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Goedkoop drukwerk nodig? info@adcommunicatie.nl

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

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

ZONDAG 30 SEPTEMBER

PAC FESTIVAL
BEKIJK VIJF BIJZONDERE 

VOORPREMIÈRES OP 
ÉÉN DAG

Het verbinden van Helmond is 
een terugkerend thema voor 
onze stadskunstenaar Thomas 
Pieters.  Ook bij dit nieuwe pro-
ject draait alles om de samen-
werking tussen de diverse wij-
ken van Helmond. Afgelopen 
vrijdag was de officiële start van 
het project. De doorgaans so-
bere raadzaal, werd opgefleurd 
door ruim honderd kinderen in 

felgele hesjes tijdens de opening 
van het kunstproject: ‘HelMon-
diaal’. 

Terwijl alle volwassenen nog 
napraten over de spraakma-
kende videoclip ‘Helmond’ is 
onze stadskunstenaar Tho-
mas Pieters alvast begonnen 
aan zijn volgende project: ‘Hel-
Mondiaal’. Het project draagt 
de naam van de stichting voor 
ontwikkelingssamenwerking, 
met wie onze tweeëndertigja-

rige stadskunstenaar dit pro-
ject samen op touw heeft gezet.  
‘Ditmaal wil ik de allerkleinste 
Helmonders verbinden’, aldus 
Pieters. 
Zodoende kwam het idee kin-
deren uit verschillende wijken 
van Helmond gezamenlijk één 
kunstwerk te laten maken. Mid-
dels een paspop en een grote bol 
van piepschuim, zetten de kin-
deren van Helmond de komen-
de twee weken samen ‘de Hel-
mondse wereldburger’ in elkaar. 

De benen gaan naar basisschool 
de Stroom, de romp naar OBS 
Brandevoort, de armen naar 
Talentrijk en het hoofd naar de 
Rakt. Met hulp van afvalschei-
dingsspecialist BLINK gaan de 
groepen 6 van bovengenoemde 
scholen deze week, in eigen wijk, 
op zoek naar zwerfafval. Hier-
mee gaan ze aan de slag in hun 
eigen klas om de pop en bol te 
beplakken. 
Op 14 september is de sluiting van 
het project in de raadzaal van het 

Gemeentehuis. Het kunstwerk 
zal worden samengevoegd en zo 
hebben de kinderen gezamenlijk 
de Helmondse wereldburger ge-
maakt. Hoe die er uit moet gaan 
zien, dat is dus aan de kinderen.
Doelstelling van het project is 
kinderen bewust te maken het 
feit dat onze stad groter is dan 
hun eigen wijk. ‘Kunst is geen 
wedstrijd, ze mogen het samen 
doen’, aldus Pieters die naar ei-
gen zeggen niet kan wachten om 
het eindresultaat te zien. s

HelMondiaal: kunst voor een betere wereld

Fotobijschrift: Links van Thomas (v.l.n.r.): Nico Jansen, Christa Alaert, Melissa Sipma, Julienne Tullemans, Charles de Theije Rechts van Thomas (v.l.n.r.): Jan Hendriks, Leo Gruijters, Hermine 
van Asten-Wennekers, Pim Verschoor. In de raadzaal: Groepen 6 van basisscholen: De Rakt, De Stroom, Talentrijk en OBS Brandevoort. (bron foto; Rob Deelen, Deelen tekst en beeld).

Helmond

Extra geld verdienen?
Neem een bezorgwijk in Helmond.
Bezorgers gevraagd in Stiphout, Brandevoort, 

Rijpelberg, Dierdonk, Helmond-Noord en Suytkade
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nuvakeukens.nl 
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg

*bij aankoop van een keuken. ** vraag naar de voorwaarden. 

KitchenAid 
cadeau*

+ extra cadeau: 
tijdelijk een 

GRATIS vaatwasser**

Het hele jubileumjaar en 
i.c.m. alle andere acties

JUBILEUMACTIE

Niet meer door je knieën tijdens het koken

Ook binnen jouw budget 
een oven op werkhoogte

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
 Planner
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
Sjoerd van Wilderen is bij Gielissen 
werkzaam als Meubelmaker. Zijn 
werk bestaat uit vele facetten; van 
het afmonteren van douchelijsten tot 
het op pas maken van traptreden op 
locatie.

Sjoerd: ‘Wat mij echt voldoening 
geeft? Als je iets gemaakt hebt en het 
eindresultaat is exact geworden zoals je 
voor ogen had!’

Gielissen is een groot en krachtig 
bedrijf met doorgroeimogelijkheden 
en genoeg ruimte om jezelf te kunnen 
ontwikkelen. ‘Gielissen geeft je veel 
verantwoordelijkheid. Ze laten zien dat 
ze vertrouwen in je hebben. Dat werkt 
erg prettig. Daarnaast is de sfeer bij 
Gielissen heel goed. Collega’s staan voor 
elkaar klaar en willen graag van elkaar 
leren’.

Belangrijke eigenschappen voor deze 
functie zijn doorzettingsvermogen, 
zelfvertrouwen en (werk)inzicht. Sjoerd: 
‘Je bent continu met van alles bezig en je 
moet goed kunnen plannen en rekening 
houden met bijvoorbeeld de elektricien’.

Naast hard werken is er ruimte voor 
ontspanning. Gielissen organiseert 
diverse uitjes en feesten, van 
barbecueën tot boogschieten. ‘Zo leer 
je je collega’s ook op een andere manier 
kennen, en dat is waardevol!’

Sjoerd van Wilderen - Meubelmaker 

‘Gielissen geeft je niet alleen de kans om te laten 
zien wat je in je mars hebt, er wordt ook gekeken 
naar wat bij je past en waar je energie van krijgt’
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COLOFON
Weekkrant De Loop Helmond
verschijnt iedere week in een 
oplage van 39.500 ex.
Ook op internet: www.helmondnu.nl

UITGEVER
Adcommunicatie 
tel. 0492-845350
Ad Klaasen (06-13 82 90 17)
Steenovenweg 20, 
5708 HN  Helmond

ADVERTENTIES
E-mail advertentie@deloop.eu
Tel. 0492-845350, fax 0492-555097
Christel Sanders (06-30 07 31 81) 
Eric v.d. Putten (06-30 25 25 12)

BUREAU REDACTIE
Mandy Meeuwsen 
Inleveren: Kopij/agenda’s 
nieuwsberichten e.d.: 
E-mail redactie@deloop.eu  
Internet www.deloop.eu 
Steenovenweg 20,
5708 HN  Helmond
Tel. 0492-845350
Inleveren berichten tot uiterlijk 
maandag 17.00 uur

BEZORGING EN VERSPREIDING
Verspreiding Weekkrant De Loop 
Helmond elke do. t/m vr.
Bezorgklachten: graag z.s.m. 
melden via bezorging@deloop.eu 
of telefonisch tijdens kantooruren 
(09.00u.-17.30u.) via 0492-845350

OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts, Chris Thielen, Mandy 
Meeuwsen, Meryem Strazzulla en 
Britt Welten.

BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen

BETALINGEN
IBAN: NL97RABO018.10.96.145
Aan de inhoud van Weekkrant De Loop Helmond is 
alle mogelijke zorg besteed. Er kunnen echter geen 
rechten aan worden ontleend. De uitgever zal geen 
aansprakelijkheid aanvaarden.

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

Als u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls 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

Op 1 september 1993 opende 
Pim Jagers zijn herenmodezaak 
aan de Steenweg in Helmond. 
Hij werkte voor een internatio-
naal bedrijf in Amsterdam,  had 
een detailhandel en manage-
ment opleiding  afgerond en 
enige jaren ervaring opgedaan 
bij grote modeconcerns waar hij 
zijn passie voor herenmode ont-
wikkelde. Wanneer zijn toen-
malige partner voorstelde om in 
zijn pand aan de Steenweg een 
herenmodezaak te beginnen, 
zag Pim zijn kans waar. 

Pim Jagers Herenmode onder-
scheid zich van andere heren-
modezaken door de prachtige 
locatie. Zij zijn gevestigd in een 
authentiek herenhuis uit 1889 

met originele ornamenten en 
fraaie raampartijen waar je ook 
nog eens heel gemakkelijk voor 
de deur kunt parkeren. Hier 
wordt de klant nog persoonlijk 
behandeld en van alle deskun-
dige adviezen voorzien door Pim, 
Kristian of Patry die al 17 jaar met 
veel plezier werkt in de zaak. De 
collectie bestaat uit de meer ex-
clusievere merken zoals Corpus 
Line, Lab4Style en het Italiaanse 
modemerk Manuel Ritz, een 
echte topper op het gebied van 
colberts. 

En wilt u kleding op maat laten 
maken? Geen enkel probleem bij 
Pim Jagers. Uw maten worden 
opgenomen en binnen 3 weken 
heeft u een “personal made” kos-
tuum/colbert aan met zelfgeko-
zen stof, knoopsgaten, voering 
enzovoort.

De persoonlijke stijl van Pim is 
een combinatie tussen casual 
en luxe; een jeans met daarop 
een mooi colbert. Zelf omschrijft 
hij zijn stijl als  “dressual” een 
combinatie van dressed en ca-
sual. Zijn voorliefde naar het 
kostuum deelt hij met jong en 
oud. Het kostuum is in de loop 
der jaren veel toegankelijker en 
betaalbaarder geworden en is 
weer helemaal hip. Een “sharp 
dressed man” die aan de laatste 
modetrends voldoet is volgens 
Pim gekleed in een goede jeans 
of chino met een beetje opge-
rolde pijpen met daaronder de 
zogenoemde “loafers”. Hierbij 
draagt hij een mooi shirt met 

evt. een vestje en colbert. Deze 
“look” laat  jong en oud stralen. 
Pim licht toe: “de man van van-
daag is zeer merkbewust en  gaat 
voor kwaliteit”.
Op de vraag of Pim nog toe-
komstplannen heeft, antwoord 
hij dat hij graag met een “jong” 
gevoel gezond oud wil worden in 
zijn zaak, samen met zijn part-
ner Kristian. Kom ook exclusief 

Pim Jagers staat al 25 jaar garant voor kwaliteit. 
Hier wordt u nog voorzien van deskundige en persoonlijke adviezen 
(bron foto’s; Christel Sanders, www.helmondnu.nl) .

Exclusief winkelen met een personal touch 

25 jaar Pim Jagers Herenmode

Helmond

Hij werkte als docent Neder-
lands en Duits, was verbonden 
aan de Open Universiteit en is 
schrijver en taaladviseur. Hij 
leverde bijdragen aan het ra-
dioprogramma  Klare Taal  van 
de Wereldomroep en had 
een gesproken column in het 
radioprogramma Spijkers met 
Koppen. 

Hij was vaak te gast bij het tv-
programma Pauw en Witteman, 
trad op met het cabaretprogram-

ma  de Wim-crisis,  was stads-
dichter van Helmond en voor-
zitter van de Stichting Brabants 
Dialectenfestival. 

Daarnaast is hij ambassadeur 
van Wensambulance Brabant, 
lid van het Comité van Aanbeve-
ling van de Stichting Kinderboek 
Cultuurbezit en van de Aarle-
Rixtelse cultuurtempel Kouwen-
bergs Kerkje.  Hij was Helmon-
der van het jaar en behaalde de 
Brabant Bokaal door zijn ver-
diensten voor de Brabantse cul-
tuur: We hebben het natuurlijk 
over Wim Daniëls 

De onderwerpen op 11 septem-
ber van deze avond;  de fiets, de 
mulo en het Helmondse dialect. 

Wijkhuis de Fonkel, aanvang 
20.00 uur ; 
leden van de heemkunde gratis 
entree – niet leden € 5,00. s

winkelen met een persoonlijke 
touch! 

Pim Jagers herenmode 
Steenweg 34, Helmond
0492 553038 s

Helmondse Avond met Wim Daniels bij Heemkunde Helmont
Centrum
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Educatieve middag in de Stiphoutse bossen

Altijd al willen weten hoe schapen werk uit handen kunnen nemen? Kom 
dan zaterdag 8 september om 14.30 naar de educatieve middag in de 
Stiphoutse bossen. Tijdens deze middag legt de schaapsherder uit waarom 
de gemeente Helmond schapen inzet om het bos op een natuurlijke manier 
te onderhouden. Na afloop van deze presentatie kunnen bezoekers ook 
deelnemen aan een korte excursie door het bos, onder leiding van Bosgroep 
Zuid Nederland. Kortom, een leuke en leerzame middag voor jong en oud.

De educatieve middag bezoeken
Wilt u, samen met uw gezin, een bezoek brengen aan de educatieve middag op 
zaterdag 8 september? Dan bent u van harte welkom. De middag start om 14.30 
en zal plaatsvinden aan de oostkant van het Kamerven in de Stiphoutse bossen. 
Deze locatie kunt u bereiken via de Wiebiegenweg (gemeente Helmond). 
De route door het bos is vanaf de parkeerplaats aangegeven. 
Ook kunt u via de Lieshoutseweg (gemeente Nuenen) het Kamerven bereiken. 
Vanaf de Lieshoutseweg is de route met pijlen aangegeven.

Fotografie: Pieter Cox

Ondersteuning in huis met leefstijlmonitoring

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

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

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

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

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

In gesprek met de wethouders

Heeft u vragen of wilt u uw ervaringen delen? Heeft u een idee of een initiatief, 
maar weet u nog niet hoe u dit moet aanpakken? Bezoek dan één van de 
wijkspreekuren om met de wethouder in gesprek te gaan. 

De wethouders denken graag met u mee bij het zoeken naar oplossingen en 
kunnen u, indien nodig, in contact brengen met andere mensen of organisaties. 
Uw ervaringen en informatie die u met de wethouders deelt, kunnen zij 
gebruiken bij het maken van beleidskeuzes. 

Overzicht wijkspreekuren
Voor een overzicht van de aankomende wijkspreekuren in september gaat u naar 
www.helmond.nl/wijkgerichtwerken. U kunt zonder afspraak een bezoek brengen 
aan één van de wijkspreekuren. 

MELD 
  JE 
HELD

MELD 
  JE
HELD

Kijk voor meer informatie op 

helmond.nl/jeugdlintje
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Bekendmakingen

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

Bakelsedijk 320A 22-08-2018 oprichten woonverblijf 2018-X0925

Beugelsplein 5A 27-08-2018 brandveilig gebruik OLO 3876183

Kanaaldijk N.W. 47 27-08-2018 aanleggen uitweg OLO 3875293

Heibergweg 1 27-08-2018 oprichten loods/stal voor jongvee OLO 3873859

Molenstraat 198-200 25-08-2018 wijzigen gevel/kozijnen OLO 3858097

Gasthuisstraat 3 25-08-2018 verplaatsen tuinhuis OLO 3874283

Rakthof 10A 27-08-2018 uitbouwen serre OLO 3766993

Dinkelstraat 33 23-08-2018 aanvraag aanbouw OLO 3515155

Tyssenvoort 23 23-08-2018 beroep aan huis OLO 3871981

Watermolenwal 8 28-08-2018 aanvraag speelautomatenhal OLO 3879125

Coxdonk 1-17 28-08-2018 plaatsen erfafscheiding OLO 3879153

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

Plesmanlaan 96 24-08-2018 verplaatsen erfafscheiding en poort OLO 3756255

Bakshoeve 4-6-8-10 /  24-08-2018 oprichten diverse aanbouwen OLO 3634379

Zandershoeve 2-4-18 

Laathoeve 48 24-08-2018 oprichten woning, maken uitweg OLO 3757407

t.h.v. Maisdijk 7 27-08-2018 kappen 1 boom OLO 3858881

van Someren- 27-08-2018 vergroten woning, strijdig gebruik OLO 3864887

Downerlaan 50 

Stiphout Zuid, kavel Z 22 24-08-2018 oprichten woning OLO 3772149

Wesselmanlaan 43 28-08-2018 vergroten dakkapel  OLO 3698185

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter     Projectomschrijving Nr. Omgevingsloket:

 inzage legging:

Molenstraat 201 28-08-2018     herbestemming,  OLO 3037487

      oprichten appartementen 

2e Haagstraat  30-08-2018     oprichten 11 huurwoningen en OLO 3731361

1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G     maken uitwegen

3e Haagstraat 76, 78, 80, 82  

Hurksestraat  30-08-2018     oprichten 5 huurwoningen OLO 3731507

1C, 1D, 1E, 1F en 1G 

Beroepschrift

Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes 

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

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

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

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

voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter (sector bestuursrecht, 

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

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

gevolgde voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

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

Dinkelstraat 33 29-08-2018  aanvraag aanbouw OLO 3515155

Verwijdering kinderopvangvoorzieningen uit LRK
Op grond van art. 8 van het “Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse 

kinderopvang en personenregister kinderopvang” maken burgemeester en wethouders bekend 

dat op eigen verzoek van de houder onderstaande kinderopvangvoorziening wordt verwijderd 

uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK):
 

Naam  Adres LKR-nummer Datum Reden

   verwijdering verwijdering

Kindcentrum   Sportkomplex de  903179076 24-08-2018 Stopzetten

Kinderspeelhoeve Rijpel 3 Helmond   bedrijfsvoering

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

Ecozone Brandevoort 24-08-2018  Braverun (16 september 2018) 2018-01334 

 

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.:

Landvoort 25-08-2018     Straatfeest Landvoort  2018-03342

  (15 en 16 september 2018) 

winkelcentrum Brouwhorst 24-08-2018     Inhalen Sinterklaas  2018-03344

  (17 november 2018) 

kruising Houtse Parallelweg/ 22-08-2018     Buurtbarbecue Houtse Parallelweg 2018-03293

Haagse Beemdweg  (15 september 2018) 

Beukeliusstraat 20-08-2018     Garageverkoop Beukeliusstraat  2018-03258

  (9 september 2018) 

  

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

ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist. 

Verleende evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Vergunning Wet op de Lijkbezorging (crematorium)
Op basis van artikel 53 van de Wet op de Lijkbezorging behoeft het vestigen, uitbreiden 

of wijzigen van een niet gemeentelijk crematorium een vergunning van burgemeester en 

wethouders. Voor het aan de Meanderlaan 1 gevestigde  (en in werking zijnde) crematorium 

is deze vergunning eerder nooit aangevraagd en/of verleend. Ter formalisering van de 

bestaande situatie is het voornemen bekendgemaakt de vergunning alsnog te verlenen. Er 

zijn geen zienswijzen ingediend, waarna de vergunning op 24 augustus 2018 is verleend. 

Volgens artikel 55 van de Wet op de Lijkbezorging kunnen belanghebbenden binnen 6 weken 

na besluitvorming beroep instellen bij het college van Gedeputeerde Staten van de provincie 

Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MX ’s Hertogenbosch.

Verkeersbesluiten
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

• Een parkeerplaats op het parkeerterrein aan het Reuselplantsoen aan te wijzen als algemene 

 gehandicaptenparkeerplaats, door het plaatsen van het bord model E06 van bijlage 1 van het

  RVV 1990.

• Fietspad Vogelenzang de status ‘verplicht fietspad’ te geven. Daarnaast een 

 voorrangssituatie aan te brengen ter hoogte van de Leemkuilenweg, fietspad Vogelenzang 

 heeft hierbij voorrang.

• Op het parkeerterrein aan de Cacaokade, een deel van het parkeerterrein van maandag t/m 

 vrijdag tussen 07.30 uur en 09.15 uur af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer op meer dan 

 twee wielen door het plaatsen van borden model C06 van bijlage 1 van het RVV 1990 met 

 onderbord OB206p.

Mogelijkheid van bezwaar

Indien u bezwaren heeft tegen een besluit kunt u dit schriftelijk bij ons kenbaar maken. De 

termijn voor het indie¬nen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan 

met ingang van de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt. Het bezwaar¬schrift 

dient verstuurd te worden aan de Gemeente Helmond, afdeling Bestuurs- en Juridische 

Ondersteuning, Postbus 950, 5700 AZ  HELMOND, onder vermelding van ‘bezwaarschrift’. Het 

bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, 

de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de 

gronden van het bezwaar bevatten. Ook kan het bezwaar elektronisch worden ingediend via de 

Gemeentesite (www.helmond.nl).

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een 

be-zwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens 

op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening 

aanvragen. Dit ver-zoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift stuurt u naar: De 

Voorzieningenrechter, sector be-stuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Voor 

het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Nadere informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Tevens zijn verkeersbesluiten in te zien 

op de Gemeentesite (www.helmond.nl). Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u 

contact opnemen met Ing. N.J.C. Luijten, tel. 0492-587605.

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 5 september 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

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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Stichting Kringloopwinkel Helmond
Noorddijk 2
5705CX Helmond 
0492-546893
info@kringloopwinkelhelmond.nl
www.kringloopwinkelhelmond.nl

OPHAALSCHEMA
OUD PAPIER 

Wie mileubewust en slim 
koopt, koopt bij de kringloop.

Wij verkopen onder andere:

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

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

door het verminderen van de
CO2 uitstoot.

Maandag 10 september
Overspoor/Suytkade/

Stadskantoor 

Dinsdag 11 september
Binnenstad - Oost

Woensdag 12 september
Binnenstad - West

Donderdag 13 september 
Binnenstad - Noord

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

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

Wij heten u welkom, in onze winkel

HELMONDSELAAN 71 HELMOND  - WWW.VRIJESCHOOLPEELLAND.NL -  WWW.KINDERTUIN-HELMOND.NL

KindertuinKindertuin

INloopochtend

woensdag
12 september

09.00 - 11.00 uur

Informatie over onderwijs & kinderopvang
Rondleiding door het gebouw
Kijkje in de groepen

En voor jonge kinderen:

Broodjes bakken 
Spelen in het peuterlokaal
Liedje / spelletje in de kring

 VRIJE SCHOOL PEELLAND & KINDERCENTRUM DE KINDERTUIN

TE KOOP HOOFDSTRAAT 15 
In aanbouw zijnde vrijstaande woning 

incl. garage 800 m3. Woonkamer en keuken 
64 m2, 5 slaapkamers van 13 tot 35 m2.

Inrit voor 2 auto’s en 60 m2 tuin.
Als ruwbouw of geheel afgewerkt. 

Vanaf € 325.000,- k.k.
BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW   units vanaf 25 m2

TE KOOP BOUWKAVEL t.b.v. WONING   (incl. vergunning)

NIEUWBOUW

G O O S S E N S 
A R C H I T E C T

WWW.GABNA.NL

info : VERHOEVEN GARDEN STONES & BASICS (t) 06-54210260

www.HRdus.com - info@HRdus.comwww . s c h u t t i n g . n lP A S T O O R   E L S E N S T R A A T   2 6
H E L M O N D   0 4 9 2 - 6 6 5 7 8 9

K a n a a l d i j k  Z . W .  3 ,  H e l m o n d   ( t ) 0 4 9 2 - 5 2 3 4 6 8

Contact: 
06-30452496
06-10580810

Voor het 
mooiste 

assortiment 
gebruikte 
meubelen 

in de regio.
www.deijkersmeubelen.nl 

Nijverheidsweg 2a, Helmond
06-52072755 

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:  0492 - 51 39 71

Dappere  Dana
Dana is geboren in 2014. Ze kwam erg verma-
gerd bij ons binnen, maar dat is goed bijge-
trokken. Ondanks dat ze al het nodige heeft 
meegemaakt, is ze een gezellige grote vrien-
delijke reuzin, die met volle teugen geniet van 
menselijke aandacht. Ze heeft conditioneel 
nog wat te winnen,maar dit moet langzaam 
opgebouwd worden. Ze heeft als jonge hond 
een operatie gehad aan de elleboog van haar 
voorpoot, hier heeft ze een pin in. Bij deze el-
leboog is artrose ontstaan, wat pijnlijk is als ze 
teveel stoeit of speelt. Daarom heeft ze haar 
verdere leven pijnstilling nodig. Dana kent wat 
basiscommando’s, maar wil de uitdaging aan 
gaan om meer bij te leren. Ze heeft moeite 
met andere honden en de katten in het asiel. 
Omdat ze toch van formaat is, zou ze het best 
passen in een gezin zonder kinderen of met 
kinderen vanaf 15 jaar. Ze kan een paar uurtjes 
alleen zijn, loopt netjes mee aan de lijn. Het 
is een scheet van een hond die een geweldig 
maatje zal zijn. Wordt u diegene die haar een 
geschikt thuis biedt? 
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Installeren in één dag
Het PLAMECO plafond wordt 
als één geheel speciaal voor 
u gemaakt. Het is scheur- 
en schilfervrij, antistatisch 
en onderhoudsvriendelijk. 
Daarnaast is het schimmel-, 
algen- en bacteriewerend. 
Het installeren van het 

plafond kan in één dag: 
‘s ochtens beginnen en 
dezelfde dag is het klaar. 
Deze service kan PLAMECO 
bieden, omdat vooraf Mark 
van Osch bij u ter plaatse 
komt kijken en de situatie 
beoordeelt. Hij maakt samen 
met u een ontwerp, waarin 
uw wensen worden verwerkt. 
De voorbereidingen voor de 

montage gebeuren in de 
eigen werkplaats, zodat bij 
u direct kan worden gestart 
met het plaatsen van het 
plafond. Het montageteam 
monteert en spant het 
plafond in één dag, terwijl 
de grote meubelen gewoon 
in de betreffende ruimte 

kunnen blijven staan. De 
montage gebeurt zonder 
hak- en breekwerk. U kunt 
dezelfde dag weer over de 
ruimte beschikken, wat u veel 
ongemak en tijd bespaart.

Hoogwaardige materialen
“Je moet het product 
zelf zien”, aldus Plameco 
Vakbedrijf Van Osch. Diverse 

stijlen zijn te zien in de 
showroom. In de showroom 
kunt u zelf zien hoe mooi 
en praktisch zo’n plafond 
is. PLAMECO kan voor elk 
interieur een nieuw plafond 
verzorgen geheel naar uw 
wensen: klassiek of modern, 
met een extra ornament, 
verlaagd of net onder het 
oude plafond, hoogglans of 
mat, glad of met structuur. Dit 
alles wordt vervaardigd van 
hoogwaardige materialen, 
die onder andere ook in de 
ruimtevaarttechniek worden 
gebruikt. Plameco Vakbedrijf 
Van Osch is onderdeel van 
een grote, internationale 
organisatie. Zij staat borg 
voor een uitstekend product, 
gemonteerd door vakkundige 
monteurs.

Alleen de huiskamer? 
Denkt u aan een nieuw 
plafond voor uw huiskamer? 
Ook uw badkamer, keuken 
en uw toilet kan PLAMECO 
voorzien van een nieuw 
plafond. Speelse vormen 
en fraaie kleuren geven uw 
badkamer, keuken of toilet 
een prachtig nieuw aanzien. 

In uw bedrijfsruimte kan een 
PLAMECO plafond  zelfs 
bijdragen aan de uitstraling. 
Denk daarbij eens aan uw 
receptie, vergaderruimte, 
showroom of uw eigen kantoor.

Totaaloplossing
PLAMECO biedt u ook een 
totaaloplossing voor de 
verlichting in uw plafond. 
Zonder goede verlichting is 
een ruimte niet compleet? 
PLAMECO kan dit piekfijn 
voor u verzorgen. U kunt 
kiezen voor het integreren van 
uw bestaande verlichting in 
het nieuwe plafond, of voor 
geheel nieuwe verlichting. 
Ook de randafwerking 
is bepalend voor uw 
interieurstijl. Daarvoor heeft u 
een ruime keus aan sierlijsten.

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

OPEN
DAGEN

Donderdag 6 september,
vrijdag 7 september, 

zaterdag 8 september & 
ZONDAG 

9 SEPTEMBER 
van 10.00 tot 16.00 uur

EEN NIEUW BEGIN, EEN MOOI NIEUW PLAFOND 

IN ÉÉN DAG GEMONTEERD! 

Een nieuw 
plafond in 1 dag!

terwijl de meubels blijven staan

voor elke ruimte

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting

Laat u tijdens de open dagen
uitgebreid voorlichten over de

mogelijkheden en bezoek onze 
showroom. U bent van harte welkom!

De 6 voordelen van Plameco
3  Schone montage in één dag
3 Zonder hakken en breken 
3 De meubels kunnen blijven staan

3 Voor elke interieurstijl
3  Verlichting naar wens
3  Uit één geheel op maat gemaakt

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

www.vakbedrijfvanosch.nl

Veeris van De Cirkel. ‘Je kunt 
gewoon binnenlopen voor een 
praatje.’ Inmiddels verwelkomt 
het inloophuis jaarlijks zo’n 4.000 
gasten. Alle medewerkers van De 
Cirkel, ook de professionals, zet-
ten zich vrijwillig in om deze gas-
ten zo goed mogelijk te ontvan-
gen. ‘We merkten in het begin 
dat mensen over een drempel 
moesten, maar als ze eenmaal 
hier zijn geweest zijn ze meestal 
heel enthousiast.’ 

Stookkosten 
Omdat het bezoekersaantal toe-
nam, is het inloophuis ruim 2 jaar 
terug verhuisd naar de Evertsen-
straat. De zolder werd toen niet 
onder handen genomen, maar 
die wordt wel gebruikt, bijvoor-
beeld door de fotoclub. ‘Die niet 
afgewerkte zolder met kieren en 
gaten voelt in de winter niet be-
paald prettig aan’, vertelt Astrid. 
‘Daarbij zijn de stookkosten door 
de slechte isolatie erg hoog. We 
dachten: dat moet anders kun-
nen.’ 

Advies 
Het inloophuis klopte onder 
meer aan bij het Coöperatie-
fonds van Rabobank Helmond 
voor de financiering. Bianca Wo-
syka beoordeelde de aanvraag 
samen met collega Patrick Hout-
hooft. ‘Wat ons opviel: een en-
thousiaste club vrijwilligers die 
er is voor alle Helmonders. Want 
het kan iedereen overkomen en 
we kennen allemaal wel iemand 
in onze omgeving met kanker.’ 
Naast financiële ondersteuning 
(voor de inventaris), kon het Co-
operatiefonds ook advies geven. 
‘Zo hebben we geopperd de wo-
ningbouwvereniging hierbij te 
betrekken, aangezien de Cirkel 
huurder is en dit een verbetering 
van het pand is. Het mes snijdt 
dan aan twee kanten, we bieden 
niet alleen financiële steun, maar 
wijzen ook de weg naar andere 
mogelijkheden.’ s

Inloophuis De Cirkel droomt van opgeknapte zolder

Inloophuis de Cirkel wil graag de zolder van het gebouw  aanpakken 
om er iets moois van de maken (bron foto; Rabobank Helmond).

Inloophuis de Cirkel trok ruim 
2 jaar geleden in het pand aan 
de Evertsenstraat in Helmond. 
De eerste twee verdiepingen 
zijn meteen opgeknapt, de 
zolder (derde verdieping) nog 
niet. Terwijl dat wel een per-
fecte ruimte zou zijn voor bij-
voorbeeld jongerenactiviteiten 
(chillroom). Daarom heeft de 
Cirkel het plan opgevat om ook 
deze zolder, met behulp van de 
eigen vrijwilligers, aan te pak-

ken. Het Coöperatiefonds van 
Rabobank Helmond levert een 
bijdrage.  

Inloophuis de Cirkel is voor veel 
Helmonders inmiddels een be-
kend adres. Mensen met kan-
ker en hun naasten kunnen hier 
terecht voor een kopje koffie of 
een praatje, een activiteit of een 
lezing. Zo is er een fotografieclub 
en een yogaklas. 

‘Onze insteek: een laagdrempe-
lig inloophuis, waar je steun en 
informatie vindt’, vertelt Astrid 

Helmond

JOIN US ON 
SOCIAL 
MEDIA

@weekkrantdeloop
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Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004  
www.diepvriesspecialist.nl  Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist 
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 5 september t/m dinsdag 18 september 2018. 
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Goudfrikandel
20 stuks - Van Lieshout
Normaal 10,89

GRATIS tegen 
inlevering van 

10 spaarpunten

Normaal 10,

6,99

stunt
stunt
stunt

Naturel, piri piri, zigeuner, 
Spaans of Japans

Kiphaasje
500 gram - Streekpoelier

Normaal 2,99

Mexicano en/of 
pikante gehaktstaaf
4 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal vanaf 3,49

Steppegras
1500 gram - Lamb Weston 

Normaal 3,29 

49

Normaal 3,

500 gram - Streekpoelier

Normaal 2,99Normaal 2,99Normaal 2,Normaal 2,99Normaal 2,99Normaal 2,

2,29

1,99

4,99

2 schalen 
voor

Ambachtelijke 
soepen 

o.a.: tomaten, uien, 
ossenstaart en kippen 

800 ml - Kleer

10,99

Scholfilet 
800 gram - Epic

Normaal 14,99

3,99

2 emmers
voor

GRATIS tegen 
inlevering van 

Mini
loempia’s
36 stuks - Dorada

1978 - 2018

Jubileumfeest

Zaterdag
8 sept 2018

TRAMBAANTJET

T
E
N
N
IS
V
E
R
E
N
IG
IN
G

Espendonk 2  -  Helmond-Brouwhuis

Iedereen is van harte welkom!

Kijk op onze website voor
de speciale jubileum aanbieding.www.trambaantje.nl

15.00-17.00 uur: Recep�e
met aanwezigheid van Wethouder Harrie van Dijk

(wethouder Zorg & Welzijn, Sport en Personeel & Organisa�e)   

Vanaf 20.00 uur: Feestavond
met DJ Lucas

40 jaar

Aanstaande vrijdag staat voor Helmond 
Sport de tweede thuiswedstrijd van het 
seizoen op het programma. In het eigen 
SolarUnie Stadion gaat de ploeg van 
Robby Alflen tegen FC Den Bosch op 
jacht naar de eerste overwinning van het 
seizoen. 

Oude nest 
Bij FC Den Bosch staat voormalig Hel-
mond Sport doelman Wouter van der 
Steen op goal. Hij stond tussen 2009 
en 2016 maar liefst 152 keer onder de 
lat bij Helmond Sport en keert met zijn 
nieuwe club terug op het oude nest. 
 
Helmond Sport behaalde uit de eerste drie 
wedstrijden één punt minder dan onze te-
genstander uit Den Bosch. Met een over-
winning gaat Helmond Sport over de Bos-
schenaren heen. De ploeg van Robby Alflen 
gaat er vrijdag dan ook alles aan doen om 
de eerste winst van het seizoen te boeken. 

Nieuwe gezichten 
Op de laatste transferdag versterkte Hel-
mond Sport zich met vier nieuwe gezich-
ten. Met de komst van Dean Koolhof, Albi-
an Muzaqi, Dion van Horne en Jordan van 
der Gaag is de selectie voor komend sei-
zoen compleet. Volgens trainer Robby Al-
flen was het noodzakelijk dat er nog spelers 
bijkwamen. ‘’Wanneer bepaalde jongens 
het team beter kunnen maken zijn ze van 
harte welkom. Verder is het belangrijk een 
brede selectie te hebben aangezien je in 

de loop van het seizoen veelvoudig te ma-
ken krijgt met blessures en schorsingen.’’ 

Historie 
De wedstrijd tussen Helmond Sport en FC 
Den Bosch stond al negentien keer eerder 
op het programma. Helmond Sport wist 
op eigen veld zeven keer te winnen van de 
Bosschenaren, waarvan ook de afgelopen 
twee seizoenen in een overwinning ein-
digden. Vorig seizoen wist Helmond Sport 
met 3-1 te winnen, het jaar daarvoor met 
2-0.

Ben jij erbij?
Wil jij Helmond Sport aanmoedigen tegen 
FC Den Bosch? Ga dan naar 
www.helmondsport.nl/tickets en bestel 
eenvoudig je ticket online vanuit huis. 
Kaarten zijn al verkrijgbaar vanaf € 10,- 
(volwassenen vak O en P) s

Helmond Sport -
FC Den Bosch

Voor de tweede thuiswedstrijd zal 
Helmond Sport het opnemen tegen FC Den 
Bosch (bron foto; Wim van den Broek).

Helmond
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Maandagochtend 3 september 
zijn de Beweegroutes in Hel-
mond offi  cieel geopend. Wan-
delen met…wethouder Harrie 
van Dijk en wethouder Erik de 
Vries!

Zij hebben het startpunt van de 
beweegroute in de binnenstad 
onthult.  Buurtsportcoach Ge-
rard Feijen (Jibb) vertelde wat 
over het idee van de routes van 
Stichting Jibb i.s.m. gemeente 
Helmond. Ze willen bewegen 
stimuleren in de wijken.

Op eigen kracht naar een ge-
zonde toekomst 
De beweegroutes zijn leuke 
wandelroutes in iedere wijk in 
Helmond. Ook hardlopers of 
fietsers kunnen de route volgen. 
Ook samen met uw (jongere) 
kinderen; voor hen is het net een 
speurtocht. Het is simpel: volg de 
gele pijlen! U kunt een startpunt 
van een route herkennen aan het 
bord met daarop ‘beweegroute’. 
In totaal zijn er 12 routes maar 
wie weet volgen er in de toe-
komst nog meer.

Ook is er de mogelijkheid om 
iedere eerste maandag van de 

maand om 11.00 uur samen met 
een buurtsportcoach van JIBB 
een route te lopen. Hierbij nodigt 
JIBB iedere maand een speciale 
gast uit die samen met de buurt-
sportcoach en deelnemers de 
route loopt.  Iedereen is hierbij 
welkom om aan te sluiten, deel-
name is gratis en U hoeft zich 

niet aan te melden. Het startpunt 
is bij het bord van de desbetref-
fende beweegroute. 
Het startschema van ‘Wandelen 
met…’ is als volgt:

Oktober: Dierdonk
November: Helmond West
December: Helmond Oost

Januari: Binnenstad
Februari: Brandevoort
Maart: Apostelwijk (Mierlo-Hout)
April: Brouwhuis
Mei: Helmond Noord
Juni: Stiphout
Juli: Mierlo-Hout
Augustus: Warande
September: Rijpelberg s

Ontdek jouw sport!
Dit jaar is Helmond één van de 
hostcities tijdens de Nationale 
Sportweek. De opening van de 
Nationale Sportweek vindt dit 
jaar plaats op zondag 16 septem-
ber in Helmond. Op deze dag 
zetten ruim vijftig Helmondse 
clubs hun deuren open om ge-
interesseerden hartelijk te ont-
vangen. Op de Fietsroutekaart 
die verspreid is onder alle basis-
schoolleerlingen en op verschil-
lende locaties in Helmond te ver-
krijgen is, staat het overzicht wat 
er te doen is en zie je voor welke 
leeftijd de sportaanbieder iets 
aanbiedt. Deze leeftijdscheck 

gaat van 3 jaar t/m 50+! Ook 
voor mensen met een beper-
king is er een ruim aanbod bij de 
sportclubs. 
Voor ieder wat wils dus!  

Sportief op pad 
De toegang bij de clubs, die mee-
doen aan de Fietsroute, is gratis 
en het is niet nodig om je vooraf 
aan te melden voor een activi-
teit. Ga dus alleen, samen met 
een vriend/vriendin of met het 
hele gezin, op de fiets sfeer proe-
ven bij de vele sportaanbieders 
in Helmond. En kleed je sportief, 
want op veel plaatsen worden 
clinics aangeboden. Bekijk het 
volledige sportaanbod en de tij-
den op de website van Stichting 
Jibb: www.jibbhelmond.nl.

Jubileumjaar: 15 dagen en 5 
hostcities 
Van 15 tot en met 29 september is 
de 15e -en jubileumeditie van de- 
Nationale Sportweek. NOC*NSF, 
de sportbonden, alle Nederland-
se gemeenten, het onderwijs en 
sportclubs gebruiken deze 15 
dagen om te laten zien hoe leuk 
sport en bewegen is. Met leuke 
PR stunts, vijf host cities en tal 
van activiteiten die laten zien hoe 
leuk een sport of club is, zetten 
we in deze periode sport in de 
etalage. 

In de volgende editie van De 
Loop (14 september) wordt de 
Fietsroutekaart afgebeeld. s

Het mysterie 
van de 

gele pijlen 
is opgelost!

Binnenstad

Afgelopen maandag werd de eerste beweegroute offi  cieel onthuld (bron foto; Loes B akels).

Opening Nationale Sportweek 2018 op 16 september in Helmond! 

Hostcity Helmond gaat fietsen

Van 15 tot en met 29 september is het de Nationale Sportweek en 
Helmond is één van de hostcities! (bron foto; JIBB) .

Helmond

Een tocht die wij niet zullen ver-
geten, was de fietstocht van ons 
beiden vanuit Parijs naar huis in 
2007.

Naar Parijs gingen wij met de 
Thalys, op zich al een belevenis 
om met de hoge snelheidstrein 
te reizen. Twee broers van mij 
en een schoonzus gingen met 
de auto plus aanhangwagen, 
waarop de fietsen stonden. We 
troffen elkaar in het Bois de Bou-
logne waar we voor ‘n paar nach-
ten een stacaravan gehuurd had-
den. Onze kennismaking met 
de stad begon direct al na aan-
komst met een fietstocht door 
het centrum. We fietsten naar 
de Arc de Triomphe en richting 
Champs Elysees. Op die brede 
boulevard konden we terecht op 
de strook voor taxi’s en bussen. 
Een apart gevoel om in de hec-

tiek van zo’n stad beland te zijn. 
Het aardige was, dat wanneer we 
linksaf wilden, onze arm maar 
hoefden uit te steken het ver-
keer daar dan rustig achter bleef 
rijden. Zo belandden we ook op 
La Defense, de moderne zaken-
wijk met prachtige architectuur, 
van Parijs, in het verlengde van 
de Champs Elysees. Wat een 
belevenis om onder de Grande 
Arche te staan! Uiteraard gin-
gen we ook richting Eiffeltoren. 
De volgende dagen voerden ons 
langs verschillende prachtige be-
zienswaardigheden en de nodige 
gastvrije terrasjes (!), die we von-
den via de metro of een speciaal 
fietsrouteboekje voor de stad.
De laatste dag was een zondag. 
Die dag vormde het begin van 
het hoogtepunt van het avon-
tuur: de terugreis per fiets. Hoe 
zou dat gaan?

Het is een merkwaardige erva-
ring door een stad te rijden die 
aan het ontwaken is. Sommige 
winkels zijn open, de stadsrei-
niging is bezig met het zorgen 
voor schone straten, het autover-
keer moet nog op gang komen. 
Sporters zijn overal bezig met 
conditietraining, maar wij rijden 
zonder problemen door het hart 
van de stad, zoals langs de Tour 
St.Jacques, het Parijse startpunt 
voor de pelgrimage naar Santi-
ago de Compostela. We komen 
uiteindelijk bij het Canal Saint 
Martin, waaraan het Parc  de la 
Vilette gelegen is. Dit park blijkt 
een onverwacht groot feest te 
zijn. Het park is met veel fanta-
sie aangelegd, zodat veel mensen 
zich kunnen ontspannen en ver-
maken. Langzamerhand rijden 
we de stad uit. Jammer om Parijs 
te verlaten, maar we krijgen door 

het lekkere fieten, steeds meer 
goede zin. Later krijgen we te 
maken met het vliegverkeer van 
Charles de Gaulle. Het wordt een 
prachtige dag, fietsen door een 
mooi landschap, soms klimmen, 
dan weer dalen. Mijn broer (met 
auto,   aanhangwagen en ba-
gage) rijdt vooruit om in Senlis 
overnachting te regelen en fietst 
ons vervolgens weer tegemoet. 
Een formule die goed bevalt en 
enkele keren herhaald wordt. 
Onderweg genieten we extra 
door geregeld een biertje tot ons 
te nemen en zo is het voor ons: 
drie kwajongens en twee vrolijke 
meiden, na het avondeten dolle 
pret en lachen geblazen. Als we 
na een paar dagen thuiskomen,  
kunnen we terugzien op een 
heerlijke fietsvakantie.

Jan van Rest 

doordoor jan van rest

Dikke pret op de bicyclette
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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 5 t/m 11 September 2018

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

10 stuks

Bodembedekkers

Senecio “Angel wings”
Verkrijgbaar in felle herfst kleuren
ø20cm in 11cm pot

€1,99 per stuk

Sierlijke en toch sterke kamerplant
60cm hoog in 19cm pot

Van €11,99

Plant ze nu!
Alle maten & soorten

Nieuw! in prachtige zilver grijstinten
30cm hoog in 19cm pot

Van €6,99

Philodendron “Xanadu”

Bloembollen

Snijbloemen

Calluna “Garden Girls”

nu

3,99

25%
Jubileum korting

Div. kleuren 60cm lang
€0,65 per stuk

10 stuks

Calluna “Garden Girls”

nu

3,99
nu

7,99
nu

6,99

nu

4,99
1 + 1 
GRATIS

Nagenieten

Senecio “Angel wings”
Nieuw! in prachtige zilver grijstinten
30cm hoog in 19cm pot

Van €6,99

nu

4,99

Verkrijgbaar in felle herfst kleuren
ø20cm in 11cm pot

€1,99 per stuk

Alle maten & soorten

Keuze uit Vinca, Ajuga, 
Pachysandra & meer.

Van €9,99

Op 12 september van 9.00 tot 
11.00 uur, kun je komen rondkij-
ken in Vrije School Peelland en 
Kindercentrum de Kindertuin  
gelegen aan (Helmondselaan 
71, Helmond).

Kindercentrum de Kindertuin
Dagopvang ‘het Hazeltje’ en 
peutergroep ‘Hompeltje’ bieden 
een warme en rustige omgeving 
waar kinderen samen spelen on-
der de hoede van gediplomeerde 
leidsters. Spelen, schilderen, 
broodjes bakken, knutselen en 
lekker naar buiten! Vanuit een 
vast ritme bieden we de kinde-
ren vertrouwen en ontwikkelen 
ze zich totdat ze dan eindelijk 4 
jaar zijn en naar de ‘echte school’ 
mogen. Dan gaan de kleuters 
met mama of papa een deurtje 
verder en belanden ze in de ba-
sisschool.

Vrije School Peelland
Op de basisschool worden de 
kinderen zo breed mogelijk uit-

gedaagd. Je ontdekt op de Vrije 
School Peelland je talenten niet 
alleen op het gebied van reke-
nen en taal, maar ook tijdens de 
wekelijkse lessen fluiten, hand-
werken, schilderen, vormteke-
nen, koorzingen en vele andere 
expressieve vakken. We bieden 
onderwijs voor het hoofd, het 
hart en de handen. Of, zoals 
we onlangs hoorden zeggen: 

“Op Vrije School Peelland staat 
het onderwijs in dienst van de 
persoonlijkheidsvorming.” Een 
mooi compliment, want daar 
staan we voor. We leren en sti-
muleren kinderen. Daarbij ma-
ken we gebruik van het cogni-
tieve leervermogen, creativiteit, 
spel, beweging, handvaardigheid 
en uiteraard de vakkennis van de 
leidsters en (vak)leerkrachten.

Wil je ook kennismaken, sfeer 
proeven en zien hoe fantastisch 
onze kinderopvang en ons on-
derwijs zijn? Dan nodigen we je 
heel graag uit op woensdag 12 
september! Er zijn rondleidingen 
door de Kindertuin en de school. 
Je kunt kijken naar een film over 
het vrijeschoolonderwijs en er 
zijn medewerkers van de Kinder-
tuin en de school die informa-
tie geven en al je vragen beant-
woorden. Neem gerust je jonge 
kind(eren) mee en kom samen 
even spelen en een broodje bak-
ken in een van de peuterlokalen, 
zo kunt u lekker ‘sfeer proeven’. 
Kortom: kom gewoon eens langs 
en laat je positief verrassen! s

Kom gewoon eens langs!
Helmond

Op het WK voor journalisten, het 
World Press Cycling Championship, 
is Patrick Houthooft als 12e geëin-
digd in de wegrit.  Een zeer enerve-
rende race ging daar aan vooraf. In 
het mekka van de wielersport, Roe-
selare, vonden afgelopen weekend 
de betreff ende wedstrijden plaats. 

Een loodzwaar parcours met enkele 
beklimmingen  en tweemaal een  
kasseienstrook wisten de renners 
wat hun te doen stond. Patrick is een 
echte klimmer die ook zeer goede 
resultaten in Alpen en Dolomieten 
heeft behaald daarom ging het op de 
klimmetjes erg goed en klom hij ook 
met de beste omhoog. Op de kassei-
enstroken had Patrick het lastig en 
kwam daar in een groep achter de 
kopgroep terecht. Uiteindelijk ont-
stond er in de voorlaatste ronde een 
kopgroep van 3 renners, met daarin 
maar liefst 3 Belgen, daarbij ook 
Bram Schittecatte (ook winnaar in 

2015) die uiteindelijk ook won. 

België en Italië waren met een  sterke 
delegatie afgevaardigd (waarbij en-
kele (ex)profs, zoals Nijs), ook Neder-
land pakt verschillende medailles. Bij 
de masters pakte Menno Grootjans 
het goud voor Peter de Groot en bij 
de vrouwen was Jeanine Laudy de 
beste in tijd en wegrit.  In de wegrit 
was Beukeboom beste Nederlander 
op een 6e plek en Patrick Houthooft 
werd 2e beste Nederlander, uiteinde-
lijk pakte Nederland net een 2e plaats 
in het landenklassement. 

De wedstrijd was zeer mooi en ener-
verend om te mogen rijden, niet allen 
de wedstrijd maar alles was in goede 
banen geleid zodat alle journalisten 
zich goed konden presenteren en 
voorstellen. Op naar volgend jaar, 
dan vinden de kampioenschappen 
plaats in Venetië. Het wielerwegsei-
zoen zit er bijna op voor dit jaar, met 
een 6e plek sluit Helmonder Patrick 
Houthooft af in het algemeen klas-
sement van de WVAN. s

Patrick Houthooft uit Helmond eindigde als 12e in de wegrit van het 
World Press Cycling Championship  (bron foto; Patrick Houthooft). 

Bron foto; Vrije School Peelland. 

Patrick Houthooft uit Helmond 12e in wegrit 
World Press Cycling Championship

Helmond

Tijdens de Samenloop voor 
Hoop in Helmond wandelen 
mensen 24 uur voor kankeron-
derzoek. Daarbij staat de be-
leving centraal: samen lopen, 
samen zingen, samen stilstaan 
bij je naasten, samen een top-
prestatie neerzetten. 

Hilde van Brakel kent het gevoel 
als geen ander, ze loopt op 29 en 
30 juni 2019 alweer voor de vijf-
de keer mee. Wie ook mee wil 
doen, is welkom op de inloop-
avond op 12 september.

‘Toen ik een knobbeltje voelde 
in mijn borst, wist ik instinctief 
meteen: dit is niet goed’, vertelt 
Hilde van Brakel. Nog geen 40 
jaar oud is ze, als ze de diagnose 
kanker krijgt. Haar kinderen zijn 
dan 8 en 10 jaar oud. 

Er komt een enorme vechtlust 
naar boven bij Hilde. ‘Ik wist niet 
dat ik dat in me had, maar dat 
gebeurt gewoon.’ Hilde’s borst 
wordt geamputeerd, ze krijgt 
chemotherapie, bestraling, haar 
eierstokken worden verwijderd 
en ze slikt tien jaar lang tal van 
pillen. ‘Het is een lange weg ge-
weest’, vertelt ze. ‘Maar ik ben 
niet boos dat ik het gekregen 
heb, ik ben dankbaar dat ik er 
nog ben! ik sta nu wel anders in 
het leven en probeer maximaal 
te genieten van de mooie dingen’, 
vertelt ze. ‘Ik heb in mijn omge-
ving ook gezien dat het heel an-
ders af kan lopen, een vriendin 
van me is helaas overleden.’ 

Al heeft de kanker zeker zijn spo-
ren achter gelaten. ‘Ik heb veel 
minder energie.’ Dat ze na de 
Samenloop voor Hoop een paar 
dagen enorm moe is, dat maakt 
haar niets uit. ‘Ik zal kankeron-

derzoek áltijd blijven ondersteu-
nen. Zó veel mensen krijgen 
er mee te maken en er zijn nog 
zoveel stappen te maken.’ Hoe 
mooi het ook is, met een enorme 
groep samen lopen, dat ene doel 
voor ogen, confronterend is het 
ook. ‘Ik sta er dan altijd wel even 
extra bij stil: ik ben er nog. En 
soms komt die tijd dan ook wel 
helemaal terug, die gevoelens 
van doodsangst raak je denk ik 
nooit meer helemaal kwijt. Maar 
ik ben vooral dankbaar voor de 
tweede kans die ik gekregen heb.’  

Informatiebijeenkomst
Wie mee wil lopen met de Sa-
menloop voor Hoop of meer in-
formatie wil, is van harte welkom 
bij de informatiebijeenkomst 
op woensdag 12 september om 
20.00 uur. De bijeenkomst wordt 
gehouden in de kantine op het 
HAC-terrein (sportpark Molen-
ven) dit is ook de locatie waar de 

Hilde van Brakel (l) met fakkel 
tijdens de vorige Samenloop voor 

Hoop in Helmond 2017 
(bron foto; Samenloop voor 

Hoop Helmond).

Bij de Samenloop sta ik stil 
bij hoeveel geluk ik heb gehad

Helmond

lustrumeditie van het evenement 
gehouden wordt. De totale op-
brengst van de Samenloop voor 
Hoop komt voor 90% ten goede 
aan het KWF Kankerbestrijding 
en voor 10% aan het Inloophuis 
de Cirkel. Zie ook: www.samen-
loopvoorhoop.nl Aanmelden 
voor de informatiebijeenkomst 
via:  teams@svhhelmond.nl s

HELMONDNU.NL
De nieuwssite van Helmond
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FOH Wijkmanagement Helmond is 
voortgekomen uit FOH, (Federatie 
van organisaties in de detailhandel 
en dienstverlening en ambacht van 
Helmond). Na invoering van het 
Ondernemersfonds van Helmond 
op 1 januari 2013 zijn de sectoren: 
Zorg, Onderwijs, ZLTO (buitenge-
bied), Sport, Cultuur toegevoegd. 
En is de naam gewijzigd op 1 jan. 
2018 naar FOH Wijkmanagement 
Helmond. Hierdoor vinden we een 
betere aansluiting met Centrum-
management en Parkmanagement, 
gezamenlijk hoofdtrekkingsgebie-

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

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

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

cultuur, sport en buitengebieden.

(Verenigde) 
inwoners Van 
de Helmondse 

wijken

Heeft u een idee of 
project maar geen 

financiën om het uit te 
voeren?

neem dan altijd 
contact op met 

wijkmanagement 
Helmond. 

info@wijkmanagementhelmond.nl
www.wijkmanagementhelmond.nl

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

Hanging 
baskets

(ondernemers 
leefbaarheid).

Speeltoestellen 
stichting ORO

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

Project ‘Fit Werkt’.

St. Nicolaas 
intochten

(i.s.m. ondernemers, 
onderwijs en 

verenigingen).
Kindervakantieweek.

Koploper van
Peelland.

Kerstverlichting
(ondernemers 
leefbaarheid).

Braderie 
Combicentrum.
OVMH Beurs.

Energie Huis
Helmond.

Cameratoezicht.

Respect project
Helmond (i.s.m. 
ondernemers

en sport).

Meer projecten zie: www.ondernemersfondshelmond.nl/projecten2

s

s s s s

s s s

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

Website www.wijkmanagementhelmond.nl
Wijkmanagement Helmond ook actief in Dierdonk

wijk in 2009 voltooid. In 2016 tel-
de de woonwijk 5189 bewoners. 
Ten zuiden van Dierdonk liggen 
de Bakelse bossen en de wijk Rij-
pelberg, ten westen de omleiding 
van de Zuid-Willemsvaart en ten 
noorden van de wijk begint het 
grondgebied van de gemeente 
Gemert-Bakel.

Helmond, 1998
De gemeente Helmond haalt de 
landelijke pers. De nieuwe wijk 
Dierdonk blijkt, na aanvanke-
lijke scepsis, een groot succes. 
De wijk voor midden- en hogere 
inkomens werd geprojecteerd in 
een onaantrekkelijk woongebied. 
De gemeente begon een publiek-
private samenwerking met het 
Bouwfonds, dat grondig markt-
onderzoek verrichte en de wensen 
van potentiële bewoners inven-
tariseerde. Het resulteerde in een 
tuinstad van 2000 woningen in de 
stijl van de jaren dertig. Architec-
tuurcritici vonden het niks, maar 
moesten toegeven dat de wijk veel 
minder kil en onherbergzaam was 
dan andere nieuwbouwwijken. 
Kopers en bewoners waren wild 
enthousiast.

Burgemeester van Elk over Dier-
donk:
Kwaliteit in plaats van kwantiteit
“Na de afsluiting van de Groeistad-
periode van Helmond,” vervolgt 
Van Elk, “hebben we nog eens 
goed geanalyseerd of we er nu in 
alle opzichten op waren vooruit-
gegaan. Eén aspect viel toen toch 
wel tegen. Er was wel een stijging 
van het gemiddelde inkomen per 
inwoner, maar toch niet in de ma-
te waarop wij eigenlijk hadden ge-

hoopt. Omdat we toen niet meer 
aan de kwantiteit van gemiddeld 
duizend woningen per jaar vastza-
ten, hebben we besloten om vanaf 
dat moment uitsluitend nog voor 
kwaliteit in plaats van kwanti-
teit te gaan. Bij nieuwe projecten 
wilden we alleen nog het beste 
hebben en precies dat waarvan 
wij vonden dat de stad het nodig 
had. Als daar van de zijde van be-
leggers geen belangstelling voor 
was, dan zouden we zo’n project 
maar eens even laten liggen en 
het zeker niet op een kwalitatief 
mindere manier gaan invullen.” 
De gemeente besloot ten aanzien 
van het kwaliteitsstreven zelf het 
goede voorbeeld te geven. Aan de 
oostzijde van de stad was destijds 
een nieuw uitbreidingsplan aan 
de orde, Dierdonk, waar – in de 
stijl van de jaren dertig – uitslui-
tend woningen voor de vrije sec-
tor zouden worden gebouwd. De 
gemeente deed tal van voorinves-
teringen in het gebied, nog voor 
er grond was uitgegeven, om de 
openbare ruimte voor potentiële 
kopers zo aantrekkelijk mogelijk te 
maken. Het renteverlies door deze 
voorinvesteringen werd voor lief 

genomen. “Dat was natuurlijk een 
gok,” zegt Van Elk, “maar die gok 
is buitengewoon goed uitgevallen. 
We zijn daar in een publiek-priva-
te samenwerking met Bouwfonds 
aan begonnen en dat ging zo goed 
dat we vier jaar eerder dan gepro-
gnostiseerd alle grond daar had-
den uitgegeven. Daardoor maak-
ten we het renteverlies door de 
voorinvesteringen weer helemaal 
goed en is Dierdonk uiteindelijk 
ook uit exploitatie-overwegingen 
een goede greep geweest.”

De Helmondse wijk Dierdonk 
bestaat twintig jaar.
Op zaterdag 31 mei 2008 werd de 
nieuwe fontein geopend in het 
Dierdonkpark. De openingshan-
deling werd verricht door de Hel-
mondse wethouders Houthooft 
en Yeyden. Wethouder Stienen 
hees tegelijkertijd de Dierdonk-
vlag in de mast boven Chez René. 
De fontein en het evenement is tot 
stand gekomen met hulp en bij-
dragen van de bewoners van Dier-
donk en verschillende donateurs. 
De feestelijke dag begon om 13.00 
uur met een muzikale rondgang 
door de wijk.

Helmond

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

Met de bouw van deze wijk werd 
in 1993 gestart. De opzet van de 
wijk is ruim en groen en met een 
dorps karakter. De huizen zijn 
gebouwd in een neoversie van de 
bouwstijlen uit de jaren 30 van 
de 20e eeuw. De wijk is opgezet 
in drie themadelen, Laanwonen, 
Waterwonen en Boswonen. Met 
de uitbreiding op de plaats van 
de voormalige manege werd de 

Dierdonk
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VERLOSKUNDIGEN HELMOND

Praktijkassistente 
gezocht!

De beste zorg 
voor jou én 
jouw kind
• Persoonlijke zorg
• Avondspreekuur
• Echo in eigen praktijk
• Dag en nacht bereikbaar, 7 dagen per week
• Aandacht voor borstvoeding
• Anticonceptiespreekuur
• Een enthousiast team!

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

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

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

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

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

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

Kijk ook eens op 
www.dichtbij-verloskundigen.nl

Spreekuurlocaties in Helmond

Binnenstad Vitaliek, Julianalaan 2, Helmond

Gezondheidscentrum Brandevoort, De Plaetse 98B, Brandevoort

Dierdonk Medisch Centrum, Waterleliesingel 18, Dierdonk

Brouwhuis-Rijpelberg, Hof Bruheze 16, Brouwhuis-Rijpelberg

Afgelopen 3  weken deed ik mee aan 
de zomer cursus van dansschool van 
der Putten in partycentrum den Heu-
vel in  Mierlo. Ik vind het echt heer-
lijk om te dansen,  al vanaf mijn 14e 
jaar dans ik. Een zomer cursus houd 
3 lessen in van een bepaalde dans. 
Deze keer zaten er twee dansen  bij 
voor Beginners(vur ons dus)  De 
Swingfox, een kei leuke combinatie 
van de Foxtrot en Swingen. En verder 
een Salsa dans; de Bachatta.
En dan denkte misschien dat ik dat 
mee menne mens doe, nee hoor André 

kan vur ginne meter dansen. Krijgde 
alleen maar ergernis van in oe hu-
welijk. Al die leuke danslessen doe ik 
met Kitty een van men vriendinnen.  
menne  dansmaot. 

Jaren geleden zijn we hiermee begon-
nen met Rock en Roll.
We vinden het kei leuk om samen 
te doen, als we met ons vriendin-
nen groepke op pad gaan (en dat is 
nogal eens) zoeken we altijd samen 
de dansvloer op. Soms denken de 
mensen wel eens da  we een setje zijn 
och, en dan doen we gewoon mee ;-). 
We zijn tenslotte een setje vriendinnen 
toch? Dieje Swingfox is echt zo leuk 
en kan heel goed op alle leuke Neder-
landstalige nummers waar wij zo van 
houden. Je mag er ook zelf je draai 
aan geven, het ziet er kei leuk uit. 
Jammer dat er ginne video in de krant 
kan anders konde gullie het eens zien. 
Zaterdag 15 september kunde in de 
agenda zetten want dan hebben ze 
bij dansschool van der Putten  een 
open dag. En het leuke is dat deze 
dansschool dit jaar ook hun 20 jarig 
jubileum viert.

Anja en Eric van der Putten  zijn de 
grondleggers van deze prachtige 
dansschool.  
Op de open dag staan dansdemon-
straties op het programma en kun je 
kennismaken met het 
brede aanbod aan lessen, ik zou zeker 
eens langsgaan en een kijkje nemen.

Wij hebben zoveel plezier in dat dan-
sen ik kan het van harte aanraden

Kek is wen leuke foto van ons groepke 
van de swingfox 
Zo leuke da dansen, wij dansen zo het 
weekend in! 

Tot volgende week

Gezellig dansen 
deze week

Ons 

vertelt…

Bron foto; Marij Scheepens 

Hoomrun Dance Studios in de prijzen

Dream Big Work Hard, dat is de 
slogan van deze dansschool uit 
Helmond. Onder leiding van su-
pervisie Sherman Doesburg en 
assist coaches Jamayl Doesburg 
en Melanie Figueira Nunes,  blijkt 
dat daar gehoor aan is gegeven 
gezien de prijzen welke de dan-
sers zondag 26 augustus in ont-
vangst mochten nemen, tijdens 

het WK Streetdance in Glasgow, 
Schotland.

First Base werd 2e in de catego-
rie U14 Novice, Uniq werd 4e in 
de categorie U18 Beginners,  The 
Runnaz 5e in de categorie U18 
Intermediate en het  duo Jacky 
en Pam mochten de 2e prijs in 
ontvangst nemen in de categorie 
Duo U14 Advanced. 
Een prachtige prestatie waar we 
allen zeer trots op zijn.  s

Helmond

Hoomrun Dance Studios heeft een mooie prestatie neergezet tijdens 
het WK Streetdance (bron foto; Hoomrun Dance Studios).
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KOM OOK LEKKER WERKEN BIJ
DE LUCHT HELMOND

De Lucht Restaurants.        Utrecht - Den Bosch         Den Bosch - Nijmegen           HelmondA2 A59 N270
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Kassa- en keukenmedewerkers gezocht! Je bent flexibel, hebt altijd een lach op je 
gezicht en daarnaast is het jouw doel om ervoor te zorgen dat gasten het naar hun 

zin hebben. Jouw werkzaamheden zijn geen dag hetzelfde, je werkt zowel in de 
keuken als achter de kassa. Wij bieden jou een baan aan in een leuk team, op een 
drukke locatie met flexibele werktijden (4 - 38 uur). Daarnaast is het mogelijk om 

zowel intern als extern een opleiding te volgen tot bijvoorbeeld manager. 
Meer info? Ga naar www.delucht.nl/lekkerwerkenbijdelucht 

of bel naar: 0418 - 647 006.

FLEXIBELE 
WERKTIJDENFLEXIBELE 

FULLTIME 
EN PARTTIME

KASSA- EN 
KEUKENCREW M/V

WIJ ZOEKEN

KEUKENCREW M/V

FULLTIME 

Op zoek naar spanning?
Reizen door Europa  

en daar buiten?
Goede hotels!

Schokbestendig?

E info@vanlieshoutelektra.nl
T +31 (0)492 52 51 37
www.vanlieshoutelektra.nl

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wij zijn op zoek naar Technische ondersteuning. Had 

jij altijd al in de techniek willen werken? Vind je dat dit 

het moment is? Heb je geen technische opleiding?

Maar heb je wel interesse in dit mooie vak en sta je 

open om iets te leren?

Tijdens de ORO Kermis werd hij 
verrast met bloemen en een ca-
deaubon voor een bezoekje aan 
Toverland, aangeboden door 
het Limburgse attractiepark. 
Sam Grijpma (19) uit Helmond 
is de duizendste vrijwilliger van 
ORO! En daar hoort een ca-
deautje bij, vond bestuurder Jan 
Roelofs die hem dat zelf over-
handigde.

“De duizendste. Ja, leuk”, reageert 
Sam een beetje verbouwereerd. 
Om vervolgens snel weer aan 
het werk te gaan in het kraampje 
dat hij tijdens de kermis bemant. 
Daar is hij immers voor geko-
men, deze nieuwe flexvrijwilliger.
Sam is een typische jongen van 
negentien. Net geslaagd voor de 
opleiding voor media- en even-
tmanagement op het St. Lucas. 
Aan het zoeken naar een leuke 
baan in die richting, maar onder-
tussen lekker geld verdienen bij 
kruidenproducent Huijbregts. 

Daarnaast houdt Sam van spor-
ten, speelt hij piano én gitaar en 

is hij graag met vrienden op pad. 
Een druk leven dus? “Och, wat is 
druk, zegt hij een dag later in het 
ouderlijk huis in Brandevoort. Er 
zijn ook genoeg avonden dat ik 
gewoon op de bank zit te Net-
flixen. En eigenlijk ben ik hele-
maal niet zo’n stilzitter.”

Flex
Via een vriend hoorde hij over 
de mogelijkheid om bij ORO als 
flexvrijwilliger te werken. “Elke 
week een vaste avond of zo is 
voor mij wat moeilijk in te plan-
nen. Maar een paar keer per jaar, 
dat leek me wel wat. Ik heb me 
dus meteen opgegeven en bij de 
kermis was het de eerste keer dat 
ik kon helpen. Hoe ik het vond? 
Echt hartstikke leuk! Ik heb heel 
veel blije gezichten gezien en ik 
heb het gevoel dat ik daar ook 
een bijdrage aan heb geleverd. 
Schitterend toch?”

Oproep 
Sam roept alle leeftijdsgenoten 
op om zich op te geven als flex-
vrijwilliger. “Als we allemaal een 
klein steentje bijdragen maken 
we het leven ook leuker voor 
mensen die van onze steun af-

hankelijk zijn om plezier te ma-
ken. Een steentje bijdragen aan 
de samenleving. 

En daarnaast is het ook gewoon 
heel erg leuk. Ik ben benieuwd 
waar ze me de volgende keer 
voor vragen. Als ik kan,  ben ik 
zeker van de partij!” s

Sam, de 1000ste vrijwilliger van 
ORO, wordt in het zonnetje gezet 
door bestuurder Jan Roelofs 
(bron foto;  Stichting ORO).

‘Allemaal een klein steentje bijdragen’ 

1000-ste vrijwilliger bij ORO
Helmond

In het 24e jaar van haar be-
staan geeft Caratconcer-
ten ruim baan aan de jeugd.
Voor de eerste keer in haar geschie-
denis organiseert Caratconcerten 
een middag speciaal voor en door 
kinderen.

Onder de naam Carat Kids Spe-
cial Sunday zullen het op zondag 9 
september a.s. vooral kinderen zijn 
die het podium zullen betreden om 
hun kunnen te laten horen én zien.
U zult kunnen genieten van o.a. bal-
let, streetdance, twirl, de tikgroep 
van KSH Phileutonia, maar ook van 
een drie kwartier durende musical.
Wij nodigen u allen graag uit om bij 
deze eerste editie aanwezig te zijn.

Programma 9 september 
12.00 Applause 
12.15 Imagination Twirl 
12.30 KISI met de musical Spector – 
het beste zit van binnen 
13.15 Balletstudio Brandevoort 

13.30 tikgroep Phileutonia
13.45 Dansschool Reniers
14.00 Applause 
14.15 Kinderkoor van de Vrije School 
Peelland, 14.30 Imagination Twirl 
14.45 Ballet, 15.15 Dansschool Reniers, 
15.30 Binderin, 16.15 Applause 

De Voorleesbus Blikkie komt. 
Ook zal er een stand van Kav 
Maga (kinderweerbaarheid) zijn.
Vanaf de eerste zondag van mei tot 
en met de laatste zondag van sep-
tember biedt Caratconcerten diverse 
orkesten en verenigingen een podi-
um om in een fantastische ambiance 
voor een groot publiek op te treden. 
Ook op 9 september is dit het uit-
gangspunt. Daarnaast kan iedereen 
kennis maken met de diverse ver-
enigingen en kunnen kinderen zien 
of zij zich mogelijk willen aansluiten. 
Voor de verenigingen nieuwe aan-
was, voor uw (kleinkind) een leuke 
nieuwe hobby.

In ieder geval wordt het voor ieder-
een een leuke zondagmiddag in de 
Warande bij het Caratpaviljoen! s

Aankomend concert staat geheel in het teken van de jeugd (bron foto; Phileutonia Ine – Albert).

Carat Kids Special Sunday 
Helmond

HELMONDNU.NL
De nieuwssite van Helmond
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EXTRA GELD 
VERDIENEN?
NEEM EEN BEZORGWIJK
IN HELMOND.

Aanmelden/vragen? Mail naar: bezorging@deloop.eu

ELKE WEEK DONDERDAG/
VRIJDAG BEZORGEN!

BEZORGERS GEVRAAGD IN STIPHOUT, 
BRANDEVOORT, RIJPELBERG, DIERDONK, 
HELMOND-NOORD EN SUYTKADE

Veilig op elke hoogte. DIRKS

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

Ladders & trappen   Kooiladders

Steigers    Valbeveiliging

Moduletrappen

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
















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

WIL JE SPAANS LEREN? 
Spaanse les op eigen locatie in Helmond.

SCHRIJF JE NU IN! 
WWW.HORIZONTES.NL

06 485 66 315

si
si

Privé en groepslessen in kleine groepen.
Overdag en ‘s avonds.

Cursus op maat met een passend tempo.
 También holandés para hispanohablantes.

BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW   units vanaf 25 m2

TE KOOP BOUWKAVEL t.b.v. WONING   (incl. vergunning)

NIEUWBOUW

G O O S S E N S 
A R C H I T E C T

WWW.GABNA.NL

info : VERHOEVEN GARDEN STONES & BASICS (t) 06-54210260

www.HRdus.com - info@HRdus.comwww . s c h u t t i n g . n lP A S T O O R   E L S E N S T R A A T   2 6
H E L M O N D   0 4 9 2 - 6 6 5 7 8 9

K a n a a l d i j k  Z . W .  3 ,  H e l m o n d   ( t ) 0 4 9 2 - 5 2 3 4 6 8

Contact: 06-30452496   06-10580810

BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW   units vanaf 25 m2

TE KOOP BOUWKAVEL t.b.v. WONING   (incl. vergunning)

NIEUWBOUW

G O O S S E N S 
A R C H I T E C T

WWW.GABNA.NL

info : VERHOEVEN GARDEN STONES & BASICS (t) 06-54210260

www.HRdus.com - info@HRdus.comwww . s c h u t t i n g . n lP A S T O O R   E L S E N S T R A A T   2 6
H E L M O N D   0 4 9 2 - 6 6 5 7 8 9

K a n a a l d i j k  Z . W .  3 ,  H e l m o n d   ( t ) 0 4 9 2 - 5 2 3 4 6 8

TE HUUR HOOFDSTRAAT 13
Bedrijfshal van 140 m2 tot 430 m2. 

€ 60,- per m2 incl. parkeerplaatsen.
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Nieuws uit Mierlo-Hout

Pastoor Elsenstraat 32, Helmond
www.tapijthaltijssen.nl

M.TIJSSEN

Gordijnen,

vouwgordijnen,

jalouzieën,

rolgordijnen

Tapijt, 
vinyl, 
PVC

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

Lokaal
VertrouwdVertrouwd
PersoonlijkPersoonlijk

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

Uitvaartzorg van de Kerkhof

Na een lange vakantie wordt op vrijdag 
5 oktober a.s. het nieuwe Minorseizoen 
weer geopend! De 21ste editie zal dan 
plaatsvinden. Zoals je gewend bent, zal 
ook deze editie in Wijkhuis De Geseldonk 
georganiseerd worden. Jongeren van 13 
tot en met 17 jaar zijn van harte welkom. 
Ben je 12, maar zit je wel al op de mid-
delbare school? Dan mag je ook komen! 
Het feest begint om 19.30 uur en duurt 
tot 00.00 uur. De deuren sluiten om 20.30 
uur, zorg dus dat je op tijd bent.

Natuurlijk is er weer voor een fantastische 
line-up gezorgd. DJBartvdVen zal om 19.30 
uur het feest openen, gevolgd door Lady-
D. Zij heeft al eerder bij Minor gedraaid. 
Ook Daniel Dex en Basties zullen terugke-
ren! De klapper van de avond is De Lieve-
lings DJ’s van je Zusje. Zij zijn vooral bij fes-
tivals te vinden, maar hebben op 5 oktober 
een gaatje in hun agenda weten te vinden 
om bij Minor de zaal op z’n kop te zetten!
Ook is er weer vet licht en geluid op het 

podium, en zullen beveiliging, EHBO, ver-
keersregelaars en zeker ook onze vrijwilli-
gers ervoor zorgen dat iedereen een leuke 
gezellige avond zal hebben!

Bij Minor is de garderobe gratis, en con-
sumpties zijn verkrijgbaar voor slechts 1 
euro.
Haal je ticket voor 3 euro bij Jumbo Mierlo-
Hout, Primera Brandevoort, Primera Win-
kelcentrum De Bus of bestel deze online 
via ticketview.nl/shop/minor. Wacht niet 
te lang met kopen, want op=op!

Voor meer informatie over Minor, kijk 
op onze nieuwe website: www.minorhel-
mond.nl. Volg ons ook op Facebook en/of 
Instagram zodat je op de hoogte blijft! s

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Op 5 oktober zal minor weer plaatsvinden 
in de Geseldonk (bron foto; Minor)

21e  editie van Minor komt er weer aan!

De mix(dames en heren) recreanten 
groep van Polaris is op zoek naar enkele 
enthousiaste sportievelingen, die graag 
op maandagavond van 19.30 uur – 21.00 
uur met onze bestaande groep recrea-
tieve volleyballers/volleybalsters willen 
volleyballen.

Bij interesse, loop op maandagavond  vrij-
blijvend binnen in onze sporthal (Maho-
niehoutstraat 9a Helmond) en indien ge-
wenst kan je een training meedoen. 

Voor meer informatie: bezoek de site van 
vcpolaris.nl  of neem contact op met Jack 
van der Velden of stuur hem een mail naar 
j.vandervelden3@chello.nl. Zij verwelko-
men jou graag! s

Polaris mix recreanten zoeken versterking

De recreantenmix van Polaris is op zoek naar vrijwilligers (bron foto; VC Polaris) .

Vorige week zijn we gestart met de ont-
hulling van onze nieuwe Prins. 11 puzzel-
stukjes passen uiteindelijk in elkaar en 
slaan allemaal op onze nieuwe hoogheid. 
Raakte tip 1 kant noch wal volgens jou? 
Kon het nog alle kanten op? Ging er nog 
geen lampje branden? Misschien heb je 
meer aan de tip van deze week: deze be-
kende kroeg ken je zeker!

Iedere week op weg naar de prinsbekend-
making van 10 november onthult CV De 

Kluppels een nieuwe aanwijzing. Hoe 
dichter we de prinsbekendmaking nade-
ren, des te makkelijker het raden wordt. 
En als je alle tips volgt, maak je kans op 4 
toegangskaarten voor de Show- & Zwets-
avond op 16 februari 2019. 

Ga naar www.kluppels.nl en vul in wie vol-
gens jou de nieuwe Prins van De Kluppels 
wordt tijdens carnavalsseizoen 2018-2019. 

Volg ons ook op Twitter en Instagram via 
@houtsekluppels
of word vrienden op Facebook: CV De 
Houtse Kluppels s

De tip van deze week: 
deze bekende kroeg ken 
je zeker! (bron foto; 
Cv de Houtse Kluppels) .

Tip 2 
prinseroaje 
van de 
Houtse 
Kluppels

Mierlo-Hout

HELMONDNU.NL
De nieuwssite van Helmond
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Op zondag 7 oktober zal Hel-
mond weer helemaal in het 
teken staan van al de mooie 
dingen die Brabant te bieden 
heeft: Cultuur, geschiedenis, 
taal maar vooral de streekpro-
ducten en de gezelligheid staan 
deze 3e editie centraal. 

Grootste mosselpan ter wereld!
De grootste mosselpan ter we-
reld staat deze dag op het terrein 
van de Sligro. En dit is geen ge-
wone pan; ze heeft een omvang 
van 7 meter en een doorsnede 
van bijna 2 meter. Daar kun je 
heel wat mosselen in bereiden! 
Naast de mosselpan staat er ook 
een Rad van Fortuin met mooie 
prijzen en kun je eerlijk en heer-
lijk genieten van de fairtrade-

producten van Sligro. 12.00u t/m 
17.00u

Zuivel en bier: wezenlijk 
onderdeel van Brabantse 
geschiedenis? 
Historicus Robin Hoeks van Erf-
goed Brabant vertelt alles over 
boter en bier in Brabant. Eier-
mijnen, scharrebier, zuivelcentri-
fuges en stoombierbrouwerijen 
passeren de revue. 

Zijn de producten boter en bier 
een wezenlijk onderdeel van de 
roemruchte geschiedenis van 
het Bourgondische Brabant? Of 
is dat slechts marketing? Na het 
college is er de gelegenheid voor 
het publiek om vragen te stellen 
en mee te praten. 

Praktisch 
Het erfgoedcollege vindt plaats 

op 7 oktober om 15.00 uur in het 
Kasteel van Helmond (Kasteel-
plein 1). Voorafgaand aan het erf-
goedcollege vindt om 13.30 uur 
een rondleiding plaats in deze 
700 jaar oude waterburcht. 

Toegang tot het college is gra-
tis maar aanmelden verplicht, 
via info@erfgoedbrabant.nl 

o.v.v. “Helmond Erfgoedcollege”. 
Kosten voor de rondleiding zijn 
€5,00 per persoon en dienen ter 
plekke te worden betaald. 

Over Erfgoed Brabant
Erfgoed Brabant is een stichting 
die de waarde en waardering 
voor de zaken die we bewust of 
onbewust van onze voorouders 

hebben overgeleverd gekregen 
wil koesteren, bevorderen en 
doorgeven. Dat doen we speci-
aal voor mensen die actief zijn 
in de erfgoedsector, om ze nog 
beter hun werk te kunnen laten 
doen, maar ook door mensen op 
laagdrempelige en verrassende 
wijze te laten kennismaken met 
hun erfgoed. s

De grootste mosselpan ter wereld zal te vinden zijn op het terrein van de sligro. Daarnaast kun je deelnemen 
aan het erfgoedcollege in Kasteel Helmond (bron foto’s: Erfgoed Brabant/ Sligro).

Ons Brabant Festival 
Erfgoedcollege en de grootste mosselpan ter wereld!

Helmond

Het modebeeld trekt de zomer-
zon het najaar in. Opgewekte, 
lichte en felle kleuren, geel- en 
groentinten, warm rood-oranje 
en lila en dieppaars. In combina-
tie met glansstoffen als fluweel, 
satijn en velvet en de wijde vor-
men maakt de mode een dui-
delijk statement. Bravoure, ver-
trouwen, positiviteit en eigen-
heid. Stijlen die ruimte bieden 
voor avontuurlijke combinaties. 
Bij Lenssen Manders Mode 
“voor haar” vindt u uitgebreide 
collecties waarin al deze trends 
zijn opgenomen.

Cartooneske materialenmix met 
opvallende kleuren 
Een kleurrijke clash van impressi-
onisme en kubisme met cartoons 
en prachtige open kleuren. De 
kleuren geel, roze, heldergroen 
zorgen voor een bijna zomerse 
look. 

En de materialenmix van harige 
wol met parachutestof en velvet 
brengt een prachtige arty stijl. 
Deze looks gaan allemaal om 
fun, jezelf zijn en durf. Oversized 
trenchcoats, hoge enkelbroeken, 
wollen truien en furry coats pas-
sen in de lijn. 

Nude met pastels in een strakke 
softe stijl 
Prachtige pasteltinten worden 
gecombineerd met camels, peach 
en nude- en skintinten. Grijs is de 
kleur die al deze warme tinten ex-
tra accentueert. Oversized prach-
tige jassen en blazers, wijdval-
lende culottes en harige (kabel)
truien zijn in alle collecties aan-
wezig. Niets meer destroyed of 
used, maar vooral strak, recht en 
soft. Vaak uitgevoerd in glanzen-
de stoffen zoals satijn, fluweel, 
velvet en parachutestof. 

Back in town: lila en paars 
Helemaal terug uit de jaren ze-
ventig en tachtig zijn de kleuren 
lila en paars. Voornamelijk als ac-
centkleuren bij outfits waarin ook 
kerriegeel, mauve en groentinten 
een rol spelen. Veel glans, plooien 
en sporty looks. Deze bijna spacy 
en futuristische trend combineert 
niet alleen weer de glanzende 
stoffen, maar ook leer en rubber 
met elkaar. Gedurfd, maar ook 
lief en zacht. Een heel mooie stijl 
die je echt moet bekijken en pas-
sen om er verliefd op te worden. 

Zachte, romantische kleuren in 
urban, stoer-vrouwelijke looks 
Warmrood, zachtroze, wit en 
donkerblauw. De kleurenmix uit-
gevoerd in kostuums, wijdvallen-

de culottes en tapered broeken 
en prachtig wijdvallende jurken 
en rokken. 
In deze trend zie je veel colorbloc-
king, boho-looks, voile en crêpe, 
bloemen en Afrikaanse invloe-
den. Denk aan een gebloemde 
jurk tot op de enkel met een furry 
coat. Of een wijd uitlopende sa-
tijnbroek met een oversized wol-
len trui. 

Overdadig en uitbundig, maar 
hooggesloten
Grote overjassen, wijde blazers, 
suits en weer de wijde pantalons 
en culottes. Over the top looks 
met veel ruiten in okergeel, groen-
tinten en warme najaarskleuren. 

Deze trend is het meest winters 
van de verschillende trends. Veel 
wollen pakken, fijne wollen jas-
sen, kabeltruien en warme pan-
talons. Binnen deze stijl krijgt 
het mannenpak een vrouwelijke 
touch. De Yves Saint Laurent-
look uit de jaren zeventig is terug.

Nieuwsgierig geworden? Dan is 
het hoog tijd voor een bezoek aan 
Lenssen Manders Mode “voor 
haar”. Onze mode-adviseurs ken-
nen de nieuwe collecties door en 
door en helpen u met een goed 
combinatie-advies. Kom gerust 
vrijblijvend kijken en passen. s (Bron foto; Lenssen Manders mode).

Extraverte stijlen met warme én felle kleuren in glanzende materialen
Regio
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URAN MATTERZ! presents 
URBANMINORZ! hét Urban 
concert voor de jeugd met SFB, 
Rugged, DJ Lorentz en dance 
acts by UnityEight! 

In navolging van Festival en 
HipHop Concert URBAN MAT-
TERZ! staat er op zaterdag 29 
september een jeugdvariant op 
de rol: URBAN MINORZ!
De hiphop avond in de Hel-
mondse Cacaofabriek is be-
stemd voor jeugd van 12 t/m 17 
jaar. De organisatie van URBAN 
MATTERZ! is er trots op, dat zij 
SFB hebben weten te strikken als 

hoofdact!
 
Artiesten 
SFB oftewel Strictly Family Busi-
ness is een Haagse formatie be-
staande uit Frenna, Jandro, KM 
en Priceless. Met hun staat van 
dienst en hits die miljoenen ke-
ren worden gestreamd, is SFB 
niet meer weg te denken uit het 
Nederlandse hiphoplandschap. 
Ze maken er een feest van op het 
podium! 

RUGGED 
Een unieke act bestaande uit 
twee DJ’s en een MC. Ze staan 
bekend om hun energieke 
shows en eclectische draaistijl, 
waarbij de heerlijkste Hiphop, 

R&B, Dancehall, Moombahton, 
House, Top-40 en Kuduro naad-
loos met elkaar gemixt worden! 

LORENTZ
De 16-jarige Lorentz draaide al 
op de grootste internationale 
dance events (waaronder ADE) 
en is een veel geboekte DJ. Maar 
draaien tijdens URBAN MI-
NORZ! in zijn hometown Hel-
mond kon hij niet weigeren! 
UnityEight
Verder zullen er ook dansde-
monstraties te zien zijn van dan-
sers van UnityEight uit Helmond. 
Ouders kunnen hun kinderen 
met een gerust hart naar dit con-
cert laten gaan. Buiten het toe-
gangskaartje dient de jeugd hun 
schoolpas te tonen. Beveiligers, 
medewerkers van de Cacaofa-
briek en mensen van de organi-
satie houden een extra oogje in 
het zeil.  Het is een ‘fris only con-
cert,’ dus alcohol is verboden!
   
Wanneer? 
Zaterdag 29 september
Voor: tieners van 12 t/m 17 jaar
Waar: De Cacaofabriek in 
Helmond
Van: 19.00 tot 00.30 uur
Kaartjes: euro 15 
(+ vertoon van schoolpas)
Kaartjes te koop bij: 
De Cacaofabriek en Dansschool 
UnityEight s

Helmond-Oost

Iedere maandag organiseert het 
HMC een Superkien in het TOV-
gebouw, Azalealaan te Helmond. 
Er is een prijzenpot van €1.400 
met als hoofdprijs een bedrag 
van 350 euro. Tevens is er een 
loterij voor het winnen van twee 
grote gevulde levensmiddelen-
manden en gratis kienkaarten. 
Aanvang 20.00 uur. Zaal open 
vanaf 18.45.

Mierlo-Hout

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

Annawijk/Suytkade

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

Helmond

Helmond

Helmond

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

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

Repaircafé Rijpelberg – Woens-
dag 12 september
Gratis reparaties bij Repaircafé 
Rijpelberg op woensdag 12 sep-
tembers van 13.00 tot 17.00 uur. 
Locatie:  oude basisschool De 
Torelaar op de Groningenhof 4, 
Helmond. Meer info: www.face-
book.com/RepaircafeRijpelberg
Toegankelijk voor alle inwoners 
van Helmond. Nieuwe vrijwilli-
gers nog steeds welkom.

SFB komt naar Helmond!

SFB komt naar Helmond! Ze zullen optreden tijdens hét concert voor 
de jeugd: URBANMINORZ! Onderdeel van URBAN MATTERZ 
(bron foto; URBAN MATTERZ) .

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

Zondag 9 september:
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoogmis m.m.v. het kerk-
koor;
Käthie Saris-Spoormakers; Zus de Vocht-Tielemans; Joke van 
Iersel-van Weert; Harry van Bree; Rosa Nguyen Thi Nghi;

Donderdag 13 september:
19.00 uur Alphonsuskapel;
20.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout Vormsel informatie avond.

Zaterdag 15 september:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint 
Anna; Mariakoor;
19.00u Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;
Jan van de Ven.

www.damiaanhelmond.nl

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

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.

Zondag 16 september
10.30 uur Gregoriaans koor
Rie Smits-Verhofstad, Femke van Stiphout, Pieter de Bok, Piet 
de Kok en Paula Schouten de echtge-
note, Harrie de zoon en overleden 
familie, Sjef Verdegen.

www.damiaanhelmond.nl

Meld je aan op  
hartstichting.nl/reanimatie

Kun jij reanimeren?

HELMONDNU.NL
De nieuwssite van Helmond
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save the dateSEPTEMBER
EVENEMENTEN

LIVE: The Sexto-
nes (USA), Euro-
pean Tour 2018 
The Sextones 
staat garant voor 
wrede soulcom-
posities en pom-
pende funk. De 
band is gevormd 
rondom de 
frontman Mark 
Sexton. Muziek-
café Helmond, 
Zuid Koningin-
newal 39. 22:00 
- 01:00 uur.

Carat-Concerten  
Carat-Concerten 
op zondag gra-
tis openlucht-
concerten in 
stadspark de 
Warande in 
Helmond. Pro-
gramma van 9 
september Kids 
Special Sunday 
en Binderin. 
Carat-Paviljoen 
Warande, 
Warandelaan 1.
12:00 - 15:00 uur.

LIVE: Stage Expe-
rience September 
2018 #1/2 
Elke 2e en laat-
ste zondag van 
de maand heeft 
Muziekcafé haar 
podium beschik-
baar gesteld 
voor 3 bands 
die zich lekker 
op het podium 
willen uitleven 
tijdens Stage 
Experience. 
Muziekcafé 
Helmond, Zuid 
Koninginnewal 
39. 18:00 - 00:00 
uur.

DONDERDAG 6 SEPTEMBER
Gratis proeflessen 
Jeugdtheaterschool 
Wil je graag toneelspelen? Meld je 
aan voor een proefles. De lessen 
op onze Jeugdtheaterschool begin-
nen in september weer. Kinderen 
en jongeren kunnen gratis en vrij-
blijvend een toneelles volgen. An-
natheater Helmond, Floreffestraat 
21a. 16:00 - 18:45 uur.

Paintbar special: Schilder Hert op 
steigerhout 
Deze special wil je niet missen. 
We schilderen het Hert op steiger-
hout bij City Resort Helmond in 
Helmond. City Resort Helmond, 
Scheepsboulevard 2. 
19:30 - 22:00 uur.

VRIJDAG 7 SEPTEMBER
Biologische markt Brandevoort 
Elke vrijdag is er van 14.00-18.00 
uur een biologische markt onder 
de Markthal van Winkelcentrum 
Brandevoort in Helmond. Markthal 
Winkelcentrum Brandevoort, de 
Plaetse 1. 14:00 - 18:00 uur.

Dede Priest & Johnny Clarke’s 
Outlaws 
Dede Priest opgegroeid in Texas 
heeft door jarenlang optreden een 
internationale naam opgebouwd.  
De Cacaofabriek, Cacaokade 1 
20:30 uur.

Strictly Stephanie 
Een 80s kenner in al haar vezels 
maar ook lekkere nummers uit de 
90s zal ze niet nalaten te draaien. 
Muziekcafé Helmond, Zuid Konin-
ginnewal 39. 22:00 - 01:00 uur.ZATERDAG 8 SEPTEMBER
Weekmarkt Centrum Helmond  
Kom elke zaterdag naar de gezellige 
Helmondse markt De Helmondse 
Markt elke week een feest. 
Centrum Helmond, Markt 38 
09:00 - 16:00 uur.

Bezoek Kasteel Helmond gratis op 
Open Monumentendag 
Op zaterdag 8 en zondag 9 sep-
tember is het weer Open Monu-

mentendag! Dan kun je Kasteel 
Helmond gratis bezoeken. Let op: 
Kasteelzoldertour €2,50 p.p. en 
voor de Kunsthal 50% korting op 
een toegangskaart. 
Kasteel Helmond, Kasteelplein 1 
Za 8 september 12:00 - 17:00 uur, 
zo 9 september 12:00 - 17:00 uur.

Kunst - Ambachten Jan Vissermuse-
um tijdens Open Monumentendagen 
Bezoek gratis het Jan Visser Mu-
seum tijdens de open Monumen-
tendagen op zaterdag 8 en zondag 
9 september 2018. De themadag 
Kunst en Ambachten is alleen op 
zondag 9 september. 
Jan Visser Museum, 
Keizerin Marialaan 5 
Za 8 september 12:00 - 17:00 uur, 
zo 9 september 12:00 - 17:00 uur.

Nationale orgeldag en Open 
Monumentendag in Lambertuskerk 
Helmond 
Op zaterdag 8 september vindt ook 
de Nationale Orgeldag plaats. Deze 
dag valt samen met de Open Monu-
mentendag. De Lambertuskerk is 
zaterdag en zondag geopend voor 
publiek, en ook het Robustelly-orgel 
zal op deze dag van zich laten ho-
ren. Lambertuskerk, Kerkstraat 51 
Za 8 september 11:30 - 16:00 uur, 
zo 9 september 12:30 - 16:00 uur.

Open Monumentendagen (OMD) 
Helmond 
Landelijke Open Monumentenda-
gen in Helmond met het thema 
“Proef Europa (in Helmond)”. Haal 
het gratis boekje en koop de 4 vou-
chers voor een mini-hapje bij VVV 
Helmond. 
VVV Helmond, Watermolenwal 11 
Za 8 september, zo 9 september, 
Toelichting: Kijk voor de exacte 
openingstijden in het gratis boekje.

lavinia meijer - 
The glass effect & more 
De invloed van de Amerikaanse 
componist Philip Glass op de jon-
gere generatie componisten is de 
laatste decennia alleen maar ge-
groeid. Lavinia Meijer brengt met 
dit programma een ode aan deze 
iconische componist. 
De Cacaofabriek, Cacaokade 1,  
20:30 - 22:00 uur.

Op 7 oktober vindt in de Lambertuskerk Hohe Messe 
plaats. De aanvang van het concert is 20.00 uur. Bach’s 
Magnum Opus klonk nog nooit in Helmond. Na de 
Helmondse première van de Mattheus Passie in 2011 
brengt Lambertus Concerten in haar jubileumjaar de 
première van dit prachtige werk in samenwerking met 
het eveneens jubilerende Helmonds Vocaal Ensemble. 
Een kaartje kost €25,- en u kunt deze bestellen op
www.lambertusconcerten.com

HOHE MESSE
7 OKTOBER

www.helmondnu.nl

PATHÉ HELMOND
DO. 6 T/M WO. 12 SEPTEMBER

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

Alpha (DOV) Do 10:45 uur / Vr 12:15 uur / Ma 12:30 uur / Di 16:15 
uur
Alpha (O3D) Ma 17:30 uur / Wo 18:30 uur / Do, Zo, Di 19:00 uur / 
Vr, Za 19:15 uur 
Amori Fragili (DOV) Di 13:30 uur 
Aristokatten, De (Pathe Disneyweken) (DNL) Wo 14:30 uur 
Aristokatten, De (Pathe Disneyweken) (DOV) Wo 19:00 uur 
BlacKkKlansman (DOV) Vr 10:30, 19:45 uur / Za 10:45, 19:30 uur / 
Zo, Di 13:00 uur / Do, Ma 13:15 uur / Wo 14:00 uur / Do, Zo, Di, Wo 
18:45 uur / Ma 21:15 uur
Book Club (DOV) Di 10:45 uur / Wo 12:10 uur / Za 12:30, 19:45 
uur / Vr 13:00, 20:00 uur / Do 13:45, 19:10 uur / Zo 14:00 uur / Ma 
14:15, 18:30 uur / Zo, Di, Wo 19:15 uur
Christopher Robin (DNL) Zo 10:30 uur / Za 11:00 uur / Wo 13:00 uur 
/ Vr 14:00 uur
Christopher Robin (DOV)
Vr 16:30 uur / Di 16:45 uur / Do, Zo 16:50 uur 
Disobedience (DOV) Ma 20:00 uur 
Dywizjon 303 (DOV) Zo 16:30 uur 
Elvis: ‘68 Comeback Special 50th Anniversary (DOV)
Za, Ma 13:30 uur 
Equalizer 2, The (DOV) Di 11:30 uur / Do 11:45 uur / Za 17:00, 21:45 
uur / Ma 17:15 uur / Wo 21:00 uur / Do, Zo, Di 21:15 uur / Vr 21:30 
uur
Film van Dylan Haegens, De (DOV)
Za 10:00, 14:30 uur / Ma - Wo 10:30 uur / Zo 12:15, 14:15, 18:00 
uur / Wo 14:20 uur / Vr 15:30 uur / Do 16:00 uur / Do, Ma, Wo 
18:15 uur / Vr, Za, Di 18:30 uur
Hotel Transylvania 3 (DNL) Ma 10:30 uur / Di 11:00 uur / Za 13:00 
uur / Zo 13:15 uur / Wo 16:00 uur 
Hotel Transylvania 3 (N3D) Wo 13:45 uur / Za 15:30 uur / Vr, Di 
16:00 uur / Do, Zo, Ma 16:15 uur 
Incredibles 2 (DNL) Wo 11:00 uur 
Incredibles 2 (N3D) Za 14:00 uur / Vr 14:30 uur / Zo 14:45 uur / Wo 
14:50 uur / Do, Di 15:45 uur / Ma 16:00 uur 
Louis en de Aliens (N3D) Zo 10:00 uur / Za 11:50 uur / Wo 12:20 uur 
Mamma Mia: Here We Go Again (DOV) Wo 11:30 uur / Do 13:00 uur 
/ Di 13:15, 20:30 uur / Vr 13:20 uur / Za 13:45 uur / Ma 14:45 uur / 
Do, Zo, Ma, Wo 20:15 uur / Vr, Za 20:45 uur
Meg, The (O3D) Zo 10:30 uur / Ma 13:00 uur / Vr 13:30 uur / Do 
14:45 uur / Wo 16:15 uur / Za 16:45 uur / Di 18:15 uur
Mission: Impossible - Fallout (DOV) Do 10:30 uur / Ma 11:00 uur / 
Vr 15:50 uur / Za 16:00 uur 
Mission: Impossible - Fallout (O3D) Vr 11:30 uur / Di 12:40 uur / Wo 
15:20 uur / Do, Zo 20:45 uur / Ma 21:00 uur / Vr, Za 21:15 uur
Nick Jr. Zomerbios (DNL) Zo 10:00 uur / Do, Vr, Wo 10:30 uur 
Nun, The (DOV) Zo 10:15, 15:30 uur / Za, Di 10:30 uur / Ma, Wo 
10:45 uur / Do 11:00, 13:30 uur / Vr 11:45, 17:00, 19:30 uur / Ma 
12:45 uur / Di 15:00 uur / Do, Zo, Wo 17:30 uur / Za 17:45, 20:15, 
22:45 uur / Do, Zo - Wo 19:45 uur / Do, Vr, Zo - Wo 22:00 uur
Oliver & Co (Pathé Disneyweken) (DNL) Zo 11:00, 15:00 uur 
Papillon (DOV) Wo 20:45 uur 
Peppermint (DOV) Ma 10:45, 16:40, 21:30 uur / Vr 11:00, 17:15, 
22:45 uur / Za 12:10, 22:30 uur / Do 12:15 uur / Di 12:30, 21:50 uur 
/ Zo 16:00 uur / Do, Za, Di, Wo 16:30 uur / Do, Zo, Wo 21:45 uur
Robin Hood (Pathe Disneyweken) (DNL) Za 15:00 uur 
Searching (DOV) Za 10:15, 16:15, 22:15 uur / Di 10:30, 14:15, 21:40 
uur / Do, Vr 10:45 uur / Ma 11:00, 15:45, 19:15 uur / Zo 12:30 uur 
/ Do 14:30 uur / Wo 17:00 uur / Vr 19:00, 22:30 uur / Do, Zo, Wo 
21:30 uur 
Show Dogs (DNL) Za 10:00 uur / Wo 12:45 uur / Zo 12:50 uur / Vr 
14:45 uur
Slender Man (DOV) Ma 15:15 uur / Di 17:30 uur / Vr 17:45 uur / Do, 
Zo 18:30 uur / Za 19:00 uur 
Sneak Preview 20180906 (DOV) Di 21:00 uur 
Tarzan (Pathé Disneyweken) (DOV) Ma 19:00 uur 
Teen Titans Go! To the Movies (DNL) Wo 10:45 uur / Zo 11:45 uur 

Lambertuskerk

HELMONDNU.NL
De nieuwssite van 

Helmond

ZONDAG
9 SEPTEMBER

helmond
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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
e 12,50
e 14,00
e 15,50
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TE HUUR

EVENEMENTEN DIVERSEN

OPENINGSTIJDEN
Ma. 13.00-17.00 uur

Di. - vr. 09.00-12.00 uur
 en 13.00-17.00 uur

VLOOIEN MARKT
EINDHOVEN IJSBAAN 

(genneper parken)
Zondag 23 september

Vanaerlebv.nl 
0492-525483

9 september 
vlooienmarkt

Speeltuin Philipsdorp
A.v. Leeuwenhoeklaan 

Eindhoven
9-16 uur  gratis entree

Kraamhuur 
06-20299824

Te huur in Helmond 
maisonnette, drie slaapkamers. 

Per 1 november 2018.
Alleen voor personen met vast 
inkomen. Meer informatie via

veluwehof@outlook.com

Kapster Nicole
Ervaren kapper aan huis 

voor dames, heren en kids.
Knippen 10 Euro en voor

kleuren, fohnen en watergolf 
mag u mij altijd bellen, 

ook ‘s avonds. 
Kapper aan huis of thuis, 

tel.: 06-30075443

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

Lenie Klaasen  |  06-52716622
BUSINESS     OWNER

Wilt u kennis maken 
met de producten 

van Forever, bel dan 
vrijblijvend voor een 

afspraak. 
Geen party of andere 

verplichtingen. 

De producten zijn uit 
voorraad leverbaar en 
te bestellen bij  Lenie 

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

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

Rolluiken, luifels, 
vloerbedekking, lamellen, 

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

Willie’s stoffering, 
Braaksestraat 10, Helmond, 

T: (0492) 535901

www.dedakdekker.com
Ook voor particulieren 

T: 0492 - 546007

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

Tel. 0492-510855 
www.ikgeefeenfeestje.nl

V ISSPEC IAL I TE I TENMierloseweg 41, 
Helmond 

(0492) 55 34 23

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

Voortaan op 
maandag ook 

geopend!

Lekkerbek menu 
normaal € 7,95 

nu € 5,95

2 Stuks 
nu € 10,-

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

9

8

6 4 52

9

2 9

3 4

9

5 8 3 6

6 5

2 7 6

1

9 4 8 5
Oplossing van week 34:

Mail de gele oplossing voor 14 september naar:

actie@deloop.eu

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

minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar.

Prijswinnaar krijgt een persoonlijk bericht.

Prijswinnaar week 34: 
Olaf van Vijfeyken

b

a

6

d

c7 c

Olaf van Vijfeyken stuurde zoals ve-
len de oplossing in van de Sudoku 
en was blij verrast dat hij gewonnen 
had.

Britt Welten (stagiaire DTP, Ad-
communicatie) overhandigde 

de Holland Casino dinercheque 
t.w.v. € 100,00 en een leuke Goodie-
bag aan Olaf.

Iedere 14 dagen plaatst Weekkrant 
De Loop Helmond een Sudoku. 
Lost u deze op? Dan maakt u ook 
kans op een dinercheque en een 
exclusieve Goodiebag van Holland 
Casino Eindhoven.

Winnaar Sudoku Weekkrant De Loop Helmond
Helmond
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miet
helmond 
dames&herenkleding

openingsknaller!
geheel nieuwe herenafdeling

20% korting 
op de heren-wintercollectie 
(uitgezonderd jassen en basis)

zaterdag 8 september 10.00-17.00 uur
zondag 9 september 11.00-17.00 uur
Winkelen onder het genot van bites & drinks

markt 52
helmond | 0492 538 582 | Cmiet helmond

Voor de heren
Airforce
My Brand
Pure White
Moschino
Frankie Morello
Antony Morato
Patricia Pepe
Radical
Dean Rich
Iceberg Play
Mylestone

Voor de dames
Esqualo
K-Design
Moschino
Juffrouw Jansen
Pure White 
Kaffe, Cream
Frank Lyman
Relish
Gaudi
Francomina
Silvian Heach
Eva Kayan
Lisette L
NYD jeans


