge laarzen waren bij 
verschillende designers op de catwalk 
te zien. Het is niet voor het eerst dat 
witte laarzen helemaal hip zijn. In de 
jaren ’70 en ’80 was dat ook zo. 
Tweed of tweed-achtige stoffen lijken 
een comeback te maken dit seizoen. 
Wel in een moderne uitvoering natuur-
lijk. Tweed is een wat grovere geweven 
wollen stof die vaak gemêleerd is of een 
ruitmotief heeft.

Echte dierenvellen gebruiken we na-
tuurlijk niet. Wel zien we deze winter 
dierenprints op stof en imitatiebont. 
Luipaard, tijger, panter, zebra, je komt 
ze allemaal tegen. Opvallend is de com-
binatie van de drukke dierenprints met 
bijvoorbeeld bloemen.

En ja, ja de klassieke kabeltruien ko-
men weer helemaal terug. Wie kan 

breien, kan maar beter snel zijn 
breipennen en kabelnaald te 

voorschijn halen. Dan ben je 
nog net voor de winter klaar. 

De truien zijn bij voorkeur 
wat wijder, vallen over de 
heupen en collen komen 
ook vaak voor.
Verder heel veel ruiten, 
van Schotse ruit tot 
tweed met ruiten. Heel 
klassiek.
Je ziet veel laag over 
laag deze winter. Kor-
tere jasjes of gilets 
die gedragen worden 
over langere jasjes of 
colbertjasjes. Of hele 
lange jassen met 
daarover wat kor-
tere jassen. 

Wat valt er op aan 
de kleuren dit 
najaar? Ten eer-
ste zijn het vrij 
felle en vrolijke 
kleuren. De tin-

ten geel, lila en 
oranje zijn toch 

vrij opvallend voor de win-
ter. Het donkerrood, het petrolachtige 
blauwgroen en het olijfgroen zijn wat 
dat betreft meer herfstachtige kleuren.  
De felle kleuren zoals oranje, rood en 
roze worden met elkaar gecombineerd. 
Bruin en oranje samen of paars en roze, 
dat zijn van die combinaties die je ook 
in de jaren ’80 en ’90 zag. Qua mode 
wordt het een kleurrijke winter. 

MAKE UP
Een natuurlijke uitstraling is al hot, maar 
de huid wordt de komende seizoenen 
zo mogelijk nog belangrijker. Fris en 
stralend moet ze zijn. Een belangrijk 
make-up geheim is nog altijd om vòòr 
de foundation een hydraterende crème 
in de huid te masseren. De huid moet 
eruit zien alsof er ‘dauw’, zeg maar  mi-
nuscule waterdruppeltjes, op liggen. De 
make-up heeft de afgelopen tijden heel 
wat ontwikkelingen doorgemaakt en is 
steeds moderner geworden qua vormen 
en lijnen. Maar dat neemt niet weg dat 
we ook klassieke oogmake-up blijven 
zien waarin verschillende nuances oog-
schaduw kunstig in elkaar overlopen. 
De tijden dat we ons gezicht ‘volledig’ 
opmaken, lijken voorbij. Tegenwoordig 
kies je voor een accent op je ogen of je 
lippen, maar niet voor allebei.

Wenkbrauwen zijn nog steeds belang-
rijk maar de hype is over. Ze krijgen nog 
steeds alle aandacht maar zijn niet meer 
dé hoofdrolspeler (maar wel één van de 
hoofdrolspelers). Ze moeten breed, vrij 
recht en vooral natuurlijk zijn

De klassieke eyeliner – een zwarte lijn 
langs de oogleden – gaan we de ko-
mende seizoenen in een ‘nieuw jasje’ 
terugzien: langgerekt met twee ‘vleu-
geltjes’ bij de buitenste ooghoeken, su-
perbreed. Experimenteren is het sleutel-
woord. Glitter, vooral zilverglitter, was 
al een trend en glitter zien we ook dit 
seizoen weer terugkomen.

HAAR
Een duidelijke scheiding is hot en dan 
vooral de middenscheiding. Echter is 
het natuurlijk altijd afhankelijk van je 
eigen haarvalling. Als je met kruinen 
zit en geen middenscheiding kan ma-
ken, dan is een zijscheiding uiteraard 
ook helemaal mooi. Zorg wel dat je de 
scheiding echt strak trekt. Wat je veel 
gaat zien is een duidelijke scheiding ge-
combineerd met weinig volume aan de 
bovenkant. Als je een krultang gebruikt, 
begin dat nu wat lager. De oren moeten 
weer gezien worden. Het is trendy om je 
haren in een scheiding of helemaal naar 
achteren te stylen met het haar achter 
de oren. Zo zijn zowel het gezicht als de 
oren volledig zichtbaar. 

Probeer je lagen zo veel mogelijk uit te 
laten groeien, want lang haar op één 
lengte is de trend. Ook aan de voor-
kant mag je haar lang zijn. In de trend 
rondom haarkleuren zien we veel troe-
bele kleuren, een beetje ondefinieerbare 
kleuren. Denk aan zand- en beigeach-
tige tinten. Deze kleuren ogen ook veel 
natuurlijker omdat het dichtbij een na-
tuurlijke haarkleur komt. In de herfst 
zijn de beige en goud tinten ook altijd 
mooi.
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•  Altijd minimaal 10% met klantenspaarsysteem 
•  Persoonlijke en deskundige bediening
•  Gratis parkeren voor de deur
•  Vertrouwd adres sinds 1947

Bestellen 24/7
www.adventurestore.nl
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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 voorbe-
reiden en kijken of we de uitrus-
ting compleet hebben. Bij Ad-
venture Store hebben ze alles in 
huis om dit op een zorgvuldige 
manier te bekijken. 

Regenkleding, koelboxen, 
drinkfl essen, rugzakken, 
gymkleding
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 collec-
tie running schoenen van Asics, 
Salomon, New Balance, Puma 
en Nike zijn allemaal in de aan-
bieding met maar liefst 15, 25 of 
50% korting. 

Ook voor de fietsers zijn er vele 
set aanbiedingen. Maar nu heb-
ben we dit najaar ook voor de 
wandelaars diverse modellen in 
de aanbieding van de kwaliteits-
merken Meindl, Lowa, Hanwag 
en Salomon met 15% en 25%  kor-
ting! Kijk voor meer informatie 
over route en openingstijden op 
www.adventurestore.nl ▲

Lekker weer naar 
school of aan het werk 

én we gaan ook 
weer sporten! 

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

én we gaan ook 
weer sporten! 

én we gaan ook 
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9e Editie LibertyLoop met 
nieuwe route: 

MEER NATUUR EN 
MEER TRAIL! 

Op zondag 9 september vindt 
de LibertyLoop weer plaats, 
startend vanuit het centrum 
van Geldrop. Inmiddels zet-
ten we de 9e editie neer met de 
stichting!  

In het kader van de Bevrijding 
van Geldrop heeft de Stichting 
LibertyLoop de afgelopen jaren 
intensief samengewerkt met Gel-
drop Anders, onder de noemer 
Bevrijdingsfeer.  Bevrijdingsfeer 
werkt de komende jaren toe naar 
de 75 jaar bevrijding van Geldrop 
en Mierlo in september 2019. Het 
programma en de onderdelen 
zijn gelijk aan de afgelopen ja-
ren: een Rabobank Scholieren-
loop, een Estafetteloop en de 

5km, 10km en 10Miles. Voor deze 
laatste afstanden is er een geheel 
nieuwe route, met veel natuur-
schoon en mooie trailpaden.

Rabobank Scholierenloop
Met de Rabobank Scholieren 
Loop wil de organisatie zoveel 
mogelijk scholieren van de basis-
scholen van Geldrop en Mierlo 
aan het bewegen krijgen. Voor 
iedere loper is er een medaille 
en voor de eerste 3 finishers van 
iedere categorie zelfs een extra 
leuke prijs. Er wordt onderscheid 
gemaakt tussen de groep 3-4, 
groep 5-6 en groep 7-8 en tussen 
jongens en meisjes. Deelname 
aan de loop is GRATIS, de start is 
om 12.00 uur! 

Estafetteloop
Dit jaar vindt de 3e editie plaats 
van de Estafetteloop. Vorig jaar 
was dit onderdeel erg succesvol. 
Er stonden zeer verschillende 
teams aan de start. Van een groep 
vrienden, een enthousiaste groep 
Sterrenslagdeelnemers, fanatieke 
hardlopers tot diverse voetbal-
teams. Ieder team moet bestaat 
uit 4 deelnemers die ieder onge-
veer meter rennen.  Ook dit jaar 
is de hoofdprijs weer maar liefst 
€ 100,=  en is er een speciale prijs 
voor het origineelste team.

5km, 10km en 10 Miles
Deze loop is een ideale voorberei-
dingsloop voor degene die op zon-
dag 8 oktober starten bij de 10 km 
of halve marathon in Eindhoven. 
Bovendien worden de lopers zoals 
ieder jaar achteraf uitstekend ver-
zorgd met o.a. fruit en drinken. De 

start is om 13:30 uur voor de 10 EM 
en om 13:45 uur voor de 10km en 
om 14:00 uur voor de 5km. 

Nieuwe Route
Dit jaar is het parkoers geheel 
vernieuwd. De routes lopen meer 
door de mooie natuur van de om-
geving Geldrop-Mierlo. De 10 Mi-
les en de 10 km komen zelfs over 
de Strabrechtse Heide. De nieuwe 
routes zijn te bekijken op onze site 
www.libertyloop.nl.

Inschrijven
Inschrijven voor alle onderdelen 
kan tot en met donderdag 6 sep-
tember via www.libertyloop.nl. De 
na-inschrijving is op de dag zelf 
tot een half uurtje voor de start. 
Kleedruimtes zijn beschikbaar bij 
Hofdael. 
Kijk voor meer informatie op 
www.libertyloop.nl 

MEER NATUUR EN 

Alweer 10 jaar in successie orga-
niseren we het Brabants Disa-
bled Open, waarvan de laatste 
jaren op Golfbaan Stippelberg 
in Bakel, een wedstrijd voor 
golfers met een lichamelijke 
beperking. In 2017 voegden we 
daar een nieuwe uitdaging aan 
toe: een golfclinic.
 
We zochten via contacten en 
media naar personen die nog 
nooit, of bij uitzondering 1 keer 

een golfbal hadden geslagen, 
laat staan of ze wisten wat het 
inhield.
11 personen hebben in 2017 mee 
gedaan met hun problemen als 
rolstoel gebonden, dwarslaesie, 
spasme, visueel gehandicapt, 
deels verlamd. En wat waren die 
mensen verheugd met hun pres-
tatie van de dag.
 Deze succesvolle samenwerking 
krijgt in 2018 een vervolg!!!
 

Op  zaterdag1 september 2018 is 
wederom de Brabantse Disabled 
Open op Golfbaan Stippelberg, 
met ondersteunende samenwer-
king met het Woold.
We zetten de deur wagenwijd 
open voor personen met een li-
chamelijke beperking die geïnte-
resseerd zijn hun beproeving in 
deze sport te doen.
Degene die nieuwsgierig zijn hun 
grenzen te verleggen: meld u 
aan, persoonlijk, of als u iemand 

weet, beveel hem ons aan en wij 
nodigen hem/haar uit.
 
Wij kunnen 10 personen die dag 
plaatsen, wie eerst komt wie het 
eerst....en daarna proberen we te 
doen wat alsnog kan.
De golfclinic is gratis en all inclu-
sive.
 
Via cees@brabantsedisabled
open.nl kunt u alle info aan ons 
doorgeven.

Namens de Stichting 
Brabantse Disabled Open

BRABANTSE DISABLED OPEN 2018: 
UITNODIGING GOLFCLINIC 

BRABANTSE DISABLED OPEN 2018: 
UITNODIGING GOLFCLINIC 

BRABANTSE DISABLED OPEN 2018: 
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COMPLETE TEAMS 25% KORTING*

•  Altijd minimaal 10% met klantenspaarsysteem 
•  Persoonlijke en deskundige bediening
•  Gratis parkeren voor de deur
•  Vertrouwd adres sinds 1947

Bestellen 24/7
www.adventurestore.nl
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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 voorbe-
reiden en kijken of we de uitrus-
ting compleet hebben. Bij Ad-
venture Store hebben ze alles in 
huis om dit op een zorgvuldige 
manier te bekijken. 

Regenkleding, koelboxen, 
drinkfl essen, rugzakken, 
gymkleding
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 collec-
tie running schoenen van Asics, 
Salomon, New Balance, Puma 
en Nike zijn allemaal in de aan-
bieding met maar liefst 15, 25 of 
50% korting. 

Ook voor de fietsers zijn er vele 
set aanbiedingen. Maar nu heb-
ben we dit najaar ook voor de 
wandelaars diverse modellen in 
de aanbieding van de kwaliteits-
merken Meindl, Lowa, Hanwag 
en Salomon met 15% en 25%  kor-
ting! Kijk voor meer informatie 
over route en openingstijden op 
www.adventurestore.nl ▲

Lekker weer naar 
school of aan het werk 

én we gaan ook 
weer sporten! 
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9e Editie LibertyLoop met 
nieuwe route: 

MEER NATUUR EN 
MEER TRAIL! 

Op zondag 9 september vindt 
de LibertyLoop weer plaats, 
startend vanuit het centrum 
van Geldrop. Inmiddels zet-
ten we de 9e editie neer met de 
stichting!  

In het kader van de Bevrijding 
van Geldrop heeft de Stichting 
LibertyLoop de afgelopen jaren 
intensief samengewerkt met Gel-
drop Anders, onder de noemer 
Bevrijdingsfeer.  Bevrijdingsfeer 
werkt de komende jaren toe naar 
de 75 jaar bevrijding van Geldrop 
en Mierlo in september 2019. Het 
programma en de onderdelen 
zijn gelijk aan de afgelopen ja-
ren: een Rabobank Scholieren-
loop, een Estafetteloop en de 

5km, 10km en 10Miles. Voor deze 
laatste afstanden is er een geheel 
nieuwe route, met veel natuur-
schoon en mooie trailpaden.

Rabobank Scholierenloop
Met de Rabobank Scholieren 
Loop wil de organisatie zoveel 
mogelijk scholieren van de basis-
scholen van Geldrop en Mierlo 
aan het bewegen krijgen. Voor 
iedere loper is er een medaille 
en voor de eerste 3 finishers van 
iedere categorie zelfs een extra 
leuke prijs. Er wordt onderscheid 
gemaakt tussen de groep 3-4, 
groep 5-6 en groep 7-8 en tussen 
jongens en meisjes. Deelname 
aan de loop is GRATIS, de start is 
om 12.00 uur! 

Estafetteloop
Dit jaar vindt de 3e editie plaats 
van de Estafetteloop. Vorig jaar 
was dit onderdeel erg succesvol. 
Er stonden zeer verschillende 
teams aan de start. Van een groep 
vrienden, een enthousiaste groep 
Sterrenslagdeelnemers, fanatieke 
hardlopers tot diverse voetbal-
teams. Ieder team moet bestaat 
uit 4 deelnemers die ieder onge-
veer meter rennen.  Ook dit jaar 
is de hoofdprijs weer maar liefst 
€ 100,=  en is er een speciale prijs 
voor het origineelste team.

5km, 10km en 10 Miles
Deze loop is een ideale voorberei-
dingsloop voor degene die op zon-
dag 8 oktober starten bij de 10 km 
of halve marathon in Eindhoven. 
Bovendien worden de lopers zoals 
ieder jaar achteraf uitstekend ver-
zorgd met o.a. fruit en drinken. De 

start is om 13:30 uur voor de 10 EM 
en om 13:45 uur voor de 10km en 
om 14:00 uur voor de 5km. 

Nieuwe Route
Dit jaar is het parkoers geheel 
vernieuwd. De routes lopen meer 
door de mooie natuur van de om-
geving Geldrop-Mierlo. De 10 Mi-
les en de 10 km komen zelfs over 
de Strabrechtse Heide. De nieuwe 
routes zijn te bekijken op onze site 
www.libertyloop.nl.

Inschrijven
Inschrijven voor alle onderdelen 
kan tot en met donderdag 6 sep-
tember via www.libertyloop.nl. De 
na-inschrijving is op de dag zelf 
tot een half uurtje voor de start. 
Kleedruimtes zijn beschikbaar bij 
Hofdael. 
Kijk voor meer informatie op 
www.libertyloop.nl 

MEER NATUUR EN 

Alweer 10 jaar in successie orga-
niseren we het Brabants Disa-
bled Open, waarvan de laatste 
jaren op Golfbaan Stippelberg 
in Bakel, een wedstrijd voor 
golfers met een lichamelijke 
beperking. In 2017 voegden we 
daar een nieuwe uitdaging aan 
toe: een golfclinic.
 
We zochten via contacten en 
media naar personen die nog 
nooit, of bij uitzondering 1 keer 

een golfbal hadden geslagen, 
laat staan of ze wisten wat het 
inhield.
11 personen hebben in 2017 mee 
gedaan met hun problemen als 
rolstoel gebonden, dwarslaesie, 
spasme, visueel gehandicapt, 
deels verlamd. En wat waren die 
mensen verheugd met hun pres-
tatie van de dag.
 Deze succesvolle samenwerking 
krijgt in 2018 een vervolg!!!
 

Op  zaterdag1 september 2018 is 
wederom de Brabantse Disabled 
Open op Golfbaan Stippelberg, 
met ondersteunende samenwer-
king met het Woold.
We zetten de deur wagenwijd 
open voor personen met een li-
chamelijke beperking die geïnte-
resseerd zijn hun beproeving in 
deze sport te doen.
Degene die nieuwsgierig zijn hun 
grenzen te verleggen: meld u 
aan, persoonlijk, of als u iemand 

weet, beveel hem ons aan en wij 
nodigen hem/haar uit.
 
Wij kunnen 10 personen die dag 
plaatsen, wie eerst komt wie het 
eerst....en daarna proberen we te 
doen wat alsnog kan.
De golfclinic is gratis en all inclu-
sive.
 
Via cees@brabantsedisabled
open.nl kunt u alle info aan ons 
doorgeven.

Namens de Stichting 
Brabantse Disabled Open

BRABANTSE DISABLED OPEN 2018: 
UITNODIGING GOLFCLINIC 

BRABANTSE DISABLED OPEN 2018: 
UITNODIGING GOLFCLINIC 

BRABANTSE DISABLED OPEN 2018: 
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Al 11 jaar het beste hardloop- en
wandelschoenadvies van Nederland!
Ons persoonlijk en merkonafhankelijk schoenadvies komt tot stand

via de onderstaande werkwijze en is gratis bij aankoop van schoenen:

9september 2018 VACATURES PEELLANDGroot PEELLAND

VACATURES

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’
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Al 11 jaar het beste hardloop- en
wandelschoenadvies van Nederland!
Ons persoonlijk en merkonafhankelijk schoenadvies komt tot stand

via de onderstaande werkwijze en is gratis bij aankoop van schoenen:
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VACATURES

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’ 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
Kees Rijken is als Uitvoerder bij 
Gielissen verantwoordelijk voor het 
plannen en uitvoeren van het project 
samen met de Projectmanager en 
Werkvoorbereiders.

Hij zorgt ervoor dat er duidelijke 
werkopdrachten zijn en dat alles 
compleet is. Als meewerkend 
uitvoerder pakt Kees zelf ook zaken 
op: ‘’De diversiteit is top; geen project 
is hetzelfde. Als alles eenmaal staat 
en je ziet het geheel. Dat geeft mij 
voldoening!’’

Voor deze functie moet je volgens Kees 
stressbestendig zijn, sterk in je schoenen 
staan, oplossingsgericht zijn en geen 
9-tot-5 mentaliteit hebben. Kees: ‘’De 
grootste uitdaging is om het gehele 
project soepel en volgens planning 
te laten verlopen. Door te leren van 

voorgaande projecten en daar lessen 
uit te trekken kun je continu blijven 
verbeteren’’. 

Gielissen is een serieus en 
vooruitstrevend bedrijf, maar er is ook 
ruimte voor een grapje. Er worden 
veel activiteiten georganiseerd waarbij 
teamwork hoog in het vaandel staat.  
Wat het leukste is aan werken bij 
Gielissen? Kees: ‘’Gielissen is een 
groot bedrijf waar honderden mensen 
werken, maar elke keer als ik de 
werkplaats inloop lijkt het net of het een 
familiebedrijf is en ik iedereen al jaren 
ken. Ik zie mezelf hier over 10 jaar nog 
wel werken!’’

Kees Rijken - Uitvoerder 

‘Als Uitvoerder zorg ik ervoor dat 
projecten in goede banen worden  

geleid en conform afspraak worden ingevuld’
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Aarts toiletcabineverhuur en Aarts Douchewagenverhuur zijn onderdeel van Aarts Sanitair Service BV. 
Onze specialisatie is het verhuren van sanitaire voorzieningen voor de bouw, renovaties, evenemen-
ten en feesten. Wij beschikken over een ruim aanbod van toiletcabines, toiletwagens, mindervalide 
toiletten, urinoirs, plaszuilen,handwasunits en douchewagens.  
Ter versterking van ons vaste team zoeken wij per direct: 

Zelfstandige Servicechauffeur 
38 uur in bezit van BE of CE-rijbewijs

Als servicechauffeur bent jij een zeer belangrijk onderdeel van de service van 
Aarts Sanitair Service. Onze goede reputatie danken we niet alleen aan onze
sanitairoplossingen, maar vooral aan onze betrouwbare service.

Dit vragen wij:
•  Je bent in het bezit van rijbewijs B, Rijbewijs C is een pré.
•  Je hebt minimaal 1 jaar relevante werkervaring opgedaan  
•        Je kunt zelfstandig werken en hebt geen 8-17u mentaliteit.
•  Je bent flexibel qua werktijden en dagen.
•  Je bent klant- en service gericht.

Dit bieden wij:
Bij Aarts Sanitairservice kun je rekenen op een plezierige en dynamische werkom-
geving binnen een succesvol, innovatief en groeiend familiebedrijf. Je komt te wer-
ken in een team met gedreven en enthousiaste collega’s in een informele Brabantse 
werksfeer. Wij zetten ons niet alleen in voor de tevredenheid van onze klanten, maar 
ook voor de tevredenheid van onze medewerkers. Daar hoort natuurlijk ook een 
prima salaris bij.

Geïnteresseerd? 
Voor meer informatie over ons bedrijf kijk eens op www.aartstoiletcabine.nl en stuur 
een mail met CV naar Info@aartstoiletcabine.nl 
Telefonisch zijn wij te bereiken op: 040-2527707 of Mobiel 06-51958219

Aarts Sanitair Service BV, Waldeck Pyrmontstraat 3, 5652 AD Eindhoven

Aanhangerland Gehamie B.V. in Helmond is een professioneel aanhangwagenbedrijf, 
gespecialiseerd in de verkoop, verhuur, onderhoud en reparatie van aanhangwagens. 

Al onze activiteiten mogen wij doen voor een groeiend aantal klanten. 
In een levendig team wordt met grote betrokkenheid voor klanten gewerkt.

Op korte termijn zoeken wij een:

MONTEUR 
AANHANGWAGENS

voor het repareren, onderhouden en verkoop- en 
afleverklaar maken van aanhangwagens.

Wij vragen een actieve collega, die:
- Een opleiding op LTS-MTS niveau heeft, verkregen door opleiding of ervaring
- Affiniteit met techniek
- Ervaren is in het doen van mechanisch onderhoud, werken aan hydraulische systemen, 

elektriciteit, onderhoud aan remsystemen en met maken van lasconstructies
- Zich inzet om onze klanten de beste kwaliteit en service te geven
- Zelfstandig, maar ook goed flexibel kan samenwerken in teamverband
- Initiatief toont en oplossingsgericht is
- In bezit is van rijbewijs B, rijbewijs BE is een pré
- Geen probleem heeft met periodiek werken op zaterdag (Ca. 1x per 3 weken)

Aanhangerland Gehamie B.V. biedt u goede secundaire arbeidsvoorwaarden 
een afwisselende functie met ruimte voor eigen initiatief.

U kunt uw schriftelijke sollicitatie met een CV èn salaris indicatie richten aan:

Aanhangerland Gehamie B.V.
T.a.v. de heer H. Peels
Schootense Dreef 19-a, 5708 HZ  Helmond. Of per e-mail: hpeels@gehamie.nl

Voor meer informatie kunt u tijdens openingstijden telefonisch contact 
opnemen met dhr. H. Peels op telefoonnummer 0492-53 53 52.

GESPANNEN 
ARBEIDSMARKT

Jacht op talent en behoud 
van werknemers

•  Productiemedewerkers; 
Werk mee in een van onze fabrieken aan het produceren van onze 
binnendeuren en -kozijnen. We werken met diverse houtsoorten, 
maar ook met metaal.

•  CNC-operators; 
Haal het optimale resultaat uit onze moderne, CNC-gestuurde (boor- 
en frees) machines die onze woning- en utiliteitsdeuren bewerken. 

•  Montagemonteurs; 
Bezoek onze klanten door heel Nederland en monteer samen met een 
collega ter plaatse onze deuren en kozijnen.

•  Mechatronica Monteurs; 
Werk mee aan onderhoud, reparatie en optimalisatie van ons moderne 
machinepark. 

Meer weten over onze organisatie of wil je meer vacatures zien? 
Kijk op onze website: www.berkvens.nl/werkenbij. Voor vragen kun 
je terecht bij onze HR afdeling, via 0493-499 158 of stel je vraag 
via recruitment@berkvens.nl. Direct solliciteren kan uiteraard ook 
via dit e-mailadres of via de website. Zien we je snel?

www.berkvens.nl

Sta je nog aan het begin van je carrière of heb je al fl ink wat 
ervaring opgedaan? Of denk je na over een carrièreswitch 
richting techniek? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Wij zijn al 85 jaar actief in de markt van binnen-
deuren, binnendeurkozijnen en schuifdeur-
systemen voor de woning- en utiliteitsbouw. 
Van ontwerp tot productie en montage, we 
doen het allemaal zelf en onder één dak.

Op zoek naar een technische functie?
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De arbeidsmarkt is weer aan het 
aantrekken. Dat is geen trend, 
maar een feit. Dat betekent dat 
het als werkgever moeilijker 
wordt om de juiste mensen bin-
nen te halen. Inspringen op de 
ontwikkelingen in de arbeids-
markt is daarom meer dan een 
must. Hoe zorg je ervoor dat po-
tentiële medewerkers graag bij 
jouw organisatie komen werken, 
en hoe behoud je ze vervolgens 
ook? Waar kan je als organisatie 
nog het verschil maken?

Er is vandaag de dag geen enkele 
branche meer waar minder dan 
de helft van de HR-verantwoor-
delijken werving- en selectiepro-
blemen ervaart. De sector ‘open-
baar bestuur, overheidsdiensten 
en verplichte sociale verzekerin-
gen’ ondervindt duidelijk de min-
ste problemen. Wel wordt hier 
de grootste toename van moei-
lijkheden verwacht: de komende 
twaalf maanden verwacht men 
moeite te zullen hebben met 
het aantrekken van nieuwe me-
dewerkers. Een andere branche 
waarin een flinke stijging wordt 
voorzien is ‘advisering, onder-
zoek en overige specialistische 
zakelijke dienstverlening’.
De moeilijkheden blijken mo-
menteel duidelijk het grootst 
in de sector ‘gezondheids- en 
welzijnszorg’. Een andere sec-
tor waar het relatief moeilijk is 
personeel binnen te halen is ‘in-
dustrie’. Vlak daarachter volgen 
‘overige dienstverdeling’ en ‘on-

derwijs’, Wellicht vanwege de au-
tomatisering binnen ‘financiële 
instellingen’, is dit de enige sector 
waar de verwachte problemen 
niet groter zijn dan de huidige. 
Het blijkt echter dat de komst 
van robots op de arbeidsmarkt 
nog lang niet opweegt tegen de 
schaarste van talent. 

Behoud van personeel
Naast dat het voor bedrijven 
steeds lastiger wordt nieuwe 
mensen aan te trekken, zorgt 
ook het behoud van al aanwe-
zig personeel voor steeds grotere 
uitdagingen.

Tegenwoordig kijkt iedereen 
constant om zich heen. Linke-
din is één grote banenmarkt en 
het wordt steeds makkelijker om 
snel met elkaar te netwerken. 
Niet zo gek dus dat medewerkers 
sneller van baan wisselen, en hun 
ogen openhouden voor een an-
dere baan. Bij de gemiddelde or-
ganisatie verkiest een groot deel 
van de medewerkers om buiten 
de organisatie een baan aan te 

nemen, wanneer er een baan 
wordt aangeboden met dezelfde 
arbeidsvoorwaarden. En het zijn 
juist de organisaties waar de me-
dewerkersbeleving het hoogst is, 
en het bedrijf een zogenaamde 
top perfomer is (een organisatie 
waarbij de werknemers aange-
ven dat hun potentieel benut en 
ontwikkeld kan en mag worden) 
waar mensen liever kiezen om 
te blijven dan te vertrekken on-
der deze omstandigheden. Het is 
dus van groot belang dat naast 
het aantrekken van mensen, het 
behouden van mensen ook hoog 
op de lijst staat.

Referenties
Goede referenties zijn een must
Een van de belangrijkste sollici-
tatie trends van 2018 is dat refer-
rals (letterlijk betekent dit verwij-
zingen), tegenwoordig zorgen 
voor bijna 50% van aangenomen 
kandidaten. Doordat de concur-
rentie op de banenmarkt ontzet-
tend hoog is, willen selecteurs er 
zeker van zijn dat ze de perfecte 
kandidaat aannemen. Dit gaat 

het snelste als ze via contacten 
tips krijgen over goede kandi-
daten. Dit betekent dat je actief 
gebruik moet gaan maken van je 
netwerk! Zorg ervoor dat je lin-
kedin profiel goed op orde is. Als 
je solliciteert bij een bepaald be-
drijf kun je altijd even checken of 
je toevallig niet iemand kent die 
er een goed woordje voor je kan 
doen. Laat mensen uit je omge-
ving weten dat je op zoek bent 
naar een baan, zodat ze ook eens 
voor je kunnen rondvragen.

Kort en bondig cv
Het enorme aantal sollicitanten 
zorgt er ook voor dat je cv to the 
point moet zijn. Als je cv dit niet 
is, zal hij al snel in de prullenbak 
belanden. Selecteurs hebben ge-
middeld maar een aantal secon-
den (!) aandacht voor je cv. Benut 
deze tijd optimaal door je cv kort 
en krachtig te houden. Zet alleen 
belangrijke informatie op je cv en 
vermijd lappen tekst. Wil je we-
ten hoe je je cv kort en krachtig 
houdt? Lees dan hier tips over de 
lengte van een cv.

Video cv’s
Je zult steeds meer in aanraking 
komen met het video cv. Laat je 
niet van de wijs brengen door 
deze nieuwe ontwikkeling, maar 
zorg dat je goed voorbereid bent. 
Steeds meer bedrijven vragen 
om het sturen van een video-cv 
of een introductie pitch. Ook 
worden er steeds vaker hele sol-
licitatiegesprekken via de web-
cam uitgevoerd.

Doordat dit een redelijk nieuwe 
ontwikkeling binnen het sollici-
teren is, kunnen ondernemende 
sollicitanten hier gebruik van 
maken. Sollicitanten kunnen 
zich namelijk onderscheiden met 
sterke en goedverzorgde video’s. 
Ga er dan ook vanuit dat je vroeg 
of laat video’s moet inzetten tij-
dens het solliciteren. Zorg dat je 
een telefoon met een goede kwa-
liteit camera of webcam hebt en 
verdiep je in het gebruik hiervan. 
Een video cv is voor selecteurs 
een goede manier om direct een 
goede indruk te krijgen van een 
sollicitant. Via een video cv ziet 
de selecteur niet alleen hoe je 
werk verleden eruit ziet, maar 
ook hoe je overkomen en sociale 
vaardigheden zijn. 

De eerste keer zal het een beetje 
gek zijn om een video cv te ma-
ken, maar dit kun je heel gemak-
kelijk oefenen. Zorg ervoor dat jij 
voorbereid en geoefend bent zo-
dat je direct een krachtige video 
cv kunt opsturen.

GESPANNEN 
ARBEIDSMARKT

Jacht op talent en behoud 
van werknemers

In een almaar krapper wordende arbeidsmarkt hebben HR-afdelingen 
steeds meer moeite met het invullen van vacatures. Terwijl er aanzien-
lijke verschillen zijn tussen de verschillende beroepensectoren, geldt 
in de gehele breedte dat de schaarste aan talent aan het toenemen is. 
Ook kennen organisaties steeds meer prioriteit toe aan het binden en 

inzetbaar houden van de al aanwezige medewerkers, naast dat ze zich 
extra inspannen om nieuwe mensen aan te trekken. 

GESPANNEN 
ARBEIDSMARKT

Jacht op talent en behoud 
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Aarts toiletcabineverhuur en Aarts Douchewagenverhuur zijn onderdeel van Aarts Sanitair Service BV. 
Onze specialisatie is het verhuren van sanitaire voorzieningen voor de bouw, renovaties, evenemen-
ten en feesten. Wij beschikken over een ruim aanbod van toiletcabines, toiletwagens, mindervalide 
toiletten, urinoirs, plaszuilen,handwasunits en douchewagens.  
Ter versterking van ons vaste team zoeken wij per direct: 

Zelfstandige Servicechauffeur 
38 uur in bezit van BE of CE-rijbewijs

Als servicechauffeur bent jij een zeer belangrijk onderdeel van de service van 
Aarts Sanitair Service. Onze goede reputatie danken we niet alleen aan onze
sanitairoplossingen, maar vooral aan onze betrouwbare service.

Dit vragen wij:
•  Je bent in het bezit van rijbewijs B, Rijbewijs C is een pré.
•  Je hebt minimaal 1 jaar relevante werkervaring opgedaan  
•        Je kunt zelfstandig werken en hebt geen 8-17u mentaliteit.
•  Je bent flexibel qua werktijden en dagen.
•  Je bent klant- en service gericht.

Dit bieden wij:
Bij Aarts Sanitairservice kun je rekenen op een plezierige en dynamische werkom-
geving binnen een succesvol, innovatief en groeiend familiebedrijf. Je komt te wer-
ken in een team met gedreven en enthousiaste collega’s in een informele Brabantse 
werksfeer. Wij zetten ons niet alleen in voor de tevredenheid van onze klanten, maar 
ook voor de tevredenheid van onze medewerkers. Daar hoort natuurlijk ook een 
prima salaris bij.

Geïnteresseerd? 
Voor meer informatie over ons bedrijf kijk eens op www.aartstoiletcabine.nl en stuur 
een mail met CV naar Info@aartstoiletcabine.nl 
Telefonisch zijn wij te bereiken op: 040-2527707 of Mobiel 06-51958219

Aarts Sanitair Service BV, Waldeck Pyrmontstraat 3, 5652 AD Eindhoven

Aanhangerland Gehamie B.V. in Helmond is een professioneel aanhangwagenbedrijf, 
gespecialiseerd in de verkoop, verhuur, onderhoud en reparatie van aanhangwagens. 

Al onze activiteiten mogen wij doen voor een groeiend aantal klanten. 
In een levendig team wordt met grote betrokkenheid voor klanten gewerkt.

Op korte termijn zoeken wij een:

MONTEUR 
AANHANGWAGENS

voor het repareren, onderhouden en verkoop- en 
afleverklaar maken van aanhangwagens.

Wij vragen een actieve collega, die:
- Een opleiding op LTS-MTS niveau heeft, verkregen door opleiding of ervaring
- Affiniteit met techniek
- Ervaren is in het doen van mechanisch onderhoud, werken aan hydraulische systemen, 

elektriciteit, onderhoud aan remsystemen en met maken van lasconstructies
- Zich inzet om onze klanten de beste kwaliteit en service te geven
- Zelfstandig, maar ook goed flexibel kan samenwerken in teamverband
- Initiatief toont en oplossingsgericht is
- In bezit is van rijbewijs B, rijbewijs BE is een pré
- Geen probleem heeft met periodiek werken op zaterdag (Ca. 1x per 3 weken)

Aanhangerland Gehamie B.V. biedt u goede secundaire arbeidsvoorwaarden 
een afwisselende functie met ruimte voor eigen initiatief.

U kunt uw schriftelijke sollicitatie met een CV èn salaris indicatie richten aan:

Aanhangerland Gehamie B.V.
T.a.v. de heer H. Peels
Schootense Dreef 19-a, 5708 HZ  Helmond. Of per e-mail: hpeels@gehamie.nl

Voor meer informatie kunt u tijdens openingstijden telefonisch contact 
opnemen met dhr. H. Peels op telefoonnummer 0492-53 53 52.

GESPANNEN 
ARBEIDSMARKT

Jacht op talent en behoud 
van werknemers

•  Productiemedewerkers; 
Werk mee in een van onze fabrieken aan het produceren van onze 
binnendeuren en -kozijnen. We werken met diverse houtsoorten, 
maar ook met metaal.

•  CNC-operators; 
Haal het optimale resultaat uit onze moderne, CNC-gestuurde (boor- 
en frees) machines die onze woning- en utiliteitsdeuren bewerken. 

•  Montagemonteurs; 
Bezoek onze klanten door heel Nederland en monteer samen met een 
collega ter plaatse onze deuren en kozijnen.

•  Mechatronica Monteurs; 
Werk mee aan onderhoud, reparatie en optimalisatie van ons moderne 
machinepark. 

Meer weten over onze organisatie of wil je meer vacatures zien? 
Kijk op onze website: www.berkvens.nl/werkenbij. Voor vragen kun 
je terecht bij onze HR afdeling, via 0493-499 158 of stel je vraag 
via recruitment@berkvens.nl. Direct solliciteren kan uiteraard ook 
via dit e-mailadres of via de website. Zien we je snel?

www.berkvens.nl

Sta je nog aan het begin van je carrière of heb je al fl ink wat 
ervaring opgedaan? Of denk je na over een carrièreswitch 
richting techniek? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Wij zijn al 85 jaar actief in de markt van binnen-
deuren, binnendeurkozijnen en schuifdeur-
systemen voor de woning- en utiliteitsbouw. 
Van ontwerp tot productie en montage, we 
doen het allemaal zelf en onder één dak.

Op zoek naar een technische functie?
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De arbeidsmarkt is weer aan het 
aantrekken. Dat is geen trend, 
maar een feit. Dat betekent dat 
het als werkgever moeilijker 
wordt om de juiste mensen bin-
nen te halen. Inspringen op de 
ontwikkelingen in de arbeids-
markt is daarom meer dan een 
must. Hoe zorg je ervoor dat po-
tentiële medewerkers graag bij 
jouw organisatie komen werken, 
en hoe behoud je ze vervolgens 
ook? Waar kan je als organisatie 
nog het verschil maken?

Er is vandaag de dag geen enkele 
branche meer waar minder dan 
de helft van de HR-verantwoor-
delijken werving- en selectiepro-
blemen ervaart. De sector ‘open-
baar bestuur, overheidsdiensten 
en verplichte sociale verzekerin-
gen’ ondervindt duidelijk de min-
ste problemen. Wel wordt hier 
de grootste toename van moei-
lijkheden verwacht: de komende 
twaalf maanden verwacht men 
moeite te zullen hebben met 
het aantrekken van nieuwe me-
dewerkers. Een andere branche 
waarin een flinke stijging wordt 
voorzien is ‘advisering, onder-
zoek en overige specialistische 
zakelijke dienstverlening’.
De moeilijkheden blijken mo-
menteel duidelijk het grootst 
in de sector ‘gezondheids- en 
welzijnszorg’. Een andere sec-
tor waar het relatief moeilijk is 
personeel binnen te halen is ‘in-
dustrie’. Vlak daarachter volgen 
‘overige dienstverdeling’ en ‘on-

derwijs’, Wellicht vanwege de au-
tomatisering binnen ‘financiële 
instellingen’, is dit de enige sector 
waar de verwachte problemen 
niet groter zijn dan de huidige. 
Het blijkt echter dat de komst 
van robots op de arbeidsmarkt 
nog lang niet opweegt tegen de 
schaarste van talent. 

Behoud van personeel
Naast dat het voor bedrijven 
steeds lastiger wordt nieuwe 
mensen aan te trekken, zorgt 
ook het behoud van al aanwe-
zig personeel voor steeds grotere 
uitdagingen.

Tegenwoordig kijkt iedereen 
constant om zich heen. Linke-
din is één grote banenmarkt en 
het wordt steeds makkelijker om 
snel met elkaar te netwerken. 
Niet zo gek dus dat medewerkers 
sneller van baan wisselen, en hun 
ogen openhouden voor een an-
dere baan. Bij de gemiddelde or-
ganisatie verkiest een groot deel 
van de medewerkers om buiten 
de organisatie een baan aan te 

nemen, wanneer er een baan 
wordt aangeboden met dezelfde 
arbeidsvoorwaarden. En het zijn 
juist de organisaties waar de me-
dewerkersbeleving het hoogst is, 
en het bedrijf een zogenaamde 
top perfomer is (een organisatie 
waarbij de werknemers aange-
ven dat hun potentieel benut en 
ontwikkeld kan en mag worden) 
waar mensen liever kiezen om 
te blijven dan te vertrekken on-
der deze omstandigheden. Het is 
dus van groot belang dat naast 
het aantrekken van mensen, het 
behouden van mensen ook hoog 
op de lijst staat.

Referenties
Goede referenties zijn een must
Een van de belangrijkste sollici-
tatie trends van 2018 is dat refer-
rals (letterlijk betekent dit verwij-
zingen), tegenwoordig zorgen 
voor bijna 50% van aangenomen 
kandidaten. Doordat de concur-
rentie op de banenmarkt ontzet-
tend hoog is, willen selecteurs er 
zeker van zijn dat ze de perfecte 
kandidaat aannemen. Dit gaat 

het snelste als ze via contacten 
tips krijgen over goede kandi-
daten. Dit betekent dat je actief 
gebruik moet gaan maken van je 
netwerk! Zorg ervoor dat je lin-
kedin profiel goed op orde is. Als 
je solliciteert bij een bepaald be-
drijf kun je altijd even checken of 
je toevallig niet iemand kent die 
er een goed woordje voor je kan 
doen. Laat mensen uit je omge-
ving weten dat je op zoek bent 
naar een baan, zodat ze ook eens 
voor je kunnen rondvragen.

Kort en bondig cv
Het enorme aantal sollicitanten 
zorgt er ook voor dat je cv to the 
point moet zijn. Als je cv dit niet 
is, zal hij al snel in de prullenbak 
belanden. Selecteurs hebben ge-
middeld maar een aantal secon-
den (!) aandacht voor je cv. Benut 
deze tijd optimaal door je cv kort 
en krachtig te houden. Zet alleen 
belangrijke informatie op je cv en 
vermijd lappen tekst. Wil je we-
ten hoe je je cv kort en krachtig 
houdt? Lees dan hier tips over de 
lengte van een cv.

Video cv’s
Je zult steeds meer in aanraking 
komen met het video cv. Laat je 
niet van de wijs brengen door 
deze nieuwe ontwikkeling, maar 
zorg dat je goed voorbereid bent. 
Steeds meer bedrijven vragen 
om het sturen van een video-cv 
of een introductie pitch. Ook 
worden er steeds vaker hele sol-
licitatiegesprekken via de web-
cam uitgevoerd.

Doordat dit een redelijk nieuwe 
ontwikkeling binnen het sollici-
teren is, kunnen ondernemende 
sollicitanten hier gebruik van 
maken. Sollicitanten kunnen 
zich namelijk onderscheiden met 
sterke en goedverzorgde video’s. 
Ga er dan ook vanuit dat je vroeg 
of laat video’s moet inzetten tij-
dens het solliciteren. Zorg dat je 
een telefoon met een goede kwa-
liteit camera of webcam hebt en 
verdiep je in het gebruik hiervan. 
Een video cv is voor selecteurs 
een goede manier om direct een 
goede indruk te krijgen van een 
sollicitant. Via een video cv ziet 
de selecteur niet alleen hoe je 
werk verleden eruit ziet, maar 
ook hoe je overkomen en sociale 
vaardigheden zijn. 

De eerste keer zal het een beetje 
gek zijn om een video cv te ma-
ken, maar dit kun je heel gemak-
kelijk oefenen. Zorg ervoor dat jij 
voorbereid en geoefend bent zo-
dat je direct een krachtige video 
cv kunt opsturen.

GESPANNEN 
ARBEIDSMARKT

Jacht op talent en behoud 
van werknemers

In een almaar krapper wordende arbeidsmarkt hebben HR-afdelingen 
steeds meer moeite met het invullen van vacatures. Terwijl er aanzien-
lijke verschillen zijn tussen de verschillende beroepensectoren, geldt 
in de gehele breedte dat de schaarste aan talent aan het toenemen is. 
Ook kennen organisaties steeds meer prioriteit toe aan het binden en 

inzetbaar houden van de al aanwezige medewerkers, naast dat ze zich 
extra inspannen om nieuwe mensen aan te trekken. 

GESPANNEN 
ARBEIDSMARKT

Jacht op talent en behoud 
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KBWO is op zoek naar: Verzorgende IG & Vrijwilligers
Voor meer informatie en aanmelden bewoners: www.kbwo.nl

Kleinschalig wonen & Dementie zorg

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

titels Weekkrant De Loop Helmond en Groot Peelland
Je bezoekt in opdracht, geheel zelfstandig, onze klanten en neemt 

een interview af. Hiervoor krijg je een passende vergoeding.
 

Graag reageren via redactie@deloop.eu o.v.v. vacature tekstschrijver.

TEKSTSCHRIJVERS 
op freelance basis
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Karl Jenkins 
The Armed Man 

(A Mass for Peace) 
Mannenkoor Lambardi - Helmond 
Vrouwen Vocaal Ensemble Sirena - Eindhoven 
Gemengdkoor  Synoidos - Sittard 
Harmonie  St. Cecilia - Grevenbicht 
 
 

Zondag 22 september 2019,  15.00 uur Muziekgebouw - Eindhoven 
Zondag 29 september 2019,  15.00 uur Hanenhof - Geleen 
 
 

Lambardi timmert al zo'n twintig jaar aan de weg met 
workshops en koorscholing voor aanvulling van zijn 
ledenbestand. Bij gelegenheid van 75-jaar bevrijding in 
2019 stelt het koor nu aspirant koorleden in de gelegen-
heid met dit prachtige en uitdagende project  mee te 
doen. Een uitgelezen mogelijkheid  om kennis te maken 
met het koor Lambardi. 
Kandidaten, bij voorkeur eerste tenoren en bassen, 
nemen na een stemadvies van onze dirigent vanaf medio 
oktober 2018 deel aan de wekelijkse repetities voor dit 
werk. U doet natuurlijk ook mee aan de twee grootse 
uitvoeringen in het  Muziekgebouw in Eindhoven en in 
zalencentrum Hanenhof te Geleen. Zin om  mee te doen? 
Kijk voor meer info op www.mannenkoorlambardi.nl   

                           

 

secretaris@mannenkoorlambardi.nl  tel. 0492511064 
 

MAN, zing mee! 

Man, zing mee met 
The Armed Man!

 

 
 
Helmond, 14-08-2018 

Man, zing mee met The Armed Man! 
Al zo'n kleine twintig jaar timmert Mannenkoor Lambardi succesvol aan de weg met koorscholing 
en workshops. Dankzij deze initiatieven heeft het koor, tegen de verdrukking in, kans gezien zijn 
ledenbestand op peil te houden. De laatste workshop/koorschool was in het voorjaar van 2017 en 
normaal gesproken zou dit in 2019 een vervolg krijgen. In die periode is het koor echter met 
repetities, maar ook  organisatorisch, zeer druk met de voorbereidingen voor de concerten van "The 
Armed Man".  Najaar 2019 voert Lambardi, samen met Vrouwenensemble Sirena - Eindhoven, 
Gemengdkoor Synoidos - Sittard en Harmonie St. Caecilia - Grevenbicht, dit fascinerende en 
imponerende  werk van Karl Jenkins uit in het Muziekgebouw in Eindhoven en in zalencentrum 
Hanenhof in Geleen.  
The Armed Man, met als ondertitel "A Mass For Peace", roept op tot vrede. Het werk is door Karl 
Jenkins geschreven in opdracht van het museum The Royal Armouries in Leeds ter gelegenheid van 
de Millenniumviering in 2000. De opbouw van het werk leidt ons door alle stadia van oorlog. In de 
muziek komt dit tot uiting in dreiging, agressie, ontzetting en verdriet om uiteindelijk uit te komen 
bij hoop en vrede. Het stuk, met zijn religieuze en wereldlijke teksten uit verschillende perioden, 
inspireert en emotioneert, maar nodigt bovenal uit tot een blijvende dialoog over hoe mensen 
beter met elkaar kunnen leven. De concerten in september 2019 staan bovendien in het teken van 
75-jaar bevrijding van het zuiden van Nederland.  
Om aspirant koorzangers in de gelegenheid te stellen kennis te maken met het zingen bij Lambardi, 
biedt het koor nu een uitgelezen mogelijkheid. Met name bassen en eerste tenoren kunnen zich 
voor deelname aan dit meesterwerk aanmelden. Na een intake en stemadvies van onze dirigent en 
zangcoach Nadia Loenders, nemen de kandidaten vanaf oktober deel aan de repetities voor "The 
Armed Man". Als kers op de taart zijn er dan de twee concerten in september 2019.  
Dit alles gratis en vrijblijvend. Alleen de partituur moeten de kandidaten aanschaffen, maar ook dat 
kan het koor voor je regelen. 
Velen zullen denken "ik kan niet zingen, dit is niets voor mij", maar dit wordt betwist door Lambardi 
dirigent Nadia Loenders . In de twintig jaar die zij lesgeeft heeft ze maar een enkeling ontmoet die 
werkelijk niet kon zingen. "We moeten onze stem leren gebruiken in de functie van het zingen", 
aldus Nadia. Wat eerdere deelnemers aan de workshops en koorscholing hebben ervaren, is dat het 
uiteindelijk makkelijker is dan vooraf gedacht. 
Dus mannen: pak deze kans!  
Voor meer info: secretaris @mannenkoorlambardi.nl tel. 0492 511064 
 

Al zo'n kleine twintig jaar timmert Man-
nenkoor Lambardi succesvol aan de weg 
met koorscholing en workshops. Dankzij 
deze initiatieven heeft het koor, tegen de 
verdrukking in, kans gezien zijn ledenbe-
stand op peil te houden. De laatste work-
shop/koorschool was in het voorjaar van 
2017 en normaal gesproken zou dit in 2019 
een vervolg krijgen. 

In die periode is het koor echter met repe-
tities, maar ook  organisatorisch, zeer druk 
met de voorbereidingen voor de concerten 
van "The Armed Man".  Najaar 2019 voert 
Lambardi, samen met Vrouwenensemble 
Sirena - Eindhoven, Gemengdkoor Sy-
noidos - Sittard en Harmonie St. Caecilia 
- Grevenbicht, dit fascinerende en impo-
nerende  werk van Karl Jenkins uit in het 
Muziekgebouw in Eindhoven en in zalen-
centrum Hanenhof in Geleen. 

The Armed Man, met als ondertitel "A 
Mass For Peace", roept op tot vrede. Het 
werk is door Karl Jenkins geschreven in 
opdracht van het museum The Royal Ar-
mouries in Leeds ter gelegenheid van de 
Millenniumviering in 2000. De opbouw 
van het werk leidt ons door alle stadia van 
oorlog. In de muziek komt dit tot uiting in 
dreiging, agressie, ontzetting en verdriet 
om uiteindelijk uit te komen bij hoop en 
vrede. Het stuk, met zijn religieuze en we-
reldlijke teksten uit verschillende perioden, 
inspireert en emotioneert, maar nodigt 
bovenal uit tot een blijvende dialoog over 

hoe mensen beter met elkaar kunnen le-
ven. De concerten in september 2019 staan 
bovendien in het teken van 75-jaar bevrij-
ding van het zuiden van Nederland. 
Om aspirant koorzangers in de gelegen-
heid te stellen kennis te maken met het 
zingen bij Lambardi, biedt het koor nu een 
uitgelezen mogelijkheid. Met name bas-
sen en eerste tenoren kunnen zich voor 
deelname aan dit meesterwerk aanmel-
den. Na een intake en stemadvies van on-
ze dirigent en zangcoach Nadia Loenders, 
nemen de kandidaten vanaf oktober deel 
aan de repetities voor "The Armed Man". 
Als kers op de taart zijn er dan de twee 
concerten in september 2019. 
Dit alles gratis en vrijblijvend. Alleen de 
partituur moeten de kandidaten aan-
schaffen, maar ook dat kan het koor voor 
je regelen.

Velen zullen denken "ik kan niet zingen, dit 
is niets voor mij", maar dit wordt betwist 
door Lambardi dirigent Nadia Loenders . 
In de twintig jaar die zij lesgeeft heeft ze 
maar een enkeling ontmoet die werkelijk 
niet kon zingen. "We moeten onze stem le-
ren gebruiken in de functie van het zingen", 
aldus Nadia. Wat eerdere deelnemers aan 
de workshops en koorscholing hebben er-
varen, is dat het uiteindelijk makkelijker is 
dan vooraf gedacht.

Dus mannen: pak deze kans! 
Voor meer info: secretaris @mannenkoor
lambardi.nl of tel. 0492 511064

DEALSDEALSDEALSGoodGoodGoodGood
DEALSGood
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LAMINAAT
LANDHUISDELEN XXL

24 cm breed, 8 mm dik, 
klasse 32, met 4x v-groef, voelbare 

structuur, leverbaar in 5 kleuren.
per m2 incl. btw    Van 21,95 Voor

9.95

TRAPRENOVATIE
MULTIPLANK EIKEN 

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

excl. montage, incl. btw

vanaf 575.-*

PLAK PVC
LANDHUISDELEN 

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

per m2 incl. btw    Van 29,95 Voor

14.95

RUSTIEK EIKEN 
VISGRAAT

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

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

39.95
MULTI PLANK

RUSTIEK EIKEN
19 cm breed, 14 mm dik, 3 mm toplaag, 

naturel of wit geolied.
per m2 incl. btw    Van 55,95 Voor

36.95

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

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

Gevestigd in: Almere, Amsterdam, Arnhem, Breda, 
Capelle aan den IJssel, Eindhoven en Helmond.
GRATIS PARKEREN. WWW.VLOERHETZELF.NL
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*Leverbaar medio oktober.
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Kleinschalig wonen & Dementie zorg

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

titels Weekkrant De Loop Helmond en Groot Peelland
Je bezoekt in opdracht, geheel zelfstandig, onze klanten en neemt 

een interview af. Hiervoor krijg je een passende vergoeding.
 

Graag reageren via redactie@deloop.eu o.v.v. vacature tekstschrijver.

TEKSTSCHRIJVERS 
op freelance basis
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Karl Jenkins 
The Armed Man 

(A Mass for Peace) 
Mannenkoor Lambardi - Helmond 
Vrouwen Vocaal Ensemble Sirena - Eindhoven 
Gemengdkoor  Synoidos - Sittard 
Harmonie  St. Cecilia - Grevenbicht 
 
 

Zondag 22 september 2019,  15.00 uur Muziekgebouw - Eindhoven 
Zondag 29 september 2019,  15.00 uur Hanenhof - Geleen 
 
 

Lambardi timmert al zo'n twintig jaar aan de weg met 
workshops en koorscholing voor aanvulling van zijn 
ledenbestand. Bij gelegenheid van 75-jaar bevrijding in 
2019 stelt het koor nu aspirant koorleden in de gelegen-
heid met dit prachtige en uitdagende project  mee te 
doen. Een uitgelezen mogelijkheid  om kennis te maken 
met het koor Lambardi. 
Kandidaten, bij voorkeur eerste tenoren en bassen, 
nemen na een stemadvies van onze dirigent vanaf medio 
oktober 2018 deel aan de wekelijkse repetities voor dit 
werk. U doet natuurlijk ook mee aan de twee grootse 
uitvoeringen in het  Muziekgebouw in Eindhoven en in 
zalencentrum Hanenhof te Geleen. Zin om  mee te doen? 
Kijk voor meer info op www.mannenkoorlambardi.nl   

                           

 

secretaris@mannenkoorlambardi.nl  tel. 0492511064 
 

MAN, zing mee! 

Man, zing mee met 
The Armed Man!

 

 
 
Helmond, 14-08-2018 

Man, zing mee met The Armed Man! 
Al zo'n kleine twintig jaar timmert Mannenkoor Lambardi succesvol aan de weg met koorscholing 
en workshops. Dankzij deze initiatieven heeft het koor, tegen de verdrukking in, kans gezien zijn 
ledenbestand op peil te houden. De laatste workshop/koorschool was in het voorjaar van 2017 en 
normaal gesproken zou dit in 2019 een vervolg krijgen. In die periode is het koor echter met 
repetities, maar ook  organisatorisch, zeer druk met de voorbereidingen voor de concerten van "The 
Armed Man".  Najaar 2019 voert Lambardi, samen met Vrouwenensemble Sirena - Eindhoven, 
Gemengdkoor Synoidos - Sittard en Harmonie St. Caecilia - Grevenbicht, dit fascinerende en 
imponerende  werk van Karl Jenkins uit in het Muziekgebouw in Eindhoven en in zalencentrum 
Hanenhof in Geleen.  
The Armed Man, met als ondertitel "A Mass For Peace", roept op tot vrede. Het werk is door Karl 
Jenkins geschreven in opdracht van het museum The Royal Armouries in Leeds ter gelegenheid van 
de Millenniumviering in 2000. De opbouw van het werk leidt ons door alle stadia van oorlog. In de 
muziek komt dit tot uiting in dreiging, agressie, ontzetting en verdriet om uiteindelijk uit te komen 
bij hoop en vrede. Het stuk, met zijn religieuze en wereldlijke teksten uit verschillende perioden, 
inspireert en emotioneert, maar nodigt bovenal uit tot een blijvende dialoog over hoe mensen 
beter met elkaar kunnen leven. De concerten in september 2019 staan bovendien in het teken van 
75-jaar bevrijding van het zuiden van Nederland.  
Om aspirant koorzangers in de gelegenheid te stellen kennis te maken met het zingen bij Lambardi, 
biedt het koor nu een uitgelezen mogelijkheid. Met name bassen en eerste tenoren kunnen zich 
voor deelname aan dit meesterwerk aanmelden. Na een intake en stemadvies van onze dirigent en 
zangcoach Nadia Loenders, nemen de kandidaten vanaf oktober deel aan de repetities voor "The 
Armed Man". Als kers op de taart zijn er dan de twee concerten in september 2019.  
Dit alles gratis en vrijblijvend. Alleen de partituur moeten de kandidaten aanschaffen, maar ook dat 
kan het koor voor je regelen. 
Velen zullen denken "ik kan niet zingen, dit is niets voor mij", maar dit wordt betwist door Lambardi 
dirigent Nadia Loenders . In de twintig jaar die zij lesgeeft heeft ze maar een enkeling ontmoet die 
werkelijk niet kon zingen. "We moeten onze stem leren gebruiken in de functie van het zingen", 
aldus Nadia. Wat eerdere deelnemers aan de workshops en koorscholing hebben ervaren, is dat het 
uiteindelijk makkelijker is dan vooraf gedacht. 
Dus mannen: pak deze kans!  
Voor meer info: secretaris @mannenkoorlambardi.nl tel. 0492 511064 
 

Al zo'n kleine twintig jaar timmert Man-
nenkoor Lambardi succesvol aan de weg 
met koorscholing en workshops. Dankzij 
deze initiatieven heeft het koor, tegen de 
verdrukking in, kans gezien zijn ledenbe-
stand op peil te houden. De laatste work-
shop/koorschool was in het voorjaar van 
2017 en normaal gesproken zou dit in 2019 
een vervolg krijgen. 

In die periode is het koor echter met repe-
tities, maar ook  organisatorisch, zeer druk 
met de voorbereidingen voor de concerten 
van "The Armed Man".  Najaar 2019 voert 
Lambardi, samen met Vrouwenensemble 
Sirena - Eindhoven, Gemengdkoor Sy-
noidos - Sittard en Harmonie St. Caecilia 
- Grevenbicht, dit fascinerende en impo-
nerende  werk van Karl Jenkins uit in het 
Muziekgebouw in Eindhoven en in zalen-
centrum Hanenhof in Geleen. 

The Armed Man, met als ondertitel "A 
Mass For Peace", roept op tot vrede. Het 
werk is door Karl Jenkins geschreven in 
opdracht van het museum The Royal Ar-
mouries in Leeds ter gelegenheid van de 
Millenniumviering in 2000. De opbouw 
van het werk leidt ons door alle stadia van 
oorlog. In de muziek komt dit tot uiting in 
dreiging, agressie, ontzetting en verdriet 
om uiteindelijk uit te komen bij hoop en 
vrede. Het stuk, met zijn religieuze en we-
reldlijke teksten uit verschillende perioden, 
inspireert en emotioneert, maar nodigt 
bovenal uit tot een blijvende dialoog over 

hoe mensen beter met elkaar kunnen le-
ven. De concerten in september 2019 staan 
bovendien in het teken van 75-jaar bevrij-
ding van het zuiden van Nederland. 
Om aspirant koorzangers in de gelegen-
heid te stellen kennis te maken met het 
zingen bij Lambardi, biedt het koor nu een 
uitgelezen mogelijkheid. Met name bas-
sen en eerste tenoren kunnen zich voor 
deelname aan dit meesterwerk aanmel-
den. Na een intake en stemadvies van on-
ze dirigent en zangcoach Nadia Loenders, 
nemen de kandidaten vanaf oktober deel 
aan de repetities voor "The Armed Man". 
Als kers op de taart zijn er dan de twee 
concerten in september 2019. 
Dit alles gratis en vrijblijvend. Alleen de 
partituur moeten de kandidaten aan-
schaffen, maar ook dat kan het koor voor 
je regelen.

Velen zullen denken "ik kan niet zingen, dit 
is niets voor mij", maar dit wordt betwist 
door Lambardi dirigent Nadia Loenders . 
In de twintig jaar die zij lesgeeft heeft ze 
maar een enkeling ontmoet die werkelijk 
niet kon zingen. "We moeten onze stem le-
ren gebruiken in de functie van het zingen", 
aldus Nadia. Wat eerdere deelnemers aan 
de workshops en koorscholing hebben er-
varen, is dat het uiteindelijk makkelijker is 
dan vooraf gedacht.

Dus mannen: pak deze kans! 
Voor meer info: secretaris @mannenkoor
lambardi.nl of tel. 0492 511064
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LAMINAAT
LANDHUISDELEN XXL

24 cm breed, 8 mm dik, 
klasse 32, met 4x v-groef, voelbare 

structuur, leverbaar in 5 kleuren.
per m2 incl. btw    Van 21,95 Voor

9.95

TRAPRENOVATIE
MULTIPLANK EIKEN 

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

excl. montage, incl. btw

vanaf 575.-*

PLAK PVC
LANDHUISDELEN 

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

per m2 incl. btw    Van 29,95 Voor

14.95

RUSTIEK EIKEN 
VISGRAAT

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

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

39.95
MULTI PLANK

RUSTIEK EIKEN
19 cm breed, 14 mm dik, 3 mm toplaag, 

naturel of wit geolied.
per m2 incl. btw    Van 55,95 Voor

36.95

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

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

Gevestigd in: Almere, Amsterdam, Arnhem, Breda, 
Capelle aan den IJssel, Eindhoven en Helmond.
GRATIS PARKEREN. WWW.VLOERHETZELF.NL
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*Leverbaar medio oktober.
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RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING 
EN LETSELSCHADE
Het is weer voorbij die mooie zomer. Die zomer die begon zowat in mei. Inmiddels 
is het alweer augustus 2018. Heeft u de afgelopen periode weleens nagedacht over 
de voortgang van uw letselschadezaak? Misschien is het tijd voor verandering?!

In Nederland komen juridische conflicten helaas steeds vaker voor. Het is daarom 
niet onverstandig om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten.

Wanneer u echter gewond raakt bij een verkeers- of bedrijfsongeval of het 
slachtoffer wordt van een medische fout, dan mag u zelf kiezen wie uw belangen 
gaat behartigen, zelfs wanneer u een rechtsbijstandverzekering heeft. Het staat 
u dus altijd vrij om uw letselschadezaak in behandeling te geven aan, of over te 
stappen naar, een gespecialiseerde letselschadeadvocaat, ook als u al een andere 
belangenbehartiger heeft.

Toch kiezen veel slachtoffers ervoor hun belangen in eerste instantie laten 
behartigen door een jurist van de rechtsbijstandsverzekering. Het inschakelen van 
een gespecialiseerde letselschadeadvocaat is toch veel te duur?! Dit is echter een 
misvatting.

Belangrijk om te weten is dat, als de aansprakelijkheid is erkend, naast uw eigen 
schade ook de advocaatkosten voor rekening komen van de aansprakelijke 
verzekeraar. Dat betekent dat het inschakelen van een gespecialiseerde 
letselschadeadvocaat bij u uit de buurt voor u vaak kosteloos is. Voordeel hiervan is 
dat u persoonlijk contact heeft met uw gespecialiseerde advocaat en de afspraken 
bij u thuis plaats kunnen vinden.

De letselschadeadvocaten van ons kantoor zijn lid van de Vereniging van 
Letselschade Advocaten (LSA). De LSA stelt strenge (deskundigheids)eisen aan 
haar leden. Ook zijn onze letselschadeadvocaten lid van de ASP, een vereniging 
van advocaten die alleen optreden namens slachtoffers. We treden dus niet 
op voor aansprakelijkheidsverzekeraars. Om lid te mogen worden van de ASP 
moet aan nog strengere kwaliteitseisen worden voldaan. Daarnaast zijn onze 
advocaten aangesloten bij de Werkgroep Artsen Advocaten (WAA), een overleg- en 
opleidingsorgaan voor artsen en advocaten die letselschadeslachtoffers bijstaan. 
Waarom zou u met minder genoegen nemen?

Onze advocaten kunnen u advies geven over procedures, een second opinion 
schrijven, of, indien u dat wenst, uw belangenbehartiging overnemen. U kunt geheel 
vrijblijvend en kosteloos een afspraak maken met een van onze advocaten om 
te spreken over uw letselschadezaak. Deze afspraak kan ook gewoon bij u thuis 
plaatsvinden. Wij helpen u graag!

WIJ HELPEN U GRAAG VERDER 
Patersstraat 17, 5801 AT Venray

0478-556677  |  www.putt.nl

GRATIS SPREEKUUR
Maandag: 12.00 tot 14.00 uur
Donderdag: 17.00 tot 18:00 uur

Met o.a. Guus Meeuwis, Rene Froger en 
Guido Weijers

Tour  der  ongeschoren 
benen Classic

Kortom; een echte klassieker maar dan 
met een laag tempo. Met o.a. Guus 
Meeuwis, Rene Froger, Guido Weijers, ou-
de IT Raleigh/Panasonic volgauto’s, veel 
oud prof wielrenners etc. etc.

Start 11.00 uur centrum Lierop, dan vertrekt 
de karavaan voor een rit naar Valkenburg.

Onder het motto “samen uit, samen thuis” 
maakt men  er weer een mooie dag van! 
Dus om 11.00 worden de renners gepresen-
teerd in het centrum van  Lierop om vanuit 
daar een ludieke toertocht van ongeveer 
100 kilometer te fietsen. 

Voor de diehards is er een parcours van 130 
kilometer uitgezet. In beide gevallen zullen 
de fietsfanaten bovenop de overbekende 
Cauberg in Valkenburg  Zuid-Limburg de 
finishboog passeren. 
Daarna wordt alles terug gebracht naar 
Lierop waar men onder het genot van een 
drankje en hapje de dag samen afsluit.

Meer info: mark@burovanhorik.nl

Zondag 2 september vind de : 3e tour der ongeschoren benen classic alweer plaats in 
Lierop (bron foto; Tour Der Ongeschoren Benen Classic)

Kom ook en maak een smakelijke ontdek-
kingsreis door het ruime aanbod street-
food. Proef verrassende gerechten in één 
van de mobiele foodtrucks, met onze ei-
gen Somerense producten als basis. 
Aangevuld met een informatieve pro-

grammering over wat de agrarische sector 
in Someren nog meer doet. Muziek, een 
hapje en een drankje. Ook voor kinderen 
veel ruimte voor, educatie en ontspanning. 
Het kleurrijke festivalterrein is gratis toe-
gankelijk en uiteraard voor alle leeftijden
De opbrengst van deze dag is voor een 
Landbouwproject in Kumi Oeganda.
Datum: zondag 2 september in de pasto-
rietuin van Someren-Eind, Nieuwendijk.
Aanvang Viering 11.00 uur, aansluitend  
Zummers Foodfestival tot 17.00 uurZummers Foodfestival tot 17.00 uur

ZLTO Someren organiseert dit jaar 
het kringoogstdankfeest voor regio 
de Peel. We willen er een mooi feestje 
van maken. Aansluitend aan de vie-
ring, met het thema: “Wat eten we 
vandaag?”, willen we heel Someren en 
omgeving uitnodigen om te komen 
“Proeven van het Platteland”. Een 
echt Zummers Foodfestival waar jong 
en oud letterlijk en fi guurlijk kunnen 
proeven wat agrarisch Someren alle-
maal te bieden heeft. 

3e Tour der ongeschoren benen clas-
sic op zondag 2 september  a.s. 
Een ludieke tourtocht voor Promi-
nenten/artiesten/acteurs en oud 
profrenners, geheel verzorgt met 
motorbegeleiding/tour wagens/me-
dische dienst/volgkaravaan etc.  
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Blauw licht

Blauw werkt verkoelend, kalmerend en ontspannend. Ideaal om bij 

weg te dromen. Blauw heeft werking op het maag- en darmstelsel. 

Een behandeling met blauw licht helpt bij chronische klachten 

bij een vermindering van de weerstand. Denk bijvoor-

beeld aan verkoudheden, infecties, ontstekin-

gen, huidproblemen en depressies.

Onze krachtigste energiebron, de zon, 
bestaat uit de zeven kleuren van de re-
genboog: rood, oranje, geel, groen, blauw, 
indigo en violet. Wanneer we zonnen, 
consumeren onze huidcellen niets meer 
en minder dan de kleuren van het zon-
licht. Deze zonne-energie wordt naar 
onze zenuwen, spieren, klieren en orga-
nen getransporteerd waar vervolgens al-
lerlei heilzame processen in gang worden 
gezet. Na een zonnebad voelen we ons 
energieker dan ooit: de accu is weer op-
geladen! Waarom is kleur zo’n krachtige 
energiebron? Kleuren zijn informatiedra-
gers. Elke kleur oefent via het vegetatieve 
zenuwstelsel  een prikkel uit op de tus-
senhersenen. Afhankelijk van ons tempe-
rament ervaren we die prikkel als oogstre-
lend of juist als bijzonder onaangenaam. 
Dat kleuren een belangrijke invloed heb-
ben op onze psyche, blijkt uit diverse ex-
perimenten in psychiatrische klinieken. 
Doldrieste, razende, dooorgedraaide 
mensen die een blauwe kamer werden 
binnengeleid kalmeerden binnen een 
mum van tijd. Dit terwijl depressieve, me-
lancholieke patiënten in een oranje-gele 
kamer zienderogen opknapten. Zo blijkt 
de kleur rood de eetlust op te wekken, 
terwijl groen onze smaakpapillen juist 
afremt. Een ‘weetje’ waar fastfoodketens 
als Mac Donalds al jaren hun voordeel 
mee doen. 

Vaak voelen we van nature aan welke 
kleuren onze psychische en lichamelijke 
gezondheid helpen en welke kleuren juist 
afbreuk doen. Als de rustgevende kleur 
blauw de boventoon voert in je interieur, 
dan hebben je lichaam en geest dit blijk-
baar nodig. Er blijken zelfs opvallende 
overeenkomsten te zijn tussen mensen 
die een uitgesproken voorkeur hebben 
voor een bepaalde kleur of daar juist een 
afkeer van hebben. Neem grijs, de kleur 
van verdringing, beperking, onzekerheid 
en levensangst. Mensen die een expliciete 

voorkeur hebben voor grijs, willen graag 
een rustig teruggetrokken leven leiden. 
Heeft u een uitgesproken hekel aan grijs, 
dan bent u bang voor de verveling die deze 
kleur symboliseert.  Een lelijk eenheidgrijs 
heeft op de menselijke geest niet alleen 
een deprimerende invloed, maar brengt 
ook een verhoogd ongevallenrisico met 
zich mee. In de natuur zijn kleuren een 
communicatiemiddel en van levensbe-
lang. Als het menselijk oog op straat kleu-
rige aanknopingspunten mist kan het 
zich niet meer oriënteren. Tegenwoordig 
probeert men dit op te lossen door sig-
naalkleuren en opvallend gevormde ver-
keersborden. Vandaar dat stedelingen nu 
in een oerwoud van schrille uitroeptekens 
leven. Zwart, de kleur van verlies, verdriet 
en hulpeloosheid, staat in fel contrast met 
alles dat bont, vreugdevol en opwindend 
is. ‘Mensen met een uitgesproken voor-
keur voor zwart, proberen hun persoonlij-
ke wensen en behoeften zoveel mogelijk 
de kop in te drukken’ schrijft  Waltraud-
Maria Hulke in haar boek Kleurenheel-
kunde. In plaats van ‘kleur te bekennen’, 
hullen ze zich in het mysterieuze om 
een interessante, geheimzinnige indruk 
te maken. Geen wonder dat dramatisch 
zwart sinds jaar en dag de favoriete kleur 
is in het uitgaanscircuit; zwart maakt ons 
nog interessanter dan we al zijn. 

Kleur bijtanken
Er zijn verschillende methoden om kleur 
bij te tanken. De beeldschone, rond 1350 
voor Christus levende vrouwelijke farao 
Nefertete kleurde haar badwater met 
badoliën om haar jeugd en schoonheid 
te behouden. Had ze zin in een oppepper, 
dan koos ze voor purper, voor verfrissing 
en kalmering kleurde ze haar badwater 
blauw of groen.

Kleurentherapie komen we steeds meer 
tegen. Behandelingen zijn sowieso al ont-
spannend voor lichaam en geest. Kleu-
rentherapie kan ons nog meer positief be-
invloeden. Een andere techniek om kleu-
rentherapie toe te passen is het gebruik 
van gekleurde elektrische lampen. Stel: je 
hebt  een koortsaanval of kampt met een 
hardnekkige keelontsteking. Deze symp-
tomen duiden erop dat er teveel warmte 
(=rood) in het lichaam aanwezig is. Om 
het evenwicht te herstellen zou je de keel 
met blauw, verkoelend licht kunnen be-
schijnen. Een waarschuwing is hier op 
z’n plaats, want het cliché ‘ baat het niet, 
dan schaadt het niet’ gaat bij kleurenthe-
rapie niet op. Er zijn gevallen bekend van 
mensen die hartritmestoornissen kregen 
nadat ze hun complete romp met rust-
gevend, blauw licht  hadden behandeld. 
Tegenwoordig zijn er ook al hotels waarin 
de hotelkamer gebruik gemaakt kan wor-
den van kleurentherapie om tot rust te 
komen.

Rood licht

Het opwekkende rood activeert de geest. Rood licht werkt stimule-

rend en straalt kracht uit. Een behandeling met rood licht helpt bij 

fysieke vermoeidheid, bloedarmoede, aderaandoeningen, spier-

klachten en wonden. Rood heeft een gunstig effect op 

de werking van onze organen en spieren.

kleuren D E  K R A C H T  V A N

Dag in dag uit worden we om-
ringd door kleuren. De aanwezig-
heid van kleur is voor de meesten 
van ons zo vanzelfsprekend dat 
we er vrijwel nooit bij stil staan 
wat die kleuren met ons doen. 
Met de kracht van kleur kunnen 
we onze levensenergie, stemming 
en gezondheid zo verbeteren dat 
we ons vitaler en evenwichtiger 
voelen. Kleuren oefenen een be-
langrijke invloed uit op lichaam 
en geest. Geen wonder dat steeds 
meer mensen gebruik maken van 
kleurentherapie!

Kleurentherapie maakt een mens bewust 
van de behoefte aan bepaalde kleuren 
en hoe deze gebruikt kunnen worden 
voor genezing, ontspanning, inspiratie 
en stemmingsbeïnvloeding. Soms kan 
een kleurentherapie mensen genezen van 
een bepaalde lichamelijke of geestelijke 
klacht. Het staat niet vast dat kleurenthe-
rapie effect heeft, maar je kunt voor jezelf 
onderzoeken of kleurentherapie iets voor 

je kan doen. Kleurentherapie is in pri-
nicpe niet schadelijk voor je lichaam. De 
methode mag echter nooit in plaats ko-
men van een conventionele behandeling, 
want er bestaat geen enkel wetenschap-
pelijk bewijs dat hij werkt. Kleurenthera-
pie kan er hooguit toe bijdragen dat je je 
lekkerder gaat voelen of dat je stemming 
verbetert, en kan dus een aanvulling zijn 
op andere behandelingen. 

Geel licht

Het heldere geel is de kleur van tevredenheid, creativiteit en voorstel-

lingsvermogen. Geel is het symbool van de zon en activeert lever, 

galblaas en luchtwegen. Geel licht helpt bij maagklachten, dui-

zeligheid, leverkwalen en diabetes. 

Groen lich
t

Groen is de kleur van de natuur. De ideale kleur voor ontspanning. 

Groen beinvloedt de longen en luchtwegen en zorgt voor een even-

wichtige ademhaling. Groen licht helpt bij bronchitis, hoge 

bloeddruk, indigestie en oververmoeidheid.
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RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING 
EN LETSELSCHADE
Het is weer voorbij die mooie zomer. Die zomer die begon zowat in mei. Inmiddels 
is het alweer augustus 2018. Heeft u de afgelopen periode weleens nagedacht over 
de voortgang van uw letselschadezaak? Misschien is het tijd voor verandering?!

In Nederland komen juridische conflicten helaas steeds vaker voor. Het is daarom 
niet onverstandig om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten.

Wanneer u echter gewond raakt bij een verkeers- of bedrijfsongeval of het 
slachtoffer wordt van een medische fout, dan mag u zelf kiezen wie uw belangen 
gaat behartigen, zelfs wanneer u een rechtsbijstandverzekering heeft. Het staat 
u dus altijd vrij om uw letselschadezaak in behandeling te geven aan, of over te 
stappen naar, een gespecialiseerde letselschadeadvocaat, ook als u al een andere 
belangenbehartiger heeft.

Toch kiezen veel slachtoffers ervoor hun belangen in eerste instantie laten 
behartigen door een jurist van de rechtsbijstandsverzekering. Het inschakelen van 
een gespecialiseerde letselschadeadvocaat is toch veel te duur?! Dit is echter een 
misvatting.

Belangrijk om te weten is dat, als de aansprakelijkheid is erkend, naast uw eigen 
schade ook de advocaatkosten voor rekening komen van de aansprakelijke 
verzekeraar. Dat betekent dat het inschakelen van een gespecialiseerde 
letselschadeadvocaat bij u uit de buurt voor u vaak kosteloos is. Voordeel hiervan is 
dat u persoonlijk contact heeft met uw gespecialiseerde advocaat en de afspraken 
bij u thuis plaats kunnen vinden.

De letselschadeadvocaten van ons kantoor zijn lid van de Vereniging van 
Letselschade Advocaten (LSA). De LSA stelt strenge (deskundigheids)eisen aan 
haar leden. Ook zijn onze letselschadeadvocaten lid van de ASP, een vereniging 
van advocaten die alleen optreden namens slachtoffers. We treden dus niet 
op voor aansprakelijkheidsverzekeraars. Om lid te mogen worden van de ASP 
moet aan nog strengere kwaliteitseisen worden voldaan. Daarnaast zijn onze 
advocaten aangesloten bij de Werkgroep Artsen Advocaten (WAA), een overleg- en 
opleidingsorgaan voor artsen en advocaten die letselschadeslachtoffers bijstaan. 
Waarom zou u met minder genoegen nemen?

Onze advocaten kunnen u advies geven over procedures, een second opinion 
schrijven, of, indien u dat wenst, uw belangenbehartiging overnemen. U kunt geheel 
vrijblijvend en kosteloos een afspraak maken met een van onze advocaten om 
te spreken over uw letselschadezaak. Deze afspraak kan ook gewoon bij u thuis 
plaatsvinden. Wij helpen u graag!

WIJ HELPEN U GRAAG VERDER 
Patersstraat 17, 5801 AT Venray

0478-556677  |  www.putt.nl

GRATIS SPREEKUUR
Maandag: 12.00 tot 14.00 uur
Donderdag: 17.00 tot 18:00 uur

Met o.a. Guus Meeuwis, Rene Froger en 
Guido Weijers

Tour  der  ongeschoren 
benen Classic

Kortom; een echte klassieker maar dan 
met een laag tempo. Met o.a. Guus 
Meeuwis, Rene Froger, Guido Weijers, ou-
de IT Raleigh/Panasonic volgauto’s, veel 
oud prof wielrenners etc. etc.

Start 11.00 uur centrum Lierop, dan vertrekt 
de karavaan voor een rit naar Valkenburg.

Onder het motto “samen uit, samen thuis” 
maakt men  er weer een mooie dag van! 
Dus om 11.00 worden de renners gepresen-
teerd in het centrum van  Lierop om vanuit 
daar een ludieke toertocht van ongeveer 
100 kilometer te fietsen. 

Voor de diehards is er een parcours van 130 
kilometer uitgezet. In beide gevallen zullen 
de fietsfanaten bovenop de overbekende 
Cauberg in Valkenburg  Zuid-Limburg de 
finishboog passeren. 
Daarna wordt alles terug gebracht naar 
Lierop waar men onder het genot van een 
drankje en hapje de dag samen afsluit.

Meer info: mark@burovanhorik.nl

Zondag 2 september vind de : 3e tour der ongeschoren benen classic alweer plaats in 
Lierop (bron foto; Tour Der Ongeschoren Benen Classic)

Kom ook en maak een smakelijke ontdek-
kingsreis door het ruime aanbod street-
food. Proef verrassende gerechten in één 
van de mobiele foodtrucks, met onze ei-
gen Somerense producten als basis. 
Aangevuld met een informatieve pro-

grammering over wat de agrarische sector 
in Someren nog meer doet. Muziek, een 
hapje en een drankje. Ook voor kinderen 
veel ruimte voor, educatie en ontspanning. 
Het kleurrijke festivalterrein is gratis toe-
gankelijk en uiteraard voor alle leeftijden
De opbrengst van deze dag is voor een 
Landbouwproject in Kumi Oeganda.
Datum: zondag 2 september in de pasto-
rietuin van Someren-Eind, Nieuwendijk.
Aanvang Viering 11.00 uur, aansluitend  
Zummers Foodfestival tot 17.00 uurZummers Foodfestival tot 17.00 uur

ZLTO Someren organiseert dit jaar 
het kringoogstdankfeest voor regio 
de Peel. We willen er een mooi feestje 
van maken. Aansluitend aan de vie-
ring, met het thema: “Wat eten we 
vandaag?”, willen we heel Someren en 
omgeving uitnodigen om te komen 
“Proeven van het Platteland”. Een 
echt Zummers Foodfestival waar jong 
en oud letterlijk en fi guurlijk kunnen 
proeven wat agrarisch Someren alle-
maal te bieden heeft. 

3e Tour der ongeschoren benen clas-
sic op zondag 2 september  a.s. 
Een ludieke tourtocht voor Promi-
nenten/artiesten/acteurs en oud 
profrenners, geheel verzorgt met 
motorbegeleiding/tour wagens/me-
dische dienst/volgkaravaan etc.  
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Blauw licht

Blauw werkt verkoelend, kalmerend en ontspannend. Ideaal om bij 

weg te dromen. Blauw heeft werking op het maag- en darmstelsel. 

Een behandeling met blauw licht helpt bij chronische klachten 

bij een vermindering van de weerstand. Denk bijvoor-

beeld aan verkoudheden, infecties, ontstekin-

gen, huidproblemen en depressies.

Onze krachtigste energiebron, de zon, 
bestaat uit de zeven kleuren van de re-
genboog: rood, oranje, geel, groen, blauw, 
indigo en violet. Wanneer we zonnen, 
consumeren onze huidcellen niets meer 
en minder dan de kleuren van het zon-
licht. Deze zonne-energie wordt naar 
onze zenuwen, spieren, klieren en orga-
nen getransporteerd waar vervolgens al-
lerlei heilzame processen in gang worden 
gezet. Na een zonnebad voelen we ons 
energieker dan ooit: de accu is weer op-
geladen! Waarom is kleur zo’n krachtige 
energiebron? Kleuren zijn informatiedra-
gers. Elke kleur oefent via het vegetatieve 
zenuwstelsel  een prikkel uit op de tus-
senhersenen. Afhankelijk van ons tempe-
rament ervaren we die prikkel als oogstre-
lend of juist als bijzonder onaangenaam. 
Dat kleuren een belangrijke invloed heb-
ben op onze psyche, blijkt uit diverse ex-
perimenten in psychiatrische klinieken. 
Doldrieste, razende, dooorgedraaide 
mensen die een blauwe kamer werden 
binnengeleid kalmeerden binnen een 
mum van tijd. Dit terwijl depressieve, me-
lancholieke patiënten in een oranje-gele 
kamer zienderogen opknapten. Zo blijkt 
de kleur rood de eetlust op te wekken, 
terwijl groen onze smaakpapillen juist 
afremt. Een ‘weetje’ waar fastfoodketens 
als Mac Donalds al jaren hun voordeel 
mee doen. 

Vaak voelen we van nature aan welke 
kleuren onze psychische en lichamelijke 
gezondheid helpen en welke kleuren juist 
afbreuk doen. Als de rustgevende kleur 
blauw de boventoon voert in je interieur, 
dan hebben je lichaam en geest dit blijk-
baar nodig. Er blijken zelfs opvallende 
overeenkomsten te zijn tussen mensen 
die een uitgesproken voorkeur hebben 
voor een bepaalde kleur of daar juist een 
afkeer van hebben. Neem grijs, de kleur 
van verdringing, beperking, onzekerheid 
en levensangst. Mensen die een expliciete 

voorkeur hebben voor grijs, willen graag 
een rustig teruggetrokken leven leiden. 
Heeft u een uitgesproken hekel aan grijs, 
dan bent u bang voor de verveling die deze 
kleur symboliseert.  Een lelijk eenheidgrijs 
heeft op de menselijke geest niet alleen 
een deprimerende invloed, maar brengt 
ook een verhoogd ongevallenrisico met 
zich mee. In de natuur zijn kleuren een 
communicatiemiddel en van levensbe-
lang. Als het menselijk oog op straat kleu-
rige aanknopingspunten mist kan het 
zich niet meer oriënteren. Tegenwoordig 
probeert men dit op te lossen door sig-
naalkleuren en opvallend gevormde ver-
keersborden. Vandaar dat stedelingen nu 
in een oerwoud van schrille uitroeptekens 
leven. Zwart, de kleur van verlies, verdriet 
en hulpeloosheid, staat in fel contrast met 
alles dat bont, vreugdevol en opwindend 
is. ‘Mensen met een uitgesproken voor-
keur voor zwart, proberen hun persoonlij-
ke wensen en behoeften zoveel mogelijk 
de kop in te drukken’ schrijft  Waltraud-
Maria Hulke in haar boek Kleurenheel-
kunde. In plaats van ‘kleur te bekennen’, 
hullen ze zich in het mysterieuze om 
een interessante, geheimzinnige indruk 
te maken. Geen wonder dat dramatisch 
zwart sinds jaar en dag de favoriete kleur 
is in het uitgaanscircuit; zwart maakt ons 
nog interessanter dan we al zijn. 

Kleur bijtanken
Er zijn verschillende methoden om kleur 
bij te tanken. De beeldschone, rond 1350 
voor Christus levende vrouwelijke farao 
Nefertete kleurde haar badwater met 
badoliën om haar jeugd en schoonheid 
te behouden. Had ze zin in een oppepper, 
dan koos ze voor purper, voor verfrissing 
en kalmering kleurde ze haar badwater 
blauw of groen.

Kleurentherapie komen we steeds meer 
tegen. Behandelingen zijn sowieso al ont-
spannend voor lichaam en geest. Kleu-
rentherapie kan ons nog meer positief be-
invloeden. Een andere techniek om kleu-
rentherapie toe te passen is het gebruik 
van gekleurde elektrische lampen. Stel: je 
hebt  een koortsaanval of kampt met een 
hardnekkige keelontsteking. Deze symp-
tomen duiden erop dat er teveel warmte 
(=rood) in het lichaam aanwezig is. Om 
het evenwicht te herstellen zou je de keel 
met blauw, verkoelend licht kunnen be-
schijnen. Een waarschuwing is hier op 
z’n plaats, want het cliché ‘ baat het niet, 
dan schaadt het niet’ gaat bij kleurenthe-
rapie niet op. Er zijn gevallen bekend van 
mensen die hartritmestoornissen kregen 
nadat ze hun complete romp met rust-
gevend, blauw licht  hadden behandeld. 
Tegenwoordig zijn er ook al hotels waarin 
de hotelkamer gebruik gemaakt kan wor-
den van kleurentherapie om tot rust te 
komen.

Rood licht

Het opwekkende rood activeert de geest. Rood licht werkt stimule-

rend en straalt kracht uit. Een behandeling met rood licht helpt bij 

fysieke vermoeidheid, bloedarmoede, aderaandoeningen, spier-

klachten en wonden. Rood heeft een gunstig effect op 

de werking van onze organen en spieren.

kleuren D E  K R A C H T  V A N

Dag in dag uit worden we om-
ringd door kleuren. De aanwezig-
heid van kleur is voor de meesten 
van ons zo vanzelfsprekend dat 
we er vrijwel nooit bij stil staan 
wat die kleuren met ons doen. 
Met de kracht van kleur kunnen 
we onze levensenergie, stemming 
en gezondheid zo verbeteren dat 
we ons vitaler en evenwichtiger 
voelen. Kleuren oefenen een be-
langrijke invloed uit op lichaam 
en geest. Geen wonder dat steeds 
meer mensen gebruik maken van 
kleurentherapie!

Kleurentherapie maakt een mens bewust 
van de behoefte aan bepaalde kleuren 
en hoe deze gebruikt kunnen worden 
voor genezing, ontspanning, inspiratie 
en stemmingsbeïnvloeding. Soms kan 
een kleurentherapie mensen genezen van 
een bepaalde lichamelijke of geestelijke 
klacht. Het staat niet vast dat kleurenthe-
rapie effect heeft, maar je kunt voor jezelf 
onderzoeken of kleurentherapie iets voor 

je kan doen. Kleurentherapie is in pri-
nicpe niet schadelijk voor je lichaam. De 
methode mag echter nooit in plaats ko-
men van een conventionele behandeling, 
want er bestaat geen enkel wetenschap-
pelijk bewijs dat hij werkt. Kleurenthera-
pie kan er hooguit toe bijdragen dat je je 
lekkerder gaat voelen of dat je stemming 
verbetert, en kan dus een aanvulling zijn 
op andere behandelingen. 

Geel licht

Het heldere geel is de kleur van tevredenheid, creativiteit en voorstel-

lingsvermogen. Geel is het symbool van de zon en activeert lever, 

galblaas en luchtwegen. Geel licht helpt bij maagklachten, dui-

zeligheid, leverkwalen en diabetes. 

Groen lich
t

Groen is de kleur van de natuur. De ideale kleur voor ontspanning. 

Groen beinvloedt de longen en luchtwegen en zorgt voor een even-

wichtige ademhaling. Groen licht helpt bij bronchitis, hoge 

bloeddruk, indigestie en oververmoeidheid.
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www.danscursus.nl
info@dansschoolvanderputten.nl

06-30252512

DANSLES
informatie-/dansavond

zaterdag 15 september in Mierlo
Maandag start 17 september
  Zaal den Heuvel, Mierlo
19.00 uur Zilver / Zilverster
 20.00 uur Goud / Goudster
 21.00 uur Opfris cursus / Beginners
22.00 uur Techniektraining

Donderdag start 20 september
Zaal de Huiskamer van Best, Best

17.00 uur Kinderdans
18.00 uur Jeugd beginners
19.00 uur Openingsdans bruidsparen
20.00 uur Opfris cursus / Beginners
20.30 uur Opfris cursus / Gevorderden
22.00 uur Salsa Beginners

Dinsdag start 18 september
Zaal Wapen van Zesgehugten, Geldrop
19.00 uur Topklasse 1
20.00 uur Opfris cursus / Beginners
21.00 uur Goudster / Topklasse
22.00 uur Opfris cursus

Vrijdag start 21 september
Zaal den Heuvel, Mierlo
16.00 uur Kinderstijldans 5-8 jaar
17.00 uur Jeugdstijldans 9-15 jaar
18.00 uur Dansfitnes Latin
19.00 uur Topklasse II
20.00 uur Topklasse verder gevorderd
20.30 uur Topklasse III gevorderden
22.00 uur Opfris cursus / Beginners

Op 29 augustus 1998 was de 
startdatum, iets wat Anja en 
Eric van der Putten van de ge-
lijknamige dansschool niet snel 
zullen vergeten, omdat het ook 
hun trouwdatum was. Al zeker 
12 jaar gaven ze dansles voordat 
ze uiteindelijk ervoor gekozen 
hebben om samen een dans-
school te starten.

Het was dan ook meteen een 
droomstart toen in ‘98 hun dans-
school in korte tijd uitgroeide 
naar een florerend bedrijf met 
in de topjaren wel 1600 leerlin-
gen. In die twintig jaar zijn er dan 
ook duizenden leerlingen die hun 
eerste danspasjes van het altijd 
opgewekte danspaar leerde. Vele 
bruidsparen leerden van hen de 
openingsdans. Natuurlijk is er in 
die 20 jaar veel gebeurd. Zowel 
pieken als dalen en zeker de crisis 
jaren hebben er flink in gehakt, 
maar Anja en Eric zijn altijd maar 
vol overgave doorgegaan. 20 jaar 
lang organiseerde ze dan ook 
vele wedstrijden, Dancing with 
the Stars en daarnaast haalde ze 
veelvuldig de wereldtop naar Ne-

derland.  Op zaterdag 1 septem-
ber is er dan ook groot feest in 
Mierlo om dit jubileum te vieren. 

Het dansseizoen van 2017-2018 
bij Dansschool van der Putten  
is nog maar net achter de rug of 
de open dag dient zich alweer 
aan. Op zaterdag 15 september 
kan jong en oud komen kennis-
maken met alle facetten van de 
dansschool. Op deze dag staan 
dansdemonstraties op het pro-
gramma en kunt u kennismaken 
met het brede aanbod aan lessen. 
Dit alles onder het motto; kijken 
is prima, maar meedoen is veel 
leuker. U komt toch ook?

Partycentrum Den Heuvel aan 
de Heuvel 2 in Mierlo is de locatie 
waar Eric van der Putten samen 
met een super enthousiast team 
zich presenteren. Tijdens deze 
open dag wordt u op de hoogte 
gebracht van de vele mogelijkhe-
den van de dansschool. Denk aan 
Ballroom, Latin, Salsa, formatie 
dansen, en wedstrijd-trainingen. 
Ook steeds meer aanstaande 
bruidsparen weten de dans-

school te vinden. Verder heeft 
de dansschool de afgelopen 20 
jaar een uitstekende naam opge-
bouwd als het gaat om het geven 
van trainingen en danslessen.

Dansen is veel meer dan het aan-
leren van verschillende pasjes. 
Er zijn vele dansvormen die zich 
uitstekend laten combineren met 
een sportbeleving. Dat is ook de 
insteek bij dansschool van der 
Putten. Lekker actief bezig zijn en 
dat gegeven zien we ook terug tij-
dens de danslessen die op maan-
dag, dinsdag, donderdag en vrij-
dag gegeven worden  in Geldrop, 
Best en Mierlo, U kunt altijd de 
eerste les gratis meedoen, daarna 
beslist u of u de cursus gaat vol-

gen. Eric en zijn complete dans-
team heten u van harte welkom. 
Voor meer informatie over de 
danslessen en de open dag kunt 

u terecht bij dansschool van Eric 
van der Putten te bereiken via tel. 
06-30252512 of kunt u kijken op 
de website: www.danscursus.nl

20 JAAR
Dansschool 

van der Putten
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De term duurzaamheid komen we steeds 
meer tegen. Alles wat te maken heeft met 
maatschappelijk verantwoord leven, mi-
lieu, ecologie en toekomstgericht denken 
wordt tegenwoordig onder duurzaam-
heid geschaard.  Naast het feit dat we 
geld willen verdienen en van de welvaart 
willen genieten is het ook onze taak om 
goed voor mens en milieu te zorgen. Im-
mers, als we dit niet doen is de toekomst 
van onze kinderen en kleinkinderen in ge-
vaar. Als we nu bijvoorbeeld alle fossiele 
brandstoffen verbruiken hebben toekom-
stige generaties een enorm probleem. Dat 
geldt ook voor zaken als voedselproble-
matiek, opwarming van de aarde en CO2- 
uitstoot.

Ook de bouw wordt steeds duurzamer. 
Simpel uitgelegd betekent dit dat gebou-
wen ontwikkeld worden met respect voor 
mens en milieu. Dat gaat niet alleen over 
een lager energieverbruik maar ook over:

• Het gebruik van duurzame materialen 
 die lang meegaan en milieuvriendelijk
  zijn geproduceerd.
• Een gezond binnenmilieu, denk aan
 goede ventilatie. Dit voorkomt immers
 schimmel, vocht en ophoping van
  schadelijke stoffen.
• Duurzaam slopen, waarbij materialen
 opnieuw worden gebruikt.
• Verantwoord watergebruik
• Voorkomen dat grondstoffen en 
 bouwmaterialen opraken.
• Comfortabele en leefbare huizen en 
 gebouwen.

Energieneutraal
Gemiddeld verbruikt een woning 
1600m3 gas en 3500 kWH 
stroom per jaar. Dit is 

meestal omgerekend zes tot zeven keer de 
inhoud van de woning in gas. Per woning-
type zijn er natuurlijk verschillen. Een rij-
tjeshuis verbruikt veel minder en een vrij-
staande woning juist veel meer. Energie-
neutraal bouwen heeft de toekomst. Wie 
duurzaam wil ondernemen, kan niet meer 
anders dan investeren in energie neutrale 
gebouwen. De Nederlandse Overheid sti-
muleert deze manier van bouwen door 
het geven van verschillende subsidies. 
Energiezuinig of energieneutraal biedt een 
groot voordeel ten opzichte van de stan-
daard nieuwbouw. Door bij nieuwbouw 
en renovatie te investeren in groene ener-
gie dalen de huisvestingskosten met 75%.

Uitgangspunten
Er zijn een aantal uitgangspunten bij duur-
zaam bouwen. Beperk het energieverbruik 
door verspilling tegen te gaan. Denk daar 
bij aan isolatie van gevels, daken en ra-
men. Maak maximaal gebruik van energie 
uit duurzame bronnen als wind, water en 
zonne-energie. Bijvoorbeeld door installa-
tie van een zonneboiler of zonnepanelen. 
Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van 
fossiele brandstoffen. Denk daarbij aan 
een warmtepomp of het beperken van 
leidinglengtes van verwarming- en venti-
latiesystemen.

Zelf doen
Simpele akties kunnen je al geld opleveren. 
Zet tijdklokken op bijvoorbeeld je boiler of 
koffiezetapparaat. Vervang bestaande ver-
lichting door energiezuinige verlichting. 
Dicht kieren met tochtstrips. Zet de ver-
warming een graadje lager. Op de website 
www.verbeteruwhuis.nl staan meerdere 
voorbeelden. Vul daar de gegevens van je 
woning in en je krijgt direct een advies over 
verbeterpunten, de besparing en de subsi-
dies van gemeente, provincie en overheid. 

Subsidies
De overheid geeft je subsidie bij het bou-
wen of verbouwen van een duurzaam 
huis. Naast de landelijke subsidies zijn er 
ook op lokaal niveau initiatieven om duur-
zaam bouwen te stimuleren. 

De Investeringssubsidie duurzame energie 
(ISDE) geeft je een tegemoetkoming bij de 
aankoop van zonneboilers, warmtepom-
pen, biomassaketels en pelletkachels. De 
regeling is voor zowel particulieren als za-
kelijke gebruikers.  Deze meerjarige rege-
ling loopt tot en met 31 december 2020. Dit 
jaar kun je subsidie aanvragen tot en met 
31 december 2018.

Aardgas verdwijnt
Het aardgas verdwijnt uit de Nederland-

se huishoudens. Er wordt geen 
nieuwe gasinfrastructuur meer 
aangelegd en de aansluitplicht 
wordt geschrapt. Dat staat in de 
Energieagenda. 

Het kabinet wil zelfs een verbod 
op de cv-ketel. De regeringspar-
tijen zijn het nu nog niet met 

elkaar eens over het voorstel 
om de klassieke cv-ketel al 

vanaf 2021 te verbieden. Drie jaar is snel en 
niet iedereen kan een investering in isola-
tie en warmtepompen ophoesten. Je praat 
toch snel over bedragen tussen de 10.000 
en 20.000 euro. Je energierekening gaat 
wel fors omloog en het kabinet denkt nu 
na hoe dit voor de investeerders financi-
eel aantrekkelijker kan worden. De Ener-
gieagenda schetst een beleid dat na 2023 
moet leiden tot een vrijwel CO2-neutrale 
economie in Nederland in 2050

Helmond
In Helmond zijn er veel initiatieven op het 
gebied van energiebesparing en het ver-
duurzamen van energie. Via het project 
'See2Do!' wil zij haar inwoners onder an-
dere helpen bij het energiezuinig renove-
ren van hun woning. See2Do! slaat daarbij 
op  het “doen door zien” principe. Door 
middel van thermografische beelden van 
de eigen woning zie je welke energiebe-
sparingsmogelijkheden er zijn. 

Zo wordt een energierenovatie-traject ont-
wikkeld om je zo goed mogelijk te infor-
meren over en bij te staan bij de energie-
zuinige renovatie van de woning. See2Do! 
is een Europese samenwerking tussen 5 
Vlaamse provincies en de 3 Zuidelijke Ne-
derlandse provincies.

Duurzaamheid loont
Alle investeringen in duurzaamheid ver-
dien je terug in geld. De een wat sneller 
dan de ander. Wist u dat gebouwen nu 
voor 40% van het energieverbruik over de 
hele wereld zorgen? En nog eens voor  30% 
van de totale wereldwijde CO2 uitstoot. 
Maar het allerbelangrijkste bij duurzaam-
heid is dat we onze aarde leefbaar houden 
voor de toekomstige generaties. Dat wil-
len we toch allemaal!

Zelf doen
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Op 29 augustus 1998 was de 
startdatum, iets wat Anja en 
Eric van der Putten van de ge-
lijknamige dansschool niet snel 
zullen vergeten, omdat het ook 
hun trouwdatum was. Al zeker 
12 jaar gaven ze dansles voordat 
ze uiteindelijk ervoor gekozen 
hebben om samen een dans-
school te starten.

Het was dan ook meteen een 
droomstart toen in ‘98 hun dans-
school in korte tijd uitgroeide 
naar een florerend bedrijf met 
in de topjaren wel 1600 leerlin-
gen. In die twintig jaar zijn er dan 
ook duizenden leerlingen die hun 
eerste danspasjes van het altijd 
opgewekte danspaar leerde. Vele 
bruidsparen leerden van hen de 
openingsdans. Natuurlijk is er in 
die 20 jaar veel gebeurd. Zowel 
pieken als dalen en zeker de crisis 
jaren hebben er flink in gehakt, 
maar Anja en Eric zijn altijd maar 
vol overgave doorgegaan. 20 jaar 
lang organiseerde ze dan ook 
vele wedstrijden, Dancing with 
the Stars en daarnaast haalde ze 
veelvuldig de wereldtop naar Ne-

derland.  Op zaterdag 1 septem-
ber is er dan ook groot feest in 
Mierlo om dit jubileum te vieren. 

Het dansseizoen van 2017-2018 
bij Dansschool van der Putten  
is nog maar net achter de rug of 
de open dag dient zich alweer 
aan. Op zaterdag 15 september 
kan jong en oud komen kennis-
maken met alle facetten van de 
dansschool. Op deze dag staan 
dansdemonstraties op het pro-
gramma en kunt u kennismaken 
met het brede aanbod aan lessen. 
Dit alles onder het motto; kijken 
is prima, maar meedoen is veel 
leuker. U komt toch ook?

Partycentrum Den Heuvel aan 
de Heuvel 2 in Mierlo is de locatie 
waar Eric van der Putten samen 
met een super enthousiast team 
zich presenteren. Tijdens deze 
open dag wordt u op de hoogte 
gebracht van de vele mogelijkhe-
den van de dansschool. Denk aan 
Ballroom, Latin, Salsa, formatie 
dansen, en wedstrijd-trainingen. 
Ook steeds meer aanstaande 
bruidsparen weten de dans-

school te vinden. Verder heeft 
de dansschool de afgelopen 20 
jaar een uitstekende naam opge-
bouwd als het gaat om het geven 
van trainingen en danslessen.

Dansen is veel meer dan het aan-
leren van verschillende pasjes. 
Er zijn vele dansvormen die zich 
uitstekend laten combineren met 
een sportbeleving. Dat is ook de 
insteek bij dansschool van der 
Putten. Lekker actief bezig zijn en 
dat gegeven zien we ook terug tij-
dens de danslessen die op maan-
dag, dinsdag, donderdag en vrij-
dag gegeven worden  in Geldrop, 
Best en Mierlo, U kunt altijd de 
eerste les gratis meedoen, daarna 
beslist u of u de cursus gaat vol-

gen. Eric en zijn complete dans-
team heten u van harte welkom. 
Voor meer informatie over de 
danslessen en de open dag kunt 

u terecht bij dansschool van Eric 
van der Putten te bereiken via tel. 
06-30252512 of kunt u kijken op 
de website: www.danscursus.nl

20 JAAR
Dansschool 

van der Putten
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De term duurzaamheid komen we steeds 
meer tegen. Alles wat te maken heeft met 
maatschappelijk verantwoord leven, mi-
lieu, ecologie en toekomstgericht denken 
wordt tegenwoordig onder duurzaam-
heid geschaard.  Naast het feit dat we 
geld willen verdienen en van de welvaart 
willen genieten is het ook onze taak om 
goed voor mens en milieu te zorgen. Im-
mers, als we dit niet doen is de toekomst 
van onze kinderen en kleinkinderen in ge-
vaar. Als we nu bijvoorbeeld alle fossiele 
brandstoffen verbruiken hebben toekom-
stige generaties een enorm probleem. Dat 
geldt ook voor zaken als voedselproble-
matiek, opwarming van de aarde en CO2- 
uitstoot.

Ook de bouw wordt steeds duurzamer. 
Simpel uitgelegd betekent dit dat gebou-
wen ontwikkeld worden met respect voor 
mens en milieu. Dat gaat niet alleen over 
een lager energieverbruik maar ook over:

• Het gebruik van duurzame materialen 
 die lang meegaan en milieuvriendelijk
  zijn geproduceerd.
• Een gezond binnenmilieu, denk aan
 goede ventilatie. Dit voorkomt immers
 schimmel, vocht en ophoping van
  schadelijke stoffen.
• Duurzaam slopen, waarbij materialen
 opnieuw worden gebruikt.
• Verantwoord watergebruik
• Voorkomen dat grondstoffen en 
 bouwmaterialen opraken.
• Comfortabele en leefbare huizen en 
 gebouwen.

Energieneutraal
Gemiddeld verbruikt een woning 
1600m3 gas en 3500 kWH 
stroom per jaar. Dit is 

meestal omgerekend zes tot zeven keer de 
inhoud van de woning in gas. Per woning-
type zijn er natuurlijk verschillen. Een rij-
tjeshuis verbruikt veel minder en een vrij-
staande woning juist veel meer. Energie-
neutraal bouwen heeft de toekomst. Wie 
duurzaam wil ondernemen, kan niet meer 
anders dan investeren in energie neutrale 
gebouwen. De Nederlandse Overheid sti-
muleert deze manier van bouwen door 
het geven van verschillende subsidies. 
Energiezuinig of energieneutraal biedt een 
groot voordeel ten opzichte van de stan-
daard nieuwbouw. Door bij nieuwbouw 
en renovatie te investeren in groene ener-
gie dalen de huisvestingskosten met 75%.

Uitgangspunten
Er zijn een aantal uitgangspunten bij duur-
zaam bouwen. Beperk het energieverbruik 
door verspilling tegen te gaan. Denk daar 
bij aan isolatie van gevels, daken en ra-
men. Maak maximaal gebruik van energie 
uit duurzame bronnen als wind, water en 
zonne-energie. Bijvoorbeeld door installa-
tie van een zonneboiler of zonnepanelen. 
Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van 
fossiele brandstoffen. Denk daarbij aan 
een warmtepomp of het beperken van 
leidinglengtes van verwarming- en venti-
latiesystemen.

Zelf doen
Simpele akties kunnen je al geld opleveren. 
Zet tijdklokken op bijvoorbeeld je boiler of 
koffiezetapparaat. Vervang bestaande ver-
lichting door energiezuinige verlichting. 
Dicht kieren met tochtstrips. Zet de ver-
warming een graadje lager. Op de website 
www.verbeteruwhuis.nl staan meerdere 
voorbeelden. Vul daar de gegevens van je 
woning in en je krijgt direct een advies over 
verbeterpunten, de besparing en de subsi-
dies van gemeente, provincie en overheid. 

Subsidies
De overheid geeft je subsidie bij het bou-
wen of verbouwen van een duurzaam 
huis. Naast de landelijke subsidies zijn er 
ook op lokaal niveau initiatieven om duur-
zaam bouwen te stimuleren. 

De Investeringssubsidie duurzame energie 
(ISDE) geeft je een tegemoetkoming bij de 
aankoop van zonneboilers, warmtepom-
pen, biomassaketels en pelletkachels. De 
regeling is voor zowel particulieren als za-
kelijke gebruikers.  Deze meerjarige rege-
ling loopt tot en met 31 december 2020. Dit 
jaar kun je subsidie aanvragen tot en met 
31 december 2018.

Aardgas verdwijnt
Het aardgas verdwijnt uit de Nederland-

se huishoudens. Er wordt geen 
nieuwe gasinfrastructuur meer 
aangelegd en de aansluitplicht 
wordt geschrapt. Dat staat in de 
Energieagenda. 

Het kabinet wil zelfs een verbod 
op de cv-ketel. De regeringspar-
tijen zijn het nu nog niet met 

elkaar eens over het voorstel 
om de klassieke cv-ketel al 

vanaf 2021 te verbieden. Drie jaar is snel en 
niet iedereen kan een investering in isola-
tie en warmtepompen ophoesten. Je praat 
toch snel over bedragen tussen de 10.000 
en 20.000 euro. Je energierekening gaat 
wel fors omloog en het kabinet denkt nu 
na hoe dit voor de investeerders financi-
eel aantrekkelijker kan worden. De Ener-
gieagenda schetst een beleid dat na 2023 
moet leiden tot een vrijwel CO2-neutrale 
economie in Nederland in 2050

Helmond
In Helmond zijn er veel initiatieven op het 
gebied van energiebesparing en het ver-
duurzamen van energie. Via het project 
'See2Do!' wil zij haar inwoners onder an-
dere helpen bij het energiezuinig renove-
ren van hun woning. See2Do! slaat daarbij 
op  het “doen door zien” principe. Door 
middel van thermografische beelden van 
de eigen woning zie je welke energiebe-
sparingsmogelijkheden er zijn. 

Zo wordt een energierenovatie-traject ont-
wikkeld om je zo goed mogelijk te infor-
meren over en bij te staan bij de energie-
zuinige renovatie van de woning. See2Do! 
is een Europese samenwerking tussen 5 
Vlaamse provincies en de 3 Zuidelijke Ne-
derlandse provincies.

Duurzaamheid loont
Alle investeringen in duurzaamheid ver-
dien je terug in geld. De een wat sneller 
dan de ander. Wist u dat gebouwen nu 
voor 40% van het energieverbruik over de 
hele wereld zorgen? En nog eens voor  30% 
van de totale wereldwijde CO2 uitstoot. 
Maar het allerbelangrijkste bij duurzaam-
heid is dat we onze aarde leefbaar houden 
voor de toekomstige generaties. Dat wil-
len we toch allemaal!

Zelf doen



26 week nummer 35 vrijdag 31 augustus 2018 de loop weekkrant HELMOND18 September 2018 Groot PEELLAND

‘Tijdloos’ genieten bij 
Buitencentrum De Pelen

Optreden 
zanggroep 

Timeless op het 
Peelpodium

Op het Peelpodium bij Buitencentrum 
De Pelen zijn zondag 2 september op-
tredens van Zanggroep Timeless. Ze 
zingen twee keer; om 13.30 en 15.00 
uur in het overdekte Amfi theater. 
Entree is een vrijwillige bijdrage. Het 
Buitencentrum van Staatsbosbeheer 
ligt aan de Moostdijk 15 te Ospeldijk.
 
Tijdloze popsongs
Het Peelpodium bij Buitencentrum De 
Pelen biedt muziek door en voor de 
Streek. Regelmatig zijn er optredens 
van koren, bandjes, orkesten en andere 
muzikanten. Ook in september is er 
veel muziek en staat er zijn er zelfs elke 
zondag optredens gepland. De eerste, 
zondag 2 september, speelt en zingt 
Zanggroep Timeless uit Someren-Eind. 
Timeless bestaat uit ca. 30 enthousi-
aste zangeressen en wordt geleid door 
dirigent Henk Baetsen uit Nederweert. 
Hun repertoire is divers, een mix van 
toen en nu, voornamelijk popsongs. 
Van Marco Borsato tot Pink; alles komt 
voorbij. Veel van hun liedjes zijn dage-
lijks te horen op de radio, want ze hou-
den hun repertoire up to date.
 
De voorstellingen op het Peelpodium 
zijn voor iedereen toegankelijk. Reser-
veren is niet mogelijk en vol = vol, dus 
wees op tijd! Entree is een vrijwillige 
bijdrage. Uw gulle gift komt ten goede 

aan de muzikanten en aan de organi-
satie van het Peelpodium. Voor meer 
informatie kijk op: 
www.staatsbosbeheer.nl/peelpodium  
 
Nog meer muziek op het Peelpodium
Het programma voor de komende 
weken is: zondag 9 september: 2 of 
Diamonds, zondag 16 september Jee & 
Vee, vrijdag 21 september (avondvoor-
stelling): Sakkerdju en op zondag 23 
september: The Nag’s Head. De laatste 
voorstelling is op zondag 30 september 
met een optreden van ‘Lollypops’.
 
En dan naar buiten!
Buitencentrum De Pelen ligt aan de 
rand van Nationaal Park De Groote 
Peel. Voor of na een voorstelling kun 
je genieten van een wandeling in dit 
mooie natuurgebied. Er zijn drie uitge-
zette routes, waarvan één – 2 kilometer 
– geschikt is voor rolstoelen. In het Bui-
tencentrum vind je een informatiebalie 
en een uitgebreide winkel met boeken, 
Streekproducten en souvenirs. Bij de 
Peelkiosk en de Peelboerderij kun je te-
recht voor een hapje en drankje. 

Het Buitencentrum ligt aan de Moost-
dijk 15 te Ospel te Ospeldijk en is 
elke dag geopend van 10.00 tot 18.00 
uur. Voor meer informatie kijk op 
www.staatsbosbeheer.nl/depelen

Vissen scheppen en 
benoemen met 

Jeugd-IVN Geldrop 
Basisschoolkinderen mogen gratis 
met Jeugd-IVN Geldrop schepnetvis-
sen op vrijdagavond 31 augustus. Het 
begint om zeven uur en eindigt rond 
kwart over acht. Verzamelen op het 
parkeerterrein bij het Weverijmuse-
um, in de Sluisstraat. Voor volwasse-
nen is op 28 augustus een landschaps-
wandeling over de heide. 

Op onderzoek met een expert
Leven er veel vissen in de Kleine Dom-
mel? En hoe heten de vissen die er 
zwemmen? Dat kunnen kinderen zelf 
gaan uitvissen. Jeugd-IVN Geldrop gaat 
bij de vistrap in het centrum van Gel-
drop op onderzoek. Vissenexpert Mar-
tijn Schiphouwer van RAVON komt 
daarbij helpen. Die organisatie doet 
onderzoek naar  reptielen, amfibieën 
en vissen om ze beter te kunnen be-
schermen. RAVON en IVN staan voor 
duurzaamheid. Logisch dus dat de 
vangst na het onderzoekje weer mag 
verder zwemmen. Alle vangsten wor-
den doorgegeven aan Waterschap de 
Dommel, dat daardoor kan zorgen dat 
de vissen een mooi leefgebied hebben. 
Het vissen begint om 19 uur. Wie mee 
wil moet op tijd aanwezig zijn op het 
parkeerterrein voor het Weverijmu-
seum aan de Kleine Dommel. IVN Gel-
drop en RAVON zorgen voor genoeg 

schepnetten. En voor wie dat wil pro-
beren een waadpak om midden in de 
beek te staan.

(Geen) nat pak
Behalve de expert gaan ook begeleiders 
van IVN Geldrop mee. Samen letten ze 
erop dat de vissen voorzichtig worden 
behandeld. Natuurlijk houden ze ook 
de kinderen in de gaten maar deson-
danks kan het gebeuren dat iemand 
een nat pak oploopt. De kinderen moe-
ten daarom laarzen aan en reservekle-
ding meenemen. Gelukkig is de beek 
niet diep. 

Meer weten?
Kinderen van 7 t/m 12 jaar mogen 
gratis deelnemen. Wie misschien bij 
Jeugd-IVN wil, kan nogmaals gratis 
een activiteit uitproberen. Daarna kost 
het lidmaatschap € 25 per jaar. Soms 
kan een kleine extra bijdrage gevraagd 
worden voor een uitstapje. Meer infor-
matie staat op de website www.ivn.nl/
geldrop. Bel eventueel Arend-Jan On-
nink, T: 2855893 of 06-30710946.

Bron foto; Maikel Samuels (RAVON)

0492-845350
info@adcommunicatie.nl
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save the dateSEPTEMBER
EVENEMENTEN

Geldrop Anders, 
onder de noemer 
Bevrijdingsfeer.  
Bevrijdingsfeer 
werkt de komende 
jaren toe naar de 
75 jaar bevrijding 
van Geldrop en 
Mierlo in septem-
ber 2019.
Geldrop centrum
Heuvel 90, 5665 
HN  Geldrop.

H2O Pop-Up 
Festival
H2O Pop-Up Fes-
tival 2018: in een 
sfeervolle ambi-
ance genieten van 
live muziek, bijzon-
der straattheater 
en speciale food & 
drinks. Kom op 15 
september naar 
de unieke indus-
triële locatie van 
Raymakers Textiel 
in hartje Helmond 
aan de Kanaaldijk 
NW 61 (tegenover 
het Havenplein). 
Deze editie is weer 
nét even anders en 
boordevol verras-
singen!
Raymakers & Co 
BV Koninklijke 
Textielfabriek 
Kanaaldijk N.W. 61
5707 LC Helmond

Urban Matterz
Met vorig jaar 
vijftienduizend 
bezoekers, is Urban 
Matterz uitgegroeid 
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 Cacao-
fabriek bruisen van 
de activiteiten.

ZATERDAG 1 SEPTEMBER
Brabantse Disabled Open
Op zaterdag 1 september 2018 is we-
derom de Brabantse Disabled Open op 
Golfbaan Stippelberg, met ondersteu-
nende samenwerking met het Woold. 
We zetten de deur wagenwijd open 
voor personen met een lichamelijke 
beperking die geïnteresseerd zijn hun 
beproeving in deze sport te doen.
1 sep. van 12.00 tot 14.00 uur
Golfbaan de Stippelberg
Hooizak 7, 5761 RZ Bakel

ZomerCircus Deurne centrum
Op het Martinetplein en de Markt voor 
jong en oud in de open lucht. Circus 
voor kinderen op het Martinetplein 
van 12:30 tot 17:00 uur met diverse 
act, goochelaars, schmink, popcorn, 
ballonnenclown en andere circusac-
tiviteiten.Circus voor volwassenen op 
de Markt van 20:30 tot 01:00 uur met 
spectaculaire vuuracts, luchtacroba-
tiek, jongleurs, acrobaten en in de piste 
de spetterende band de Bounties met 
als support act zangers van eigen bo-
dem.  Toegang is gratis
1 sep. van 12.30 tot 17.00 uur
Centrum Deurne, Martinetplein
5751KM, Deurne

ZONDAG 2 SEPTEMBER
Optreden zanggroep Timeless
Op het Peelpodium bij Buitencentrum 
De Pelen zijn zondag 2 september 
optredens van Zanggroep Timeless. Ze 
zingen twee keer; om 13.30 en 15.00 
uur in het overdekte Amfitheater. En-
tree is een vrijwillige bijdrage. 
1 sep. om 13.30 en om 15.00
Buitencentrum Staatsbosbeheer
Moostdijk 15, 6035 RB, Ospel

Zummerpark Someren
Op zondag 2 september vindt de 
eerste editie van  Zummerpark plaats 
in het park aan de Avennelaan. Het 
is een gratis toegankelijk evenement. 
Het begint om 12.00 uur en duurt tot 
18.00 uur. Er is muziek van Somerense 
gezelschappen, foodtrucks zorgen 
voor de inwendige mens en ook voor 
de kinderen worden er verschillende 
activiteiten georganiseerd. 
2 sep. Van 12.00 tot 18.00
Avennelaan, 5711 BB, Someren

Carat-Concerten
Zondag 2 september Carat-Concer-
ten gratis openluchtconcerten in 

stadspark de Warande in Helmond. 
Programma: Cooperatieve Stoomaf-
blaaskapel, Zangkoor Primavera en 
Lichtstad Brass. Zo 2 sep. 
12:00 - 15:00 uur. Carat-Paviljoen 
Warande, Warandelaan 1

Rondleiding door fotograaf 
Carl de Keyzer
Op zondag 2 september om 14.30 uur 
leidt de Belgische Magnum fotograaf 
Carl de Keyzer bezoekers rond door 
zijn foto expositie over Noord-Korea in 
Kunsthal Helmond.
Zo 2 sep. Van 14:30 - 15:30 uur.
Kunsthal Helmond, 
Frans Joseph van Thielpark 7

7 T/M 11 SEPTEMBER
Kermis Mierlo
Vanaf vrijdag 7 september gaat in het 
centrum van Mierlo de zomerkermis 
van start. Het centrum zal 5 dagen lang 
bol staan van attracties, live muziek 
en andere entertainment voor jong en 
oud.  De Dorpsstraat, 5731 JL Mierlo

ZATERDAG 8 SEPTEMBER
Lekker DING Festival
In samenwerking met brouwerij Hole-
voort uit Bakel. Lokale Bierbrouwers, 
BBQ gerechtjes Muziek,  Kinderver-
maak (Clown, Springkussen en knab-
belkaart), Gezelligheid.
Entree gratis. 8 sep. van 16:00 tot 23:00
Het Dinghuis, Haageind 39
5751 BB Deurne

Kunstenaarscollectief 
X-Stream Asten-Heusden
Zaterdag 8  en zondag 9 september 
is de Beeldentuin/atelier en Pop-up 
ruimte van ArTheo open van 13.00 tot 
17.00 uur de entree is gratis. De Offici-
ele opening zal zaterdag om 14.00 uur 
zijn.  4 kunstenaars tonen hun inspire-
rend en  gevarieerd werk.
8 sep. van 13.00 tot 17.00
9 september van 11.00 tot 17.00
Behelp 15, 5725 TG, Asten-Heusden 
(volg blauwe borden ArTheo Beeldentuin)

ZONDAG 9 SEPTEMBER
LibertyLoop
Op zondag 9 september vindt de Liber-
tyLoop weer plaats, startend vanuit het 
centrum van Geldrop. Inmiddels zetten 
we de 9e editie neer met de stichting!  In 
het kader van de Bevrijding van Geldrop 
heeft de Stichting LibertyLoop de afge-
lopen jaren intensief samengewerkt met 

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.

Ook dit seizoen kun je weer in de Ruchte genieten 
van klassieke muziek van het hoogste niveau. Jonge 
muzikale toptalenten spelen op zondagochtend 
in onze sfeervolle foyer de mooiste klassieke 
muziekstukken.
In de huiselijke sfeer van onze vernieuwde foyer 
brengen de jonge topmusici klassieke muziek dicht 
naar het publiek. Via een interview met de musicus 
leert u meer over het muziekstuk en de musicus 
kennen. Een intiem en persoonlijk concert van 
hoog niveau, waarmee u klassieke muziek op een 
bijzondere en unieke manier ervaart!
Vanaf 11.00, Laan ten Rode 71
5711 GB Someren

Ajla R. Steinvåg S richt het Brugwachtershuisje in 
als laboratorium. Haar werkmethode is die van 
een klinisch onderzoeker. Zij vindt inspiratie in de 
anatomie, pathologie en chirurgie. Het menselijk 
lichaam, of delen ervan gebruikt zij in haar 
beelden. Maar ook onze ideeën over het lichaam, 
lichamelijke processen of de techniek van de 
medische wetenschap inspireren haar.
Bezoeken? 
Op donderdagmiddag tijdens openingstijden van de 
exporuimte van 13:00 tot 17:00 uur.
Cacaofabriek, Cacaokade 1
5707 LA, Helmond

GRATIS PROEFLESSEN
JEUGDTHEATERSCHOOL

BRUGWACHTERSHUISJE

KLASSIEK IN DE RUCHTE

5 & 6 SEPTEMBER

ZONDAG 16 SEPTEMBER

www.helmondnu.nl

annatheater

deRuchte

Cacoafabriek

HELMONDNU.NL
De nieuwssite van 

Helmond

ZATERDAG
15 SEPTEMBER

ZATERDAG
15 SEPTEMBER
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‘Tijdloos’ genieten bij 
Buitencentrum De Pelen

Optreden 
zanggroep 

Timeless op het 
Peelpodium

Op het Peelpodium bij Buitencentrum 
De Pelen zijn zondag 2 september op-
tredens van Zanggroep Timeless. Ze 
zingen twee keer; om 13.30 en 15.00 
uur in het overdekte Amfi theater. 
Entree is een vrijwillige bijdrage. Het 
Buitencentrum van Staatsbosbeheer 
ligt aan de Moostdijk 15 te Ospeldijk.
 
Tijdloze popsongs
Het Peelpodium bij Buitencentrum De 
Pelen biedt muziek door en voor de 
Streek. Regelmatig zijn er optredens 
van koren, bandjes, orkesten en andere 
muzikanten. Ook in september is er 
veel muziek en staat er zijn er zelfs elke 
zondag optredens gepland. De eerste, 
zondag 2 september, speelt en zingt 
Zanggroep Timeless uit Someren-Eind. 
Timeless bestaat uit ca. 30 enthousi-
aste zangeressen en wordt geleid door 
dirigent Henk Baetsen uit Nederweert. 
Hun repertoire is divers, een mix van 
toen en nu, voornamelijk popsongs. 
Van Marco Borsato tot Pink; alles komt 
voorbij. Veel van hun liedjes zijn dage-
lijks te horen op de radio, want ze hou-
den hun repertoire up to date.
 
De voorstellingen op het Peelpodium 
zijn voor iedereen toegankelijk. Reser-
veren is niet mogelijk en vol = vol, dus 
wees op tijd! Entree is een vrijwillige 
bijdrage. Uw gulle gift komt ten goede 

aan de muzikanten en aan de organi-
satie van het Peelpodium. Voor meer 
informatie kijk op: 
www.staatsbosbeheer.nl/peelpodium  
 
Nog meer muziek op het Peelpodium
Het programma voor de komende 
weken is: zondag 9 september: 2 of 
Diamonds, zondag 16 september Jee & 
Vee, vrijdag 21 september (avondvoor-
stelling): Sakkerdju en op zondag 23 
september: The Nag’s Head. De laatste 
voorstelling is op zondag 30 september 
met een optreden van ‘Lollypops’.
 
En dan naar buiten!
Buitencentrum De Pelen ligt aan de 
rand van Nationaal Park De Groote 
Peel. Voor of na een voorstelling kun 
je genieten van een wandeling in dit 
mooie natuurgebied. Er zijn drie uitge-
zette routes, waarvan één – 2 kilometer 
– geschikt is voor rolstoelen. In het Bui-
tencentrum vind je een informatiebalie 
en een uitgebreide winkel met boeken, 
Streekproducten en souvenirs. Bij de 
Peelkiosk en de Peelboerderij kun je te-
recht voor een hapje en drankje. 

Het Buitencentrum ligt aan de Moost-
dijk 15 te Ospel te Ospeldijk en is 
elke dag geopend van 10.00 tot 18.00 
uur. Voor meer informatie kijk op 
www.staatsbosbeheer.nl/depelen

Vissen scheppen en 
benoemen met 

Jeugd-IVN Geldrop 
Basisschoolkinderen mogen gratis 
met Jeugd-IVN Geldrop schepnetvis-
sen op vrijdagavond 31 augustus. Het 
begint om zeven uur en eindigt rond 
kwart over acht. Verzamelen op het 
parkeerterrein bij het Weverijmuse-
um, in de Sluisstraat. Voor volwasse-
nen is op 28 augustus een landschaps-
wandeling over de heide. 

Op onderzoek met een expert
Leven er veel vissen in de Kleine Dom-
mel? En hoe heten de vissen die er 
zwemmen? Dat kunnen kinderen zelf 
gaan uitvissen. Jeugd-IVN Geldrop gaat 
bij de vistrap in het centrum van Gel-
drop op onderzoek. Vissenexpert Mar-
tijn Schiphouwer van RAVON komt 
daarbij helpen. Die organisatie doet 
onderzoek naar  reptielen, amfibieën 
en vissen om ze beter te kunnen be-
schermen. RAVON en IVN staan voor 
duurzaamheid. Logisch dus dat de 
vangst na het onderzoekje weer mag 
verder zwemmen. Alle vangsten wor-
den doorgegeven aan Waterschap de 
Dommel, dat daardoor kan zorgen dat 
de vissen een mooi leefgebied hebben. 
Het vissen begint om 19 uur. Wie mee 
wil moet op tijd aanwezig zijn op het 
parkeerterrein voor het Weverijmu-
seum aan de Kleine Dommel. IVN Gel-
drop en RAVON zorgen voor genoeg 

schepnetten. En voor wie dat wil pro-
beren een waadpak om midden in de 
beek te staan.

(Geen) nat pak
Behalve de expert gaan ook begeleiders 
van IVN Geldrop mee. Samen letten ze 
erop dat de vissen voorzichtig worden 
behandeld. Natuurlijk houden ze ook 
de kinderen in de gaten maar deson-
danks kan het gebeuren dat iemand 
een nat pak oploopt. De kinderen moe-
ten daarom laarzen aan en reservekle-
ding meenemen. Gelukkig is de beek 
niet diep. 

Meer weten?
Kinderen van 7 t/m 12 jaar mogen 
gratis deelnemen. Wie misschien bij 
Jeugd-IVN wil, kan nogmaals gratis 
een activiteit uitproberen. Daarna kost 
het lidmaatschap € 25 per jaar. Soms 
kan een kleine extra bijdrage gevraagd 
worden voor een uitstapje. Meer infor-
matie staat op de website www.ivn.nl/
geldrop. Bel eventueel Arend-Jan On-
nink, T: 2855893 of 06-30710946.

Bron foto; Maikel Samuels (RAVON)

0492-845350
info@adcommunicatie.nl
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save the dateSEPTEMBER
EVENEMENTEN

Geldrop Anders, 
onder de noemer 
Bevrijdingsfeer.  
Bevrijdingsfeer 
werkt de komende 
jaren toe naar de 
75 jaar bevrijding 
van Geldrop en 
Mierlo in septem-
ber 2019.
Geldrop centrum
Heuvel 90, 5665 
HN  Geldrop.

H2O Pop-Up 
Festival
H2O Pop-Up Fes-
tival 2018: in een 
sfeervolle ambi-
ance genieten van 
live muziek, bijzon-
der straattheater 
en speciale food & 
drinks. Kom op 15 
september naar 
de unieke indus-
triële locatie van 
Raymakers Textiel 
in hartje Helmond 
aan de Kanaaldijk 
NW 61 (tegenover 
het Havenplein). 
Deze editie is weer 
nét even anders en 
boordevol verras-
singen!
Raymakers & Co 
BV Koninklijke 
Textielfabriek 
Kanaaldijk N.W. 61
5707 LC Helmond

Urban Matterz
Met vorig jaar 
vijftienduizend 
bezoekers, is Urban 
Matterz uitgegroeid 
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 Cacao-
fabriek bruisen van 
de activiteiten.

ZATERDAG 1 SEPTEMBER
Brabantse Disabled Open
Op zaterdag 1 september 2018 is we-
derom de Brabantse Disabled Open op 
Golfbaan Stippelberg, met ondersteu-
nende samenwerking met het Woold. 
We zetten de deur wagenwijd open 
voor personen met een lichamelijke 
beperking die geïnteresseerd zijn hun 
beproeving in deze sport te doen.
1 sep. van 12.00 tot 14.00 uur
Golfbaan de Stippelberg
Hooizak 7, 5761 RZ Bakel

ZomerCircus Deurne centrum
Op het Martinetplein en de Markt voor 
jong en oud in de open lucht. Circus 
voor kinderen op het Martinetplein 
van 12:30 tot 17:00 uur met diverse 
act, goochelaars, schmink, popcorn, 
ballonnenclown en andere circusac-
tiviteiten.Circus voor volwassenen op 
de Markt van 20:30 tot 01:00 uur met 
spectaculaire vuuracts, luchtacroba-
tiek, jongleurs, acrobaten en in de piste 
de spetterende band de Bounties met 
als support act zangers van eigen bo-
dem.  Toegang is gratis
1 sep. van 12.30 tot 17.00 uur
Centrum Deurne, Martinetplein
5751KM, Deurne

ZONDAG 2 SEPTEMBER
Optreden zanggroep Timeless
Op het Peelpodium bij Buitencentrum 
De Pelen zijn zondag 2 september 
optredens van Zanggroep Timeless. Ze 
zingen twee keer; om 13.30 en 15.00 
uur in het overdekte Amfitheater. En-
tree is een vrijwillige bijdrage. 
1 sep. om 13.30 en om 15.00
Buitencentrum Staatsbosbeheer
Moostdijk 15, 6035 RB, Ospel

Zummerpark Someren
Op zondag 2 september vindt de 
eerste editie van  Zummerpark plaats 
in het park aan de Avennelaan. Het 
is een gratis toegankelijk evenement. 
Het begint om 12.00 uur en duurt tot 
18.00 uur. Er is muziek van Somerense 
gezelschappen, foodtrucks zorgen 
voor de inwendige mens en ook voor 
de kinderen worden er verschillende 
activiteiten georganiseerd. 
2 sep. Van 12.00 tot 18.00
Avennelaan, 5711 BB, Someren

Carat-Concerten
Zondag 2 september Carat-Concer-
ten gratis openluchtconcerten in 

stadspark de Warande in Helmond. 
Programma: Cooperatieve Stoomaf-
blaaskapel, Zangkoor Primavera en 
Lichtstad Brass. Zo 2 sep. 
12:00 - 15:00 uur. Carat-Paviljoen 
Warande, Warandelaan 1

Rondleiding door fotograaf 
Carl de Keyzer
Op zondag 2 september om 14.30 uur 
leidt de Belgische Magnum fotograaf 
Carl de Keyzer bezoekers rond door 
zijn foto expositie over Noord-Korea in 
Kunsthal Helmond.
Zo 2 sep. Van 14:30 - 15:30 uur.
Kunsthal Helmond, 
Frans Joseph van Thielpark 7

7 T/M 11 SEPTEMBER
Kermis Mierlo
Vanaf vrijdag 7 september gaat in het 
centrum van Mierlo de zomerkermis 
van start. Het centrum zal 5 dagen lang 
bol staan van attracties, live muziek 
en andere entertainment voor jong en 
oud.  De Dorpsstraat, 5731 JL Mierlo

ZATERDAG 8 SEPTEMBER
Lekker DING Festival
In samenwerking met brouwerij Hole-
voort uit Bakel. Lokale Bierbrouwers, 
BBQ gerechtjes Muziek,  Kinderver-
maak (Clown, Springkussen en knab-
belkaart), Gezelligheid.
Entree gratis. 8 sep. van 16:00 tot 23:00
Het Dinghuis, Haageind 39
5751 BB Deurne

Kunstenaarscollectief 
X-Stream Asten-Heusden
Zaterdag 8  en zondag 9 september 
is de Beeldentuin/atelier en Pop-up 
ruimte van ArTheo open van 13.00 tot 
17.00 uur de entree is gratis. De Offici-
ele opening zal zaterdag om 14.00 uur 
zijn.  4 kunstenaars tonen hun inspire-
rend en  gevarieerd werk.
8 sep. van 13.00 tot 17.00
9 september van 11.00 tot 17.00
Behelp 15, 5725 TG, Asten-Heusden 
(volg blauwe borden ArTheo Beeldentuin)

ZONDAG 9 SEPTEMBER
LibertyLoop
Op zondag 9 september vindt de Liber-
tyLoop weer plaats, startend vanuit het 
centrum van Geldrop. Inmiddels zetten 
we de 9e editie neer met de stichting!  In 
het kader van de Bevrijding van Geldrop 
heeft de Stichting LibertyLoop de afge-
lopen jaren intensief samengewerkt met 

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.

Ook dit seizoen kun je weer in de Ruchte genieten 
van klassieke muziek van het hoogste niveau. Jonge 
muzikale toptalenten spelen op zondagochtend 
in onze sfeervolle foyer de mooiste klassieke 
muziekstukken.
In de huiselijke sfeer van onze vernieuwde foyer 
brengen de jonge topmusici klassieke muziek dicht 
naar het publiek. Via een interview met de musicus 
leert u meer over het muziekstuk en de musicus 
kennen. Een intiem en persoonlijk concert van 
hoog niveau, waarmee u klassieke muziek op een 
bijzondere en unieke manier ervaart!
Vanaf 11.00, Laan ten Rode 71
5711 GB Someren

Ajla R. Steinvåg S richt het Brugwachtershuisje in 
als laboratorium. Haar werkmethode is die van 
een klinisch onderzoeker. Zij vindt inspiratie in de 
anatomie, pathologie en chirurgie. Het menselijk 
lichaam, of delen ervan gebruikt zij in haar 
beelden. Maar ook onze ideeën over het lichaam, 
lichamelijke processen of de techniek van de 
medische wetenschap inspireren haar.
Bezoeken? 
Op donderdagmiddag tijdens openingstijden van de 
exporuimte van 13:00 tot 17:00 uur.
Cacaofabriek, Cacaokade 1
5707 LA, Helmond

GRATIS PROEFLESSEN
JEUGDTHEATERSCHOOL

BRUGWACHTERSHUISJE

KLASSIEK IN DE RUCHTE

5 & 6 SEPTEMBER

ZONDAG 16 SEPTEMBER

www.helmondnu.nl

annatheater

deRuchte

Cacoafabriek

HELMONDNU.NL
De nieuwssite van 

Helmond

ZATERDAG
15 SEPTEMBER

ZATERDAG
15 SEPTEMBER
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overtuigd?Onze voordelen
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waardebon|GP

BATAVUS 
BRYTE
E-GO
met 500wh accu.

Nu van € 2849.00 voor

2499.-
(OP=OP)

URBAN
ARROW
FAMILY
de laatste demo modellen in zwart.

Nu van € 4250.00 voor

3699.-
(OP=OP)

GAZELLE 
PUUR NL
van € 599.00 voor 

499.-
(geldig tm 15 september 2018)

BULLS 
E-CORE DI2 
FS 27,5+
in de maat 49 cm.

Nu van € 4999.00 voor

3499.-
(OP=OP)

2 binnen en 2 buitenbanden 28 
15/8 13/8 CST met normaal ventiel

 nu € 25.00
(geldig tm 15 september 2018)

Fietstas naar keuze met bon

 25% KORTING
(geldig tm 15 september 2018)
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H2O Unplugged ook voor volwassenen met autisme

Samen met het bestuur van 
H2O heeft de stichting Hel-
pusaut, H2O unplugged op 14 
september 2018 toegankelijker 
gemaakt voor volwassenen met 
autisme. Door het programma 
af te stemmen op de doelgroep 
weten ze precies waar wat is, 
hoe laat ze ergens moeten zijn 
en wie er zijn als begeleiding 
/ aanspreekpunt. Na een Ka-
steentuinconcert, een carna-
valsavond bij de Spekzullekes, 
een avond bij Helmond Sport 
en een High Tech ontdekkings-
route bij Automotive, is dit het 
vijfde Helmondse evenement 
waarbij dit gebeurt. Iedere vol-
wassene met autisme in de re-
gio Helmond kan zich tot en 
met 7 september 2018 aanmel-
den voor dit afgestemde pro-
gramma via www.helpusaut.nl.

Kom ook naar H2O Unplugged, 
een muzikaal feestje
10 zangers en zangeressen met 
Helmondse roots zingen 1 of 2 
covers van hun muzikale helden. 
Dit kan van alles zijn: Rock, Pop, 
Nederlandstalig of kleinkunst. 
Ze worden begeleid door een 
professionele “Unplugged” band 
van 4 personen.

Je bent niet alleen!
Er zijn al aanmeldingen binnen 
van de vaste groep jongvolwas-
senen met autisme die maande-
lijks samenkomen. Jongvolwas-
senen met autisme die aan een 

evenement willen deelnemen, 
ervaren doorgaans veel obsta-
kels. Vaak hebben ze moeite 
met het aangaan en onderhou-
den van sociale contacten. Hun 
gebrek aan inzicht, overzicht en 
sociale vaardigheden kan leiden 
tot eenzaamheid en sociaal iso-
lement. Bij H2O Unplugged is 
er begeleiding die je binnen de 
groep welkom heet en waar je 
op terug kunt vallen als er iets is.

Stichting Helpusaut
Dit project is mede mogelijk ge-
maakt door de donaties van het 
Stadslab Helmond, de Stichting 

Steun Welzijnszorg Helmond, de 
Lions Club Gewest Helmond en 
enkele donateurs uit Helmond.

De stichting Helpusaut biedt 
jongvolwassenen met autisme 
ondersteuning op het gebied van 
ontspanning en vrije tijd ten ein-
de het sociaal isolement te voor-
komen en een optimale deelna-
me aan onze maatschappij te be-
vorderen. Jongvolwassenen met 
autisme in de regio Helmond 
kunnen al gratis deelnemen aan 
de maandelijkse samenkomsten 
die de stichting Helpusaut, vanaf 
2009, voor hen organiseert. s

Helmond

H2O Unplugged zal het 5e Helmondse evenement zijn waar jongvol-
wassenen met autisme naar toe kunnen (bron foto; Puurinbeeld.com)

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

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

Programma 
Caratconcerten 2 september: 
12.00 uur: Coöperatieve Stoom-
afblaaskapel uit Beek en Donk 

De Coöperatieve Stoomafblaas 
Kapel is opgericht in 1986 en  
bestaat uit circa 30 leden, het 
plezier in het muziek maken en 
anderen hier mede van laten 
genieten, staat bij ons voorop. 
Wij nemen deel aan de CARAT 

concerten in Helmond en het 
MUZIEKTUIN PODIUM in Beek 
en DONK. Daarnaast geven we 
jaarlijks diverse concerten met 
een sociaal tintje en luisteren di-
verse buurtevenementen op.

13.00 uur:  Zangkoor Primavera 
uit Lieshout 
Gemengd Koor Primavera zingt 
nu 25 jaar met overtuiging a 
capella en telt 45 leden. Het re-
pertoire is licht en bestaat uit 
volksliedjes, ballades, popsongs, 
evergreens en musicalliedjes en 
dat in de verschillende talen.

Het jubileum werd dit voorjaar 
gevierd met een korendag  in 
Lieshout en een reis naar Trier 
om tijdens tijdens de Chormeile 
2x te zingen (e.d.)

14.00uur: Lichtstad Brass 
uit Eindhoven 
De Lichtstad Brass, voorheen 
Philips Brass, kwam voort uit de 
Philips Harmonie. De optredens 
van PHILIPS Brass werden hoog 
gewaardeerd vanwege de op-
merkelijke muzikaliteit en chore-
ografie. s

Warande

Carat Concert van 2 september 

Lichtstad Brass uit Eindhoven zal de concerten a.s. zondag afsluiten 
(bron foto; Carat Concerten)

De 61e Brabantsedag Heeze 
kende vandaag een uitstekend 
verloop. Tegen de 40.000 gasten, 
zo schat de organisatie, genoten 
van het dagvullende program-
ma op de Sfeer&Smaakpleinen, 
en van het hoogtepunt van dit 
belevenement: de grootste the-
aterparade van het jaar.

De weergoden waren Brabant-
sedag Heeze gunstig gezind. 
Met een zonnetje en wat lichte 

bewolking was het er de hele 
dag goed toeven.  De zestien wa-
genbouwersgroepen met ruim 
2.000 acteurs zorgden voor de 
grote publiekstrekker in Heeze, 
de theaterparade.  Zij streden 
om de gulle gunst van het pu-
bliek en natuurlijk om de prijzen: 
Algemeen winnaar werd Vrien-
denkring Hopeloos, met Mierlo. 
De heksenjacht van 1595. Des 
Duivels! De heksen of de hek-
senjacht? Op de tweede plaats 
eindigde Bouwerij Skôn met 
Babyloniënbroek. Land van Mis-
verstand. Onbegrip brengt het 

dorp zijn naam. Vriendenkring 
De Rijten behaalde in het alge-
meen klassement de derde plek 
met Diessen. De Hercules van 
Deusone: een verborgen verle-
den onthuld.
Helmond werd ook vertegen-
woordigd in de parade. De wa-
gen van Vriendenkring van Gaal 
behaalde een 9e plaats met als 
thema Vlisco: Gemaakt in Hel-
mond, gewild in Afrika.
De volledige uitslag van de the-
aterparade van de 61e Brabant-
sedag is te vinden op brabantse-
dag.nl/uitslag. s

Sfeer, ambiance én grootste theaterparade 
van het jaar zonder weerga 

Regio

Helmond werd ook vertegenwoordigd in de theaterparade (bron foto; Mandy Meeuwsen, 
www.helmondnu.nl)

Verjaardagskalender 
van Helmond 

I.v.m. het 70-jarig jubileum van 
Heemkunde Helmont is er een 
Helmondse verjaardagkalender 
gemaakt. Deze is voor € 6,00 te 
koop in de heemkamer. 

De heemkamer (in het Baken) 
is donderdagmiddag van 14.00 - 
16.00 uur geopend. s

Helmond

(Bron foto; 
Marinus van den Elsen)

0492-845350
info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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0492-382120
info@fysiokempsrijf.nl
www.fysiokempsrijf.nl

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

Kromme Steenweg 25, 5707 CA  Helmond

Ook in Helmond dichtbij 

Onze therapiesoorten

Manuele therapie 

Kinderfysiotherapie 

Geriatrische fysiotherapie

Craniomandibulaire fysiotherapie 

Oefentherapie cesar

Bekken fysiotherapie 

Handtherapie 

Sportfysiotherapie 

Orthopedische revalidatie 

Small group training

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
















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

Per direct een baan
in ons Regio- 
magazijn.

werkenbij.partspointgroup.com
PartsPoint is gespecialiseerd in de distributie en verkoop
van auto-onderdelen en accessoires

Kom werken als Chauffeur (middag) bij PartsPoint in Helmond!
Zorg er samen met je collega’s voor dat de juiste automaterialen op tijd bij onze klanten geleverd worden.
 
We zoeken meerdere bestelwagen Chauffeurs voor minimaal twee doordeweekse dagen tussen 
13:30 - 16:30 uur.

Wat heb je nodig om deze functie te kunnen uitoefenen? 
• Rijbewijs B
• Rijervaring

Kijk snel op onze website en solliciteer direct naar de functie van Chauffeur bij ons depot in Helmond!

WIL JE SPAANS LEREN? 
Cursus op maat met een passende tempo

SCHRIJF JE NU IN! 
WWW.HORIZONTES.NL

ROOSEINDSESSTRAAT 43A
HELMOND

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.

Wil je voordelig 
een folder laten 

verspreiden?

Bezorger 
worden?

Heb je een 
bezorgklacht?

Neem dan contact met ons op via: 
bezorging@deloop.eu of bel: 0492-845 350.
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Iedere maandag organiseert het 
HMC een Superkien in het TOV-
gebouw, Azalealaan te Helmond. 
Er is een prijzenpot van €1.400 
met als hoofdprijs een bedrag 
van 350 euro. Tevens is er een 
loterij voor het winnen van twee 
grote gevulde levensmiddelen-
manden en gratis kienkaarten. 
Aanvang 20.00 uur. Zaal open 
vanaf 18.45.

Helmond-Oost

Elke vrijdag kun je bridgen bij 
‘t Houtse Slem, ook voor niet-
leden. Men dient zich uiterlijk 
om kwart over een aan te mel-
den in De Geseldonk. Er wordt 
een kleine vergoeding gevraagd. 
Regelmatige deelnemers kunnen 
soms een prijsje winnen.

Mierlo-Hout

In buurthuis St. Anna aan de 
Hoogeindsestraat 24 kun je ie-
dere zondagmiddag vanaf half 
2 en maandagavond vanaf half 
8 prijskaarten. Je kunt er terecht 
voor jokeren en rikken. De or-
ganisatie op zondag is door de 
Jubileumcommissie van Kv de 
Ollietrappers en maandagavond 
de seniorenvereniging St. Anna.

Annawijk/Suytkade

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

Helmond

Helmond

Tijdens het Open Monumenten 
Weekend op 8 en 9 septem-
ber is ook de Lambertuskerk in 
Helmond open. Er zal dan ook 
speciale aandacht zijn voor het 
beroemde Robostelly orgel. Op 
zondag 9 september is de kerk 
van 12.30 tot 16 uur open en op 
zaterdag  van 12 tot 16 uur. Kom 
beslist eens een kijkje nemen in 
een van de mooiste  en belang-
rijkste monumenten van onze 
stad. En vergeet ook niet om 
s’avonds eens te kijken naar de 
toren  van de kerk die dan als een 
kunstwerk is verlicht.

Centrum

Centrum

Centrum

Helmond-Noord

Donderdagavond 6 september 
a.s. zal de finaleavond gespeeld 
worden van de 27ste stadscom-

Op 1 september staat de maan-
delijkse dansavond gepland in 
het TOV-gebouw met de rocking 
sixties. Entree is €5,- en de aan-
vang is van 20.30 tot 00:30. Zaal 
open vanaf 19.30 uur.

Helmond-Oost

Helmond-Oost

Ik ben op zoek naar Oud leden 
van Biljartvereniging 't Aam-
beeld in Stiphout. Wij willen er 
op Zondag 25 November een 
gezellige middag van , maken 
onder 't genot van een hapje en 
een drankje. Aanmelden voor 
deze reünie kan d.m.v. een mail-
tje naar monalisa42@live.nl
Inschrijven is mogelijk tot 18 no-
vember a.s. Deze middag kost 
€15 p.p. die na inschrijving dient 
te worden voldaan. Ben jij lid ge-
weest of ken je iemand die lid is 
geweest van deze biljartvereni-
ging, schroom dan niet om hen 
daarop te attenderen. Dan zien 
wij jou Zondag 25 November 
2018 om 14.00 uur bij Café zaal 't 
Aambeeld te Stiphout.

Stiphout

Maandag 3 september 2018 houdt 
NAH Young een bijeenkomst in 
Wijkhuis de Fonkel in Helmond. 
NAH Young is opgezet voor en 
door jongeren met NAH en is be-
doeld om gezellig met elkaar te 
kletsen en ervaringen uit te wis-
selen. Deze keer komt er een fy-
siotherapeut langs die wat komt 
vertellen over NAH en sport en 
bewegen. Er worden wat dingen 
verteld over sport en bewegen, er 
is ruimte om vragen te stellen en 
we gaan zelf aan de slag.  Ieder-
een met NAH tussen de 18 en 35 
jaar is van harte welkom. 

Aanstaande zondag 2 september 
is het EDAH Museum geopend 
van 12.00 tot 17.00 uur. De entree 
bedraagt 4 euro inclusief koffie 
met koek. U bent van harte wel-
kom.  Adres: Oostende 167, 5701 
SM Helmond. Tussen Julianab-
rug en tankstation. In verband 
met de verhuizing van het EDAH 
Museum sluiten wij per 1 okto-
ber 2018. De nieuwe locatie en 
de heropeningsdatum worden 
z.s.m. bekend gemaakt.

Op 8 september zingen de No-
tenkrakers uit Helmond Neder-

Helmond-Oost

Vrijdag 7 september is er een 
kien avond in wijkhuis De Lier 
aan van Kinsbergenstraat 1 in 
Helmond. Aanvang 19.30 uur, 
toegang vanaf 16 jaar.
Er zijn diverse prijzen waaron-
der koffieronde en tassen met 
levensmiddelen en op het extra 
kaartje een super prijs. De zaal is 
geopend vanaf 19.00 uur.

Zondag 16 september organi-
seert Kv de Olietrappers weer 
een snuffelmarkt in Helmond 
aan de Engelseweg, op het oude 
Ehad Terrein. Aanvang 09.30 
t/m 15.30 uur. Entree is € 1.-  Een 
kraam huren kost  € 17.50 en voor 
een grond plaats € 12.50. Voor 
kraamverhuur of meer informa-
tie kunt u contact opnemen met, 
graag na  19.00 uur, met  Peter 
Bevers  06-46911713 of Annema-
rie swinkels 06-43497979. info@
kvdeolietrappers.nl  en kijk ook 
eens op www.kvdeolietrappers.
nl Rijpelberg: Gratis reparaties bij 
Repaircafé Rijpelberg op dinsdag 
4 september van 13.00 tot 17.00 
uur. Locatie: oude basisschool 
De Torelaar op de Groningenhof 
4, Helmond. Meer info: www.
facebook.com/RepaircafeRij 
pelberg . Toegankelijk voor alle 
inwoners van Helmond. Nieuwe 
vrijwilligers nog steeds welkom.

petitie petanque, waaraan alle 
Helmondse jeu de boulesclubs 
hebben deelgenomen: Barrierke, 
JBC Brandevoort, Helmond 2010, 
HUAC Petanqueclub, Littie of 
Littienie en Jeu de Boules Stip-
hout. Alle verenigingen komen 
vanaf 19.30 uur in actie op Bou-
lodrome de Braak, het thuishonk 
van PV Littie of  Littienie. Er wor-
den twee rondes gespeeld, waar-
na tegen 22.00 uur de eindstand 
van de competitie kan worden 
opgemaakt. 

Singles in Brandevoort en om-
geving organiseren regelmatig 
bijeenkomsten in het Brandpunt 
aan de Biezenlaan 29  in Brande-
voort. De eerst volgende avond is 
op  vrijdag  7 september  aanvang 
20.30 uur. De entree is vrij. Deze 
avond is dan voor iedereen toe-
gankelijk. Voor meer informatie 
kunt u terecht bij: Jan van der 
Sanden, telefoon 06-10 72 03 31.

Brandevoort

landse liedjes met sketches uit 
vervlogen tijden. De doelgroep, 
waarvoor zij optreden is de ou-
dere generatie maar ook de jon-
gere generatie vindt dit genre 
leuk. De optredens van het De 
Notenkrakers vinden plaats in 
de gehele regio Zuidoost Bra-
bant maar ook (ver) daarbuiten.  
Aanvang : 20:00 uur tot 23:30 uur 
(verwarmde overkapping).  En-
tree; abonnementhouders gratis 
op vertoon van pasje: Volwas-
sene € 1,50 inclusief een kopje 
koffie/thee. Kinderen tot 16 jaar 
alleen onder begeleiding van een 
volwassene. De speeltuin en toe-
stellen zijn NIET toegankelijk.
Mgr. Swinkelsstraat 24, 5701 XM 
Helmond. 0492-533540, 
www.speeltuinleonardus.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 1 september:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid 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; 
familie van Oorschot-Janssen v.w. verjaardag vader; Josina en Jan 
Donkers-Kolenberg v.w. verjaardag vader; Greetje Smits-van Eeden;

Zondag 2 september:
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Ziekenzondag, Hoogmis m.m.v. het 
kerkkoor;
Adrianus van de Spijker; Sjef Remmen en Annie Noordman; Noud 
en Nellie Meulendijks-Smits; Nelleke van Bussel; Carolien van den 
Reek-Zwanenberg; Hans Hafkenscheid; Hans Kummerer; Wim Ter 
Burg; Mies van der Velden; Jaan Crielaars-Kuijpers; Wouda Raijmak-
ers-Sleegers; Maria Swinkels-Fijt; Ton Pachen; Kata Burhenne-van 
Deursen; Jane Landsbergen-Venema; Berdina Visser;
Hans van Schie; Jacqueline van den Heuvel-Aerts; Annemarie van 
Bussel-Hendriks; Mathieu de Bie; Tonny van Mierlo-Verhofstadt; 
Lenie van Vijfeijken-Smulders; Lena Schmitz-Snijders; Gerrit Luijben; 
Jan Verbakel; Trineke Verschuren-Janssens; Toon van Vugt; Jan en 
Gusta Swinkels en schoonzoon Hans Strijbosch.

Donderdag 6 september:
19.00 uur Alphonsuskapel;

Zaterdag 8 september:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint Anna; 
volkszang;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;
René Michielsen

www.damiaanhelmond.nl

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

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

Zondag 9 september 
10.30 uur Mariakoor
Jac Jansen en overleden familie Wijnheimer-Roelofs, Mia Plouvier-
Jansen, Tom Swinkels, Ria van den Reek-van den Hurk, Nelly 
Cranenbroek-Meulendijks, Adriaan van de Westerlo, Piet Fransen 
en Anneke Fransen-van Oijen, Frits Verstappen, Jac Panhuizen, 
Riet Pasnagel-de Kok, Sen de Roij, Jo van Duren-van Mook, Rieky 
Meulendijks-van de Veerdonk, San Boekhorst-Drouen, Carel van der 
Zanden, Theo Benders, Bertha Gruijters-van Gameren , Anneke van 
Oorschot-Reloe, Gerrit Rijkers, Marianne 
Colen-Beekmans, Jan Martens, Dinie van 
Ansem-Dijstelbloem.

www.damiaanhelmond.nl
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La Scala Damesmode 
Alle dameskleding 60% korting en meer +%+%+%. 

Tevens dames- en herenschoenen tegen knalprijzen 
op de steenweg 42 in Helmond

TOTALE LEEGVERKOOP

SLECHTS 3 DAGEN STUNTVERKOOP   

Outlet steenweg 42 Helmond – bekijk al onze merken op www.lascaladamesmode.nl www.vanoorschotschoenen.nl
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60,-
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10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-

25,- ALLES MOET WEG 

Lenssen Mannenmode | Dorpsstraat 95 Mierlo | 0492 661100 | info@lenssenmannenmode.nl
www.lenssenmannenmode.nl | www.lenssenmodemierlo.nl

We zoeken een Jeans verkoper, 
die onze klanten enthousiast en met kennis van zaken 

kan adviseren. Vind jij het leuk om te werken met jonge 
mode merken zoals, Denham, Scotch & Soda, Chasin, 

Anerkjendt, Superdry, Cast Iron, New in Town en nog vele 
andere? En ben jij beschikbaar in de weekenden? Dan 

ben jij wellicht de kandidaat die wij zoeken!

Grijp je kans en solliciteer! 
Grijp nu je kans en solliciteer bij deze dynamische winkel in Mierlo. 

Misschien wordt jij wel een nieuw lid van ons team. 

Stuur je motivatie en CV met actuele foto, naar info@lenssenmannenmode.nl 
t.a.v. Manja / Maarten Lenssen. Dat e-mail adres kun je ook gebruiken voor 

vragen over deze vacature.

cadeau met VERJAARDAGEN, JUBILEA, 
RECEPTIES of WILT U GEWOON IEMAND BELONEN?
Besteedbaar bij meer dan 140 Helmondse ONDERNEMINGEN.

behoud de economie in helmond, steun de leefbaarheid, laat niet alles wegvloeien naar het internet.
Advertentie wordt gesponsord door weekkrant de loop t.b.v. MKB helmond Verkooppunten: Bloemstudio tini Roefs, 
Cacaofabriek horeca, da drogist stiphout, giels bloemboetiek, jumbo stiphout, konings verf & behang, leef en zorg helmond, 
lunchroom de keijser, primera de luifel, the readshop, vvv kantoor en wijnhuis helmond. www.hellemondgift.nl

geef de hellemondgift waardebon cadeau!

www.acupunctuurkarenremmers.nl
info@acupunctuurkarenremmers.nl

Acupunctuur
Karen Remmers

Gezondheid is voor mij meer
dan alleen maar de afwezigheid van ziekte.

Het betekent ook dat je je prettig voelt,
vitaal, en tegelijkertijd rustig en ontspannen.

Behandeling op maat.
Rust en persoonlijke aandacht.
Ook bij stress, slaapproblemen,

hooikoorts of overgangsklachten.

Mierlo-Hout • Warande • Helmond

Tel.: 06 - 48 57 88 82

Aankomende 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. 

Kom gerust een kijkje nemen geniet van alle de kleu-
renpracht van de dahlia’s. Er is muziek, foto’s van de 
tuin door de jaren heen en  een wedstrijd voor de 
mooiste dahlia. Voor een kop koffie of thee met iets 
lekkers wordt gezorgd.
De leden van de tuin geven u graag een rondleiding 
door de prachtige tuin en zullen ook al uw vragen be-
antwoorden. Ook staan er  bloemstukken met dahlia’s 
en worden er bloemstukken en boeketten gemaakt 
door onze eigen leden. 

Verder is er een imker aanwezig die u graag uitleg geeft 
over het houden van bijen en kunt U informatie krijgen 
over wat het inhoudt om lid te worden en  een eigen 
tuintje te onderhouden of ondersteunend lid te wor-
den van de dahliatuin; zo wordt u al ondersteunend lid 
voor maar €10,- per jaar. s

Voor meer informatie: www.dahliatuinhelmondwest.nl/ 

Zet de bloemetjes maar buiten  
Helmond-West

Aankomende zondag 2 september organiseert 
Dahliatuin Helmond-West alweer voor de  61e  keer de 
open dag! (bron foto; Mandy Meeuwsen) 
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Nieuws uit Mierlo-Hout

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

Lokaal
Vertrouwd
Persoonlijk

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

Uitvaartzorg van de Kerkhof

WWW.DEELENSTOFFEN.NL

Deelen Stoffen en Gordijnen

Houtse Parallelweg 83 (  6016) 

5706 AD - Helmond

Tel. 0492-547023 

Di. t/m Vr. - 09.00 - 17.30u

Zaterdag - 09.00 - 16.00u

DEELEN DE 
SFEERMAKERS 
IN HUIS

STOFFEN, FOURNITUREN EN RAAMBEKLEDING

Polaris beachduo wint goud op NK 

In de leeftijdscategorie onder 19, 
doen de 17-jarige Luc van Bree 
en de 14(!)-jarige Mees Sengers 
het hele beachseizoen al goede 
zaken. Deze spelers van Beach 
Volleybal Helmond vormen 
voor het eerste jaar een duo 
en hebben afgelopen zomer op 
de diverse Junior Beach Circuit 
toernooien de nodige punten 
verzameld om zich bij de beste 
acht teams van Nederland te 
scharen.

Afgelopen zaterdag vonden op 
het strand van Scheveningen 
zowel de NK’s bij de senioren als 
ook bij de verschillende jeugdca-
tegorieën plaats. Van Bree/Sen-
gers waren door hun puntenaan-
tal in dit seizoen als 2e geplaatst, 
maar door loting werden ze in 
hun poule meteen gekoppeld 
aan de nummers 1 en 3. Nadat 
de poulewedstrijden allemaal 
overtuigend werden gewonnen, 
kon - zonder setverlies - de halve 
finale worden gespeeld tegen de 
nummer 2 van de andere poule. 
Met slim spel en vele geplaatste 
aanvallen werd ook deze wed-
strijd vrij eenvoudig een prooi 
voor Van Bree en Sengers (21-15 
en 21-12). In de finale van dit NK 
stonden ze tegen de als eerste 
geplaatste duo Klappers en De 
Ruijter uit Harderwijk/Zuidwol-
de. 

Na een eerste setwinst van 21-10 
leek het Helmondse duo opval-

lend eenvoudig op weg naar 
goud, maar de volgende set ging 
na een onweer onderbreking zo-
waar nipt naar de noordelingen 
(18-21). In de beslissende derde 
set leek op matchpoint (14-10) 
het goud voor Luc en Mees voor 
het oprapen, maar door de ze-
nuwen en hoe kan het ook in je 
eerste NK finale, werd het toch 
nog 14-14, 15-15 en 16-16. Op het 
7e matchpoint was het dan ein-
delijk raak en met de 18-16 winst 

was het eerste NK-goud voor 
de boys van de Beach Volleybal 
Academie Helmond een feit. En 
hoe leuk is het dan als je wordt 
gehuldigd door de internationale 
toppers Brouwer en Meeuwsen, 
die deze dag ook op het NK voor 
senioren actief waren.
De jongens, beiden in de zaal 
spelend in het eerste mannen-
team van VC Polaris, kunnen 
apetrots zijn op deze puike pres-
tatie. Proficiat ! s

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

In de leeftijdscategorie onder 19, hebben Luc van Bree en Mees Sengers 
afgelopen zaterdag goud behaald op het NK beachvolleyabl 
(bron foto; VC Polaris)

Kun jij omgaan met bedreigende situaties?

Na een welverdiende vakantie 
en wat extra kilo’s aangekomen, 
is het misschien tijd voor een 
sportieve inspanning. Spreekt 
het je daarbij aan om onder be-
geleiding van ervaren leermees-
ters je weerbaarheid te trainen? 

Wij hebben nog ruimte voor een 

aantal nieuwe leden. Wij nodigen 
je uit voor een, gratis kennisma-
kingstraining in zelfverdediging. 

Wij trainen op dinsdagavond 
van 20:00 tot 21:00 uur in de Dojo 
van Judovereniging Mierlo-Hout, 
aan de Tarbotstraat 16, 5706 EJ  te 
Helmond. Op 21 augustus gaan 
we weer van start. Voor meer in-
formatie kun je ook bellen naar 
0642951320. s

( Bron foto; Judovereniging 
Mierlo-Hout)

Mierlo-Hout

Bridgeclub ’T Houtse Slem

Jubileum
Op zaterdag 1 september be-
staat bridgeclub ’t Houtse Slem 
officieel 20 jaar. Dat wordt die 
dag gevierd met ’s middags een 
bijzondere bridgedrive en aan-
sluitend een buffet. Alles in De 
Geseldonk.

Jaarvergadering
Op maandag 3 september houdt 
bridgeclub ’t Houtse Slem zijn 
jaarlijkse algemene ledenverga-
dering. Daar wordt verslag ge-
daan over de activiteiten van het 
afgelopen seizoen en de plan-
nen voorgelegd voor het nieuwe 

bridgeseizoen. Tevens zijn er be-
stuursverkiezingen, omdat twee 
bestuursleden aftreden en niet 
herkiesbaar zijn.

Bridgecursussen
In de loop van september start ’t 
Houtse Slem met een bridgecur-
sus “Beginners II” voor degenen, 
die al aan een eerste beginners-
cursus meegedaan hebben. 
Er is daar ook plaats voor brid-
gers, die hun basiskennis nog 
eens willen ophalen.
De cursus wordt gehouden op 
woensdagmiddag in De Ge-
seldonk.
Meer informatie en opgave bij 
Theo Leijten (t.leijten2@hotmail.
com of 534793). s

In de loop van september zijn er diverse activiteiten bij 
Bridgeclub ’T Houtse Slem (bron foto; Bridgeclub ’T Houtse Slem) 

0492-845350
info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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Week van de Alfabetisering 
In de week van de alfabetisering 
willen wij (Taalhuis Helmond) 
graag het onderwerp laagge-
letterdheid onder de aandacht 
brengen. Heel veel mensen in 
Nederland, zo’n 2,5 miljoen 
mensen, hebben moeite met 
lezen, schrijven en/of rekenen. 
Vaak hebben zij ook moeite 
met het omgaan met de com-
puter. Voor specifiek Helmond 
praten we over 16,8% van onze 
beroepsbevolking. Dat is dui-
delijk hoger dan het landelijke 
gemiddelde. Wat veel mensen 
niet weten is dat een ruime 
meerderheid hiervan van Ne-
derlandse komaf is (65%) en 
een baan heeft (57%).  

Om deze reden is er een samen-
werking ontstaan met Gemeente 
Helmond, de LEV groep, het ROC 
ter AA, stichting Lezen en Schrij-
ven en Bibliotheek Helmond-
Peel. Dit heeft geresulteerd in het 
ontstaan van het Taalhuis.
Bij het Taalhuis kan iedereen te-
recht voor vragen op het gebied 
van taal. Het maakt niet uit of je 
Nederlands als eerste taal hebt, 
of dat je nieuw in Nederland 
bent, iedereen kan daar terecht. 
Maar ook vrijwilligers, professio-
nals en bedrijven kunnen daar 
terecht voor vragen op dit ter-
rein. Daarbij is geen vraag te gek! 

Wil je graag beter leren lezen en 
schrijven, dan hebben wij tijdens 
het wekelijkse taalcafé (één van 
de activiteiten van het Taalhuis) 

professionals die met u in ge-
sprek gaan om te kijken naar 
de mogelijkheden. Soms ligt de 
oplossing dan bij een taalmaatje 
of een cursus bij bijvoorbeeld de 
LEV groep, Stichting Beter Lezen 
en Schrijven, ROC ter AA of de 
bibliotheek. Dat ligt er maar net 

aan. Wij roepen dan ook iedereen 
op om als je vragen hebt, contact 
op te nemen met het Taalhuis 
(0800-0234444) Of komt gerust 
eens langs tijdens het wekelijkse 
taalcafé, wat elke woensdag van 
14 uur tot 16 uur in Bibliotheek 
Helmond is. s

Helmond

In de week van de alfabetisering ligt de focus vooral op het  bespreek-
baar maken van laaggeletterdheid, omdat het een grote impact kan 
hebben op iemands leven. (bron foto; weekvandealfabetisering.nl) 

150 jaar Wilhelminaschool, 
tijd voor een reünie! 

Beste lieve, aardige, oude en 
jonge oud-leerling, oud-me-
dewerker en op andere wijze 
nauw betrokkene, 2018; hiep 
hiep hoera, 150 kaarsjes voor de 
Wilhelminaschool! 150 jaar al-
weer? Inderdaad! En dat willen 
wij natuurlijk graag met jou/
jullie groots vieren door middel 
van een geweldige reünie op za-
terdag 29 september 2018! 

Uiteraard kunnen de oudste 
schoolverlaters er niet meer bij 
zijn, maar JIJ wel! 

Om aan alle reünisten tegemoet 
te komen, kan iedereen kiezen 
voor het middagprogramma 
(pakket A, alle leeftijden) vanaf 
14.00 uur tot 17.00 uur of voor 
het avondprogramma (pakket 
B, 18 jaar en ouder) van 20.00 uur 
tot 01.00 uur of zelfs voor allebei 
(pakket C). Tijdens de feestmid-
dag is er o.a. volop gelegenheid 

om bij te kletsen met oud- klas-
genoten, oud-leerkrachten, oud-
collega's of andere nauw be-
trokkene zoals bijv. oud-ouders, 
onder het genot van koffie/thee 
of een drankje. Er komt een plek 
waar je mogelijk meegebrachte 
foto's kunt ophangen, onze foto-
boeken worden ter inzage neer-
gelegd en er worden foto's van 
jaargroepen gemaakt. Natuurlijk 
is er ook de mogelijkheid om de 
huidige school te bekijken. 
Tijdens de feestavond (18 jaar en 
ouder) is er o.a. weer volop tijd 
om bij te kletsen met drankjes 
en hapjes, muziek voor jong en 
oud en ruimte voor ouderwets 
swingen. 

Nieuwsgierig en vooral ook 
zin om te komen? Ga dan naar 
www.150jaarwilhelminaschool.
nl voor alle verdere praktische in-
formatie en bestel in de webshop 
je entreebewijs. 

Tot ziens op zaterdag 29 septem-
ber 2018! s

Oranjebuurt/Warande

29 September a.s. houdt de Wilhelminaschool een reünie voor 
alle oud-leerlingen en betrokkenen van de school  

(bron foto; Wilhelminaschool Helmond)

Helpt u Cathry aan een elektrische sportrolstoel?

Cathry Strijbosch is vanwege de 
progressieve spierziekte SMA 
type 2, afhankelijk van een elek-
trische rolstoel omdat ze weinig 
tot geen kracht heeft in haar 
armen en benen. Dit weerhoud 
haar er niet van om gewoon te 
gaan werken en sporten. 

Sporten is een belangrijk onder-
deel van haar leven. Ze speels 
elektrisch rolstoelhockey op 
hoog niveau. De afgelopen 3 jaar 
is ze met haar team, de GP Bulls, 
landskampioen geworden op het 
hoogste niveau van Nederland.  
Tevens zit ze in de trainingsselec-
tie van het Nederlands Team. 
Om de sport te kunnen beoe-
fenen, is ze afhankelijk van een 
elektrische sportrolstoel die spe-
ciaal voor haar is aangepast. De 
huidige sportrolstoel is helaas 
afgeschreven en geeft niet meer 
de steun met zitten die ze nodig 
heeft. Helaas kost deze rolstoel 
ruim € 21.000. Vanuit de ge-
meente krijg ik maar een kleine 
vergoeding en de rest moet ik 

zelf bekostigen. Om het geld bij 
elkaar te sparen is ze een actie 
gestart om drop te verkopen. 
Hiermee hoopt ze een gedeelte 
van haar rolstoel bij elkaar te 
sparen. Wilt u haar helpen door 
drop te kopen?

1 zakje harlekijn drop voor  € 2,75
2 zakjes harlekijn drop voor € 
5,00

Wilt u haar helpen / sponsoren 
door drop te kopen? Geef dan 
aan Anke je bestelling door. Wilt 
u geen drop, maar wilt u Cathry 
wel sponsoren? 

Dan kunt u een donatie stor-
ten op NL38RABO0103652019 
t.n.v. CJE Strijbosch of op www. 
doneeractie.nl/nieuwe-sport-
rolstoel-voor-cathry/-29456 s

Helmond

Om het geld voor haar elektrische sportrolstoel bij elkaar te verzame-
len, is Cathry een actie gestart (bron foto; Kees-Jan van Overbeeke)

www.helmondnu.nl www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:  0492 - 51 39 71

Berta
Berta is een leuk, actief teefje van 3 jaar dat jammer genoeg nog steeds geen 
adopteerder gevonden heeft. Zo’n blije hond hoeft toch niet zo lang bij ons te 
wachten? Ze is heel aanhankelijk en een echte gezelschapshond, ze houdt van 
mensen. Ze reageert niet zo goed op andere honden, in elk geval niet als ze 
aangelijnd is. Ze kan zeker met wat oudere kinderen, vanaf een jaar of 12. Ze is 
slank gebouwd en niet zo groot. Ze is zeer lief en sociaal, speels. Ze gaat graag 
mee op pad voor een lange wandeling, maar voorlopig wel altijd aan de lijn. 
Ze is verzot op water en kan zomaar terugkomen met een opgedoken steen. 
Berta is graag bij je en bouwt echt een band met je op. Ze zal een trouw maatje 
worden voor haar nieuwe eigenaar. Ze is niet graag alleen thuis, kan dan wat 
gaan piepen. We zoeken voor Berta een fijne, actieve eigenaar die haar weinig 

alleen thuis hoeft te laten en die flink met haar op stap gaat. 
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Aarle-Rixtel Bakkerij van Brug, Dorpsstraat 19 
Brouwhuis Gemeenschapshuis De Loop, Peeleik 7 | 
Dierdonk AH Dierdonk, Dierdonkpark 10
Helmond-Centrum In krantenrek bij de lift in de Elzas Passage 
Stadswinkel (Frans Joseph van Thielpark) | 
Bibliotheek Helmond-Peel, Watermolenwal 11
Helmond-Lungendonk Fruitteeltbedrijf Jurrius, Goorsebaan 16
Helmond-Noord Primera, winkelcentrum De Bus
Helmond-West Westwijzer Cortenbachstraat 70
The Readshop/postkantoor Mierloseweg 10
Esso Relou Europaweg Noord + Zuid
Mierlo-Hout  Jan Linders Janssen & Fritsenplein | Shell 
tankstation Verbakel, Mierloseweg 206 | Bakkerij Dirks Houtse 
Parallelweg 131 | Jumbo Hoofdstraat 168 | Wijkhuis Geseldonk, 
Cederhoutstraat 44
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
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e 8,00
e 9,50
e 11,00
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e 14,00
e 15,50
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EVENEMENTEN DIVERSEN

TE KOOP

Dovens Badmeubelen
Betaalbare badmeubelen op 

maat gemaakt.
www.dovens.nl

Dovens Inbouwkasten
Slaapkamer en Inbouwkasten

op maat gemaakt
www.dovens.nl

Dovens Keukens
Keukens op maakt gemaakt

www.dovens.nl

Dovens Meubel
Bankstellen, Kasten, Fauteuils,

Stoelen, Tafels.
www.dovens.nl

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

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

KENNISMAKING

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

voor een fijne relatie.
T: 06-49905292

CURSUS

Schildercursus jeugd 7-13 jaar.
Start op woensdagmiddag 

in september.
www.atelier-overhorst.nl

T: 525451Kapster 
Nicole

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

kleuren, fohnen en watergolf 
mag u mij altijd bellen, 

ook ‘s avonds. 
Kapper aan huis of thuis, 

tel.: 06-30075443

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

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

-Ook reparatie van  tweewielers 
die elders  gekocht zijn!

-24/7 Online bestellen via onze 
webshop!

-Ruime keuze in gebruikte 
fietsen!

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

www.kuijpers tweewielers.nl

Lenie Klaasen  |  06-52716622
BUSINESS     OWNER

Wilt u kennis maken 
met de producten van 

Forever, 
bel dan vrijblijvend voor 

een afspraak. 
Geen party of andere 

verplichtingen. 

De producten zijn uit 
voorraad leverbaar en 
te bestellen bij  Lenie 

Klaasen, tel.: 06-527 16 
622 (Business Owner 

Forever). Kijk voor meer 
informatie op: www.
foreverhelmond.nl

Rolluiken, luifels, 
vloerbedekking, lamellen, 

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

Willie’s stoffering, 
Braaksestraat 10, Helmond, 

T: (0492) 535901

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

Tel. 0492-510855 
www.ikgeefeenfeestje.nl

2 SEPTEMBER
Op het Mortelveld

Kuilenhurk 5, Eersel
9-16 uur  gratis 

entree
Kraamhuur 

06-20299824

ZONDAG 2 SEPT.
50E SPIRITUELE 

BEURS
11.00 t/m 17.00 uur

Gratis lezingen, 11.30 uur
Speeltuin Geenhoven
Hoppenbrouwens 15,

Valkenswaard.
stichting-peva.nl

Entree 5,-

MEGA 
ROMMELMARKT
Carbootsale Horst

2 + 16 september 
8.30 - 15.30 uur 450 stands

Peeldijkje 1, 5961 NK. A73 
afrit 10   

www.carbootsalehorst.nl
www.dedakdekker.com
Ook voor particulieren 

T: 0492 - 546007

SV Brandevoort viert mooi jubileumfeest 

Het weekend van 24 t/m 26 augustus 
jl. stond bij SV Brandevoort volledig in 
het teken van de viering van het 10-ja-
rig bestaan. Van vrijdag t/m zondag 
waren er allerlei activiteiten en festi-
viteiten om dit fantastisch jubileum 
van de jonge Helmondse voetbalclub 
te vieren.

Vrijdagavond startte met een speciale 
avond voor sponsoren en leden met een 
interessante presentatie van sportmar-
ketingbureau Triple Double. Een mooie 
warming up voor de rest van het week-
end.
Op zaterdag waren er voor alle jeugdle-
den allerlei leuke voetbalspellen en een 
voetbaltoernooi. Speciaal voor de voet-
ballende meiden en dames van SV Bran-
devoort gaven bovendien vier eredivisie-
speelsters van PSV dames 1 een clinic. 
Ook het bezoek van Phoxy was een groot 
succes. Jong en oud wilden met een van 
’s lands populairste voetbalmascottes 
op de foto. De dag werd afgesloten met 
een grandioze feestavond, ingeleid door 
‘club-cabaretier’ Maarten Saris, gevolgd 
door een wervelend optreden van Joel 
Borelli. DJ Ard kweet zich van zijn taak 
om de euforische stemming van Borelli 
vervolgens de rest van de avond vast te 
houden.

Zondags moest de jeugd vroeg uit de 
veren om deel te nemen aan de Broeckx 
Penaltybokaal. De trotse winnaars kre-
gen in de rust van de wedstrijd SV Bran-
devoort - Old Stars de bekers uitgereikt 
door niemand minder dan oud-profkee-
per Khalid Sinouh. De oudere bezoekers 
genoten van een fantastisch optreden 
van Dieter Koblenz, die alle aanwezi-
gen entertainde met zijn humoristische 
praatjes en een indrukwekkende aan-

eenschakeling van Duitse schlagers.

’s Middags kruiste als gezegd het vaan-
delteam van SV Brandevoort de degens 
met een team van Old Stars waarin on-
der anderen Edward Linskens, Khalid 
Sinouh, Tommy van der Leegte, Danny 
Koevermans, Theo Lucius, Geert den 
Ouden, Mark Verhoeven en Andy van 
der Meijde uitkwamen. Dat de uitslag 
2-2 was deed eigenlijk niet ter zake, 
het talrijke publiek werd verwend met 
prachtige goals en een leuke wedstrijd. 
Het feestweekend werd afgesloten door 

DJ Nick, die ervoor zorgde dat de feest-
stemming werd opgevoerd naar het 
kook- en eindpunt. 

SV Brandevoort kijkt terug op een zeer 
geslaagd jubileumweekend, waar de 
jubileumcommissie een jaar aan voor-
bereidend werk in had gestoken. Com-
missievoorzitter Jacqueline Le Doux 
bedankte zondagavond alle vrijwilligers, 
leden, bezoekers en sponsoren voor hun 
komst en medewerking en sloot vervol-
gens het weekend af. Vanaf nu is de fo-
cus weer gericht op voetbal! s

Brandevoort

SV Brandevoort heeft afgelopen week een mooi jubileumweekend mogen vieren ter 
ere van het 10-jarig bestaan van de club (bron foto; SV Brandevoort)

www.stichtinglief.nl
Tel.: 0492-347662 
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ONZE HOOFDSPONSOREN

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

HELMOND 
SPORT
FC DEN 
BOSCH
VR 07 SEP / 20:00 UUR
KASSA’S OPEN OM 19.00 UUR OF BESTEL 
ONLINE VIA WWW.HELMONDSPORT.NL/TICKETS

#LAATONSJUICHEN


