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WOENSDAG 26 JUNI
LADIES NIGHT
YESTERDAY!

LAATSTE TICKETS 
19.30 EN 20.30 UUR

€ 399,=

vd wiel  Tuinmachines         Beek en Donk
gremac

 www.vdwielgremac.nl - 0492- 46 41 62  

t.w.v.

+AUTOMOWER

Bij aankoop van een

115Li Trimmer
incl Accu+Lader 

GRATIS*

*vanaf model 315

VERKOOP - REPARATIE - ONDERHOUD

Super Sociaal is een supermarkt 
voor mensen die (tijdelijk) min-
der inkomsten hebben. Het is 
een fris ogende, keurig inge-
richte supermarkt met ruim 
175 wekelijks terugkerende 
verschillende basisproducten. 
Dagelijks vers vlees, vers brood, 
volop verse groente en fruit en 
een mooi assortiment diep-
vriesproducten.
Daarnaast heeft Super Sociaal 
producten voor persoonlijke 
verzorging, een ruime keuze 
aan schoonmaakmiddelen en 
verschillende wasmiddelen. 
Het vriendelijke personeel is 
gekleed in herkenbare rood of 
blauwe shirts, kortom Super 
Sociaal is een eigentijdse super-
markt die ogenschijnlijk niets 
afwijkt van elke willekeurige 
andere supermarkt.

Toch anders 
Super Sociaal maakt onderdeel 
uit van het armoedebeleid van 
de gemeente Helmond en valt 
onder de Stichting Maatschap-
pelijke Opvang (SMO) Regio 

Helmond. Om te kunnen win-
kelen bij Super Sociaal moet u 
zich eenmalig persoonlijk aan-
melden. Dat kan heel eenvou-
dig met een zogenaamde Ge-
meentelijke Inkomensverklaring, 
deze verklaring krijgt iedereen 
automatisch toegestuurd die 
een bijstandsuitkering ontvangt. 
Heeft u een laag inkomen of bij-
voorbeeld alleen AOW, kom dan 
gerust naar de winkel en dan 
helpen wij u met het aanvragen 
van de Gemeentelijke Inkomens-
verklaring.

Als u eenmaal aangemeld bent, 
krijgt u een persoonlijk pasje van 
Super Sociaal en vanaf dat mo-
ment kunt u komen winkelen zo 
vaak en zoveel als u maar wilt.

Korting en 
dagelijkse aanbiedingen 
Winkelen bij Super Sociaal be-
tekent winkelen met flinke kor-
ting. De prijzen liggen gemiddeld 
30% lager dan in de reguliere 
supermarkt. Dat betekent niet 
dat elk product 30% goedkoper 
is dan elders, maar dat u gemid-
deld over al uw boodschappen 
wél 30% minder betaalt aan de 

kassa. Iedereen kan bij Super 
Sociaal namelijk gebruik maken 
van dagelijkse aanbiedingen, 
producten die soms wel 50, 60 of 
70 procent goedkoper zijn dan in 
een andere winkel, en elke week 
zijn er wel andere aanbiedingen.
Super Sociaal is erin geslaagd via 
een groothandel kwalitatief goe-
de en betaalbare producten in te 
kopen en kan hiermee een eigen 
huismerk voeren. In de winkel 
van Super Sociaal kom je dan 
ook voor het overgrote deel pro-
ducten tegen van het huismerk 
‘Everyday’.

Hoge en lage prijzen 
Wie door de winkel van Super 
Sociaal loopt ziet bij elk product 

een hoge en een lage prijs staan. 
De hoge prijs is voor iedereen die 
een winkelpas heeft verkregen 
op basis van een Gemeentelijke 
Inkomensverklaring en deze 
klanten ontvangen dus een kor-
ting van gemiddeld 30%.
De lage prijs is voor klanten die 
naast een Gemeentelijke Inko-
mensverklaring ook nog proble-
matische schulden hebben én 
die zich laten helpen door een 
professionele schuldhulpverle-
ningsorganisatie om van hun 
schulden af te komen. Deze ca-
tegorie klanten kunnen mogelijk, 
omdat ze zich laten helpen met 
het wegwerken van hun schul-
den, tijdelijk gebruik maken van 
de lage prijzen bij Super Sociaal 

Binnenkijken bij Super Sociaal. (Bron foto; Mandy Meeuwsen).

Helmond en betalen dan voor de produc-
ten gemiddeld slechts 20% van 
de normale supermarktprijzen. 

Informatie 
Super Sociaal is te vinden aan de 
Engelseweg 127 te Helmond. De 
winkel is geopend op dinsdag en 
woensdag van 10.00 tot 16.30 uur 
en op donderdag van 10.00 tot 
17.30 uur. Tijdens openingstijden 
is de winkel telefonisch bereik-
baar op nummer 0492-552876, 
het mailadres is 
info@supersociaal.nl

Bezoek onze website 
www.supersociaal.nl of volg 
ons via Facebook: Super Sociaal,  
supermarkt voor minima. s

De supermarkt voor minima 
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Droom en doel: deelnemen aan de 

Paralympics 2020 in Tokio, 
gaat u samen deze weg met mij? 

www.nielsonwheels.com

‘Niels 16 jaar, leerling dr. Knippenberg College Helmond. 
Op éénjarige leeftijd werd ik getroffen door de Meningokokken 

bacterie, gevolg 2 benen en vingerkootjes geamputeerd, 
op 16 jarige leeftijd wereldkampioen tennis junioren 2019.’

Arts and Crafts
Food and Music

23 juni 2019
Kunstmarkt

van 12.00 tot 17.00 uur
Plein Heilige Lucia

Kerk in Mierlo

www.Mierlo-Artistique.nl

Het was weer een heel geregel, 
maar aanstaande zondag is het 
alweer voor de derde keer dat 
de pleinen rondom de Heilige 
Luciakerk in Mierlo het toneel 
zijn voor kunstzinnig en creatief 
Mierlo-Artistique. 

Wat begon als een klein idee is 
ondertussen uit aan het groeien 
tot een zeer gewaardeerd jaar-
lijks evenement voor jong en 
oud. Op 23 juni veranderd Mierlo 
weer even in het Montmartre 
van Parijs. 
Van 12.00 tot 17.00 uur herrijst op 
de sfeervolle plek aan de voet 
van de kerktoren voor één dag 
een gezellige zomerse vakantie 
markt. Een ontmoetingsplek 

voor bezoekers, groot en klein, 
met een 60-tal kunstenaars en 
hobbyisten die gepassioneerd 
laten zien en demonstreren wat 
ze bezighoud. Aansluitend tot 
20.00 uur is er de afterparty waar 
we gezellig na kletsen, een hap-
je en drankje op het terras van 
Gasterij ’t Spitje met op de ach-
tergrond de gezellige deun van  
Trio Vrij Vrolijk.

Schilderen, boetseren, hakken, 
knippen, plakken, naaien, bak-
ken, schuren, schaven….. een 
grote diversiteit uit Mierlo, de 
regio en van ver daarbuiten is 
op de markt vertegenwoordigd.  
Professioneel en huisvlijt door 
elkaar en op verschillende plek-
ken mag ook het bezoek zelf aan 
de slag, terwijl de Straatband op 
de vlucht gaat over het plein en 

de Mierlese Tonnekes er luchtig 
op los bloazen.

Voor de kleine bezoekers zijn er 
ook verschillende activiteiten 
om aan deel te nemen. Zij kun-
nen bijvoorbeeld in de Foyer van 
het Patronaat, waar ook diverse 
verenigingen zich zullen presen-
teren, creatief aan de slag met 
Juuds Foederer of misschien 
waag je wel een dansje mee 
tijdens de demonstraties van 
dansgroep Sjiwa in de Karrewiel-
zaal, ga je samen met Piep naar 
spannende verhalen luisteren in 
Blikkie de Voorleesbus en laat je 
gezicht kleurrijk omtoveren in 
jouw superheld bij de schmink.

Er komen ook een paar oude 
ambachten voorbij en natuurlijk 
kan er ook geproefd worden, lek-

kere homemade baksels of een 
heerlijke kruidenthee. Want na-
tuurlijk is er ook aan de inwen-
dige mens gedacht. Bij Carolien 
geniet je op het terras van een 
lekker speciaal biertje en bij ’t 
Patronaat staat de koffie te prut-
telen. De lekkere hap tussendoor 
is natuurlijk in goede handen bij 
Henry van der Leest en wil je nog 
niet naar huis….hij zorgt ook voor 
het avondeten.

Als dan het zonnetje ook nog 
mee wil werken maakt de mu-
ziek van de Mierlose Djembé 
band Djubo het zomerse gevoel 
compleet. De organisatie van 
Mierlo-Artistique en de After-
Party, beide gratis toegankelijk, is 
in handen van Stichting Mierlo-
Artistique. Informatie over de zo-
mermarkt  is te vinden op www.
mierlo-artistique.nl en op Face-
book en Instagram.

Deze editie is Mierlo-Artistique 
kleurrijk verbonden met het Zo-
mercarnaval van de Spruwweja-
gers. Via een korte looproute kun 
je van beide evenementen genie-
ten en als dan het zonnetje ook 
nog mee wil werken maakt de 
muziek van de Mierlose Djembé 
band Djubo het zomerse gevoel 
op het plein helemaal compleet. 

De organisatie van Mierlo-Ar-
tistique en de After-Party, beide 
gratis toegankelijk, is in handen 
van Stichting Mierlo-Artistique. 
Informatie over de zomermarkt   
is te vinden op www.mierlo-
artistique.nl en op Facebook en 
Instagram. s

Regio

Deze editie is Mierlo-Artistique kleurrijk verbonden met het Zomercarnaval van de Spruwwejagers 
(bron foto; organisatie Mierlo-Artistique).

Kunstig en creatief Mierlo kleurt weer zomers

Elke woensdagavond repe-
teren wij als koor gezellig 
in het Dierdonkse wijkge-
bouw Parkzicht.

Daarnaast hebben we door 
het jaar heen ook diverse 
optredens in Helmond en 
daar buiten,echter 4 keer 
per jaar geven wij de gele-
genheid aan Iedereen om 
gezellig met ons mee te 
komen zingen tijdens De 
openbare  Liederentafel in 
Parkzicht. De eerste Lie-
drentafel is op 26-06-2019 
Van 20:00 tot 23:00 uur De 
teksten worden dan gepro-
jecteerd of u kunt een liede-
ren boekje kopen Wij zien u 
graag komen. De toegang 
en koffie is gratis.
Veel zang plezier! s

Liederentafel 
’t Akkoordje

Dierdonk
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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
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

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

OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts, Chris Thielen en 
Mandy Meeuwsen.

BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie
www.klaasenvandeursen.com

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen 
Myrell Richardson

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.

HELMOND
weekkrant de loop

Omdat iedereen anders is...
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U I T VA A RT  S P I E R I N G S

Ook als u verzekerd bent bij 
Ardanta, Amev, Dela, Monuta 
of Yarden bent u vrij om voor 
ons te kiezen!

Vereniging Ons Middelbaar 
Onderwijs heeft Paul Metze-
maekers benoemd tot rector 
van OMO Scholengroep Hel-
mond. Op dit moment is hij 
rector van het Merletcollege in 
Cuijk, Grave en Mill. Paul start 
zijn nieuwe functie op 1 augus-
tus 2019. Hij volgt Hans Scha-
penk op die sinds 1 januari 2019 
bestuurder is van de Scholen-
groep Rijk van Nijmegen. 

Paul Metzemaekers startte zijn 
onderwijsloopbaan in 1982. Eerst 
als docent Frans en een jaar la-
ter ook als docent economie op 
scholen in Cuijk, Venlo, Curaçao, 
Den Bosch Grave. In 1996 werd 
hij adjunct sectordirecteur Twee-
de Fase van de vestiging Grave 
van het Merletcollege. Van 2001 
tot oktober 2005 was hij direc-
teur van Scholengroep Over- en 
Midden Betuwe, locatie Bemmel 

en daarna rector van het Maas-
landcollege in Oss tot februari 
2011 waarna hij tot rector van het 
Merletcollege werd benoemd.  
Na zijn kandidaatsexamen in de 
Franse taal- en letterkunde stu-
deerde Paul Metzemaekers af in 
de vrije studierichting Letteren 
hoofdvak Fonetiek aan de Ka-
tholieke Universiteit Nijmegen. 
Naast zijn lesbevoegdheid Frans 
behaalde hij zijn lesbevoegdhe-
den voor de economische vak-
ken. Tijdens zijn werk heeft hij 
verschillende opleidingen en 
cursussen gevolgd op het gebied 
van managementvaardigheden 
voor schoolleiders. Paul Metze-
maekers is 62 jaar, geboren in 
Almelo. Hij is gehuwd, heeft vier 
kinderen en woont in Angeren. 

Vereniging 
Ons Middelbaar Onderwijs 
Ons Middelbaar Onderwijs, 
opgericht in 1916, is een vereni-
ging van scholen voor voortge-
zet onderwijs in voornamelijk 

Noord-Brabant. De scholen, van 
gymnasium tot en met praktijk-
onderwijs, ontwikkelen de talen-
ten van iedere leerling door ‘goed 
onderwijs’ te bieden geïnspireerd 
vanuit de katholieke traditie. Zo 
verwerven de leerlingen pas-
sende startposities voor vervolg-
onderwijs en voor toetreding tot 
de maatschappij. De scholen 

van vereniging Ons Middelbaar 
Onderwijs kennen een grote ver-
scheidenheid die de bron vormt 
voor kennisdeling en daarmee 
voor het versterken van de pro-
fessionaliteit van onze docenten. 
Door het benutten van schaal-
voordelen zijn de scholen boven-
dien samen sterker en kunnen ze 
toch kleinschalig. s

Paul Metzemaekers benoemd tot 
rector OMO Scholengroep Helmond

Helmond

Paul Metzemaekers is benoemd tot rector van OMO Scholengroep 
Helmond.(Bron foto: Cuijk Doet!).

Zes ondernemingsplannen ont-
ving de jury van Win je winkel in 
Helmond. Na beoordeling door 
de jury zijn er drie finalisten. De 
drie finalisten zijn: Leon Slapak 
met een nieuw concept voor 
maatwerkkleding, Femke van Os 
van webshop in duurzaam speel-
goed 3Vosjes.nl en varkenshou-
ders Miriam en Marcel Berkvens 
met een winkelconcept voor 
duurzame varkensproducten.  

De gemeente en ARC Real Estate 
Partners (de eigenaar van de El-
zasPassage) zijn tevreden over 
de inzendingen. Meer dan tien 
potentiële ondernemers hebben 
interesse getoond, zes daarvan 
hebben een volledig onderne-
mingsplan ingediend. “Natuur-
lijk hoop je op veel inzendingen, 
maar we zijn tevreden met de drie 
finalisten. Het zijn drie uiteenlo-
pende concepten”, aldus Arie den 
Hartog, namens de ElzasPassage.

Beoordelingscriteria 
De jury beoordeelde de plannen 

op verschillende criteria, zoals 
creativiteit, ondernemerschap 
en de toegevoegde waarde voor 
het centrum van Helmond. Be-
langrijk is ook de meerjarenvisie. 
Het uitgangspunt van Win je 
Winkel is dat de ondernemer na 
het eerste huurvrije jaar zo suc-
cesvol is dat deze doorgaat in de 
ElzasPassage.

Pitchpresentaties
De drie finalisten mogen op 
vrijdag 28 juni hun concept pre-
senteren aan de jury tijdens een 
pitchpresentatie. Dit is voor de 
jury ook het moment om kennis 
te maken met de ondernemer 
achter het plan. Op basis van de 
ingezonden plannen en de gege-

ven presentaties zal de jury op 
dezelfde dag de winnaar kiezen.

Juryleden
De jury van deze eerst editie be-
staat uit wethouder Jos van Bree, 
Arie den Hartog van de ElzasPas-
sage, acquisiteur Edward Buite-
laar, centrummanager Linda Ha-
verkamp, onderneemster Dieke 
Sengers van Cecil/Street One, 
Chris Vinke namens Rabobank 
Helmond en Ad Scheepers van de 
Kamer van Koophandel. Zij beoor-
delen de inzendingen en presenta-
ties en kiezen de uiteindelijke win-
naar. Houd helmond.nl/winjewin-
kel en de sociale media in de gaten 
om op de hoogte te blijven. s 

(bron foto’s; Gemeente Helmond).

Drie finalisten Win je winkel Helmond
Centrum

Miriam en Marcel BerkvensLeon Slapak Femke van Os
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Overlast melden bij de gemeente

Wilt u overlast melden over afval, honden en/of parkeren? Dat kan bij de 
gemeente. U kunt overlast telefonisch melden via 14 0492 of digitaal een 
melding doen.

Is uw fiets of auto verwijderd door de handhavers van de gemeente? Maak dan 
via hetzelfde telefoonnummer een afspraak om uw fiets of auto op te halen. Als 
uw auto verwijderd is tijdens de opbouw van de weekmarkt op zaterdag, dan 
kunt u tussen 10.00 en 12.00 uur bellen naar 0492 – 845998 om uw voertuig op 
te halen.

Spullen gevonden of verloren
Bent u iets verloren of heeft u iets gevonden, dan kunt u dit melden op 
www.verlorenofgevonden.nl.
Gevonden voorwerpen die u liever niet zelf bewaart, kunt u (tijdens kantooruren) 
afgeven bij de Stadswinkel (F.J. van Thielpark).

Overige meldingen
Wilt u een melding doen van schade aan wegen, groen en dergelijke? Of ervaart 
u bijvoorbeeld geluidsoverlast? Wilt u een klacht indienen? Dat kunt u digitaal 
doen. Op www.helmond.nl vindt u de meldingsformulieren. Uiteraard kunt u ook 
bellen met de gemeente via 14 0492.

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 25 juni 2019 en 9 juli 
2019. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

De agenda van de vergadering is de dag voorafgaande aan de 
welstandsvergadering te vinden op internet. Kijkt u hiervoor op: 
www.helmond.nl/welstandscommissie. Bovendien ligt de agenda ter inzage in 
het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond, geopend op maandag t/m 
vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.

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

Commissievergaderingen 
Bestuurscentrum Boscotondo

Adviescommissie Inwoners 
Dinsdag 25 juni, 19.00 uur 

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Alliantie kinderarmoede
2. Toekomstgericht werken - Afstoten ’t Cour

Adviescommissie Omgeving
Dinsdag 25 juni, 19.00 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Woonagenda 2019 – 2021
2. Proefcasus Eindhoven Airport  

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

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

We hebben wegen onderhouden en 
het afval opgehaald.

De gemeente Helmond had 
in 2018 ongeveer € 400 miljoen

te besteden. 

Wat hebben we er in 2018 van 
betaald? Een paar voorbeelden:

Evenementen kregen subsidie, zoals de Kasteeltuinconcerten.

€

Met het Kindpakket konden alle 
kinderen bijvoorbeeld sporten 
of mee op schoolreis.

We hebben ruim 400 bomen geplant.

Er is nog veel meer gedaan, lees het in de jaarrekening 2018.
Deze vindt u op www.helmond.nl

Er zijn nieuwe huizen gebouwd.

We hebben startende ondernemers geholpen.
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• Digitaal Loket een adreswijziging (verhuizing) doorgeven, GBA-uittreksel 
   aanvragen of een hond aan- of afmelden, kan 24 uur per dag en 
   7 dagen per week via www.helmond.nl

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

Bekendmakingen

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

Achter Mr. Strikstraat 17a,  06-06-2019 oprichten garage/loods OLO 4460665

Sectie D 353 

James Ensorlaan 47 05-06-2019 plaatsen glazen overkapping OLO 4461971

Hemelrijksestraat 88 06-06-2019 oprichten garage/berging OLO 4464813

Jan de Withof 13 10-06-2019 kappen boom OLO 4468973

Marlijnstraat 29 06-06-2019 plaatsen overkapping/poort OLO 4444275

Engelseweg 202 06-06-2019 legaliseren reclame 

Stiphout Zuid fase 3  11-06-2019 oprichten 8 woningen OLO 4423621

Automotive Campus 12-06-2019 oprichten onderwijsgebouw OLO 4472079

  (summa college)

Rivierensingel 480 12-06-2019 uitbreiden woning OLO 447285

St. Annaplein 21 12-06-2019 vervangen erfafscheiding OLO 4474605

Stepekolk-Oost 11 12-06-2019 plaatsen lamellendak OLO 4474615

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

Kasteelplein 1 plaatsen tijdelijk podium tijdens OLO 4422571

 de kasteeltuinconcerten d.d. 9 en 16 augustus 2019

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

Havenweg 6 12-06-2019  dichtmaken zijkanten overkapping 2019-XO455

  (cafe de jongens)

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Kasteel-Traverse 90 26-03-2019 wijzigen kantoor naar 60 woningen OLO 4300541

Kanaaldijk N.W. 121-123 18-04-2019 Interne veranderingen OLO 4361737

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

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

Geeneindseweg 5 11-06-2019 verhogen dak bijgebouw OLO 4275911

Torenstraat 1 13-06-2019 plaatsen airco OLO 4401505

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

Weg op den Heuvel 35 06-06-2019     Zomerborrel (4 juli 2019) 2019-01940

Aarle-Rixtelseweg 24 06-06-2019     Jubileumfeest Tennisclub de Horst  2019-01941

  (29 juni 2019) 

Havenplein 17-05-2019     Kasteeltuinconcerten Afterparty 2019-01800

  (5, 12, 19 en 26 juli 2019 en 

  2, 9, 16 augustus 2019)

Markt 16 11-06-2019     Zeldzaam Mooi Markt (28 juli 2019) 2019-01988

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

ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist. 

Verleende evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

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

Raktweg 27 - Berkendonk 06-06-2019  Berkendonk festival (22 en 23 juni 2019) 2018-04335

Heistraat 87 - Heistraat,  07-06-2019  Heistraat Braderie (16 juni 2019) 2019-00561

tussen Binderseind en Tolpost 

Grasveld tussen Catharina  07-06-2019 Wijkfeest Akkers 2019 (22 juni 2019) 2019-01762

Berthoutlaan en Ten Sneppenscoet 

Weg op den Heuvel 35 12-06-2019  Zomerborrel (4 juli 2019) 2019-01940

Aarle-Rixtelseweg 24 12-06-2019  Jubileumfeest Tennisclub de Horst 2019-01941

  (29 juni 2019)

Jan van Goyenlaan 1 12-06-2019  Zomermarkt Zorgboog (22 juni 2019) 2019-01538

Penningstraat 55 -  12-06-2019  Summerfestival (29 juni 2019) 2019-01843

parkeerplaats 

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.

Stichting Stadswacht Helmond (in liquidatie) statutair gevestigd te 
Helmond

Bovengenoemde rechtspersoon is ontbonden door besluit tijdens de bestuursvergadering 

d.d. 18-12-2018. De jaarrekening en liquidatierekening liggen ter inzage voor eenieder tot en 

met 31 augustus 2019 ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te 

Eindhoven en ten kantore van de vereffenaar: Gemeente Helmond, Weg op den Heuvel 35, 

5701 NV te Helmond.

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

een vergunning te verlenen ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aan:

Van Rooi Meat B.V. voor het veranderen van een slachterij en vleesverwerkend bedrijf aan de 

Roggedijk 4 in Helmond. Het betreft diverse interne wijzigingen en het in gebruik nemen van 

een perceel voor het stallen van koelwagens. De aanvraag is ingekomen onder OLO-nummer 

3998339.

Inzage

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

20 juni 2019 tot en met 31 juli 2019 voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den 

Heuvel 35 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een afspraak maken. Dit kan via 

www.helmond.nl/afspraak of via telefoonnummer 14 0492. Voor een mondelinge toelichting 

op de stukken kunt u vooraf telefonisch (088-3690278) een afspraak maken.

Zienswijzen indienen

Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen 

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

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

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

kunt u bellen naar de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (088-3690278).

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 19 juni 2019

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.

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

MELD JE AAN!
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Toekomstgericht werken… een huis voor ons allemaal!

Zoals u misschien weet zijn er momenteel plannen voor een nieuw Huis voor de Stad. Wij 
krijgen hierover veel vragen. In deze Q&A (questions and answers) geven wij u een antwoord 
op de meest voorkomende vragen. 

In 6 vragen en antwoorden naar de essentie…

Logo in FC:
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100

Heeft u vragen of opmerkingen? Mail dan gerust naar toekomstgerichtwerken@helmond.nl 

1  Wat is het primaire doel van het programma ‘toekomstgericht werken’?

Antwoord: Het is belangrijk dat ons stadskantoor in de toekomst veel meer toegankelijk is voor onze inwoners en 
partners. Het moet een Huis voor de Stad worden. Nu al zien we dat inwoners en groepen in de samenleving in allerlei 
samenwerkingsverbanden steeds meer met de gemeente participeren om plannen te maken die hun eigen 
leefomgeving betreffen. Dat gaan we in de toekomst steeds vaker zien. Daar hoort een Huis voor de Stad bij waar 
inwoners, partners en ambtenaren elkaar kunnen ontmoeten, waar ze met elkaar in gesprek kunnen en waar ze efficiënt 
kunnen samenwerken.

2   Voldoet de huidige huisvesting  
 dan niet meer?

Antwoord: Nee, de huidige vier locaties voldoen niet 
meer aan de huidige en toekomstige normen van een 
modern stadskantoor of voor een Huis voor de Stad. 

3  Waarom niet?

Antwoord: De meeste werkplekken dateren uit de jaren tachtig. Ze zijn verouderd, nodigen niet uit tot samenwerken, zijn niet 
duurzaam en flexibel ingericht en ze zijn onvoldoende geschikt om partners en inwoners te ontvangen. Ook is groot onderhoud nodig. De kosten 
die hiermee gepaard gaan zijn fors terwijl de functionaliteit van het gebouw er niet beter van wordt. Dat zou zoiets zijn als investeren in een totaal 
nieuwe motor voor een oude krakkemikkige auto. Daarnaast werken onze ambtenaren momenteel op vier verschillende vestigingen, wat inefficiënt 
is en onnodig veel geld kost.

4   Welke uitgangspunten zijn er om te komen tot een nieuw 
 Huis voor de Stad?

Antwoord: We streven naar een stadskantoor dat voldoet aan de moderne eisen op het gebied van ‘flexibiliteit’ en 
‘duurzaamheid’ en dat dus tegelijkertijd kan fungeren als Huis voor de Stad. Uitgangspunten zijn onder 

andere het reduceren van het aantal locaties en het komen tot een ‘budgetneutraal plaatje’. 

5  Budgetneutraal… hoe dan?

Antwoord: In de basis is dat eenvoudig. We hebben nu vier 
locaties. We betalen dus ook vier keer kapitaallasten 
(o.a. afschrijvingen) en exploitatiekosten (o.a. onderhoud en 
energie). Als we locaties kunnen verkopen, dan genereren we 
daar enerzijds geld mee en anderzijds vervallen de terugkerende 
kosten van deze afgestoten gebouwen. De financiële middelen 
die hiermee vrijkomen kunnen 
aangewend worden voor het 
realiseren van een eigentijds 
en duurzaam ‘Huis voor de 
Stad’ waarin we tegelijkertijd 
alle medewerkers kunnen 
huisvesten. Zo slaan we 
eigenlijk twee vliegen in één 
klap.

6  Wat zijn nu concreet de volgende stappen?

Antwoord: Voordat er überhaupt concrete plannen of ontwerpen kunnen worden gemaakt voor een 
nieuw Huis voor de Stad is het belangrijk om eerst duidelijkheid te hebben over de locatie. Belangrijk 
daarbij is de toekomst van Boscotondo. We onderzoeken wat de financiële impact is als we Boscotondo 
(deels) behouden of als we het geheel afstoten. De bevindingen van deze onderzoeken worden op 
10 september aan de Raad voorgelegd. Op dat moment wordt aan de Raad gevraagd of zij Boscotondo 
wil afstoten en of zij het nieuwe Huis voor de Stad wil ontwikkelen op de huidige locatie van het 
Stadskantoor. 

Daarna kan een gespecialiseerd team aan de slag en wordt
toegewerkt naar concrete ontwerpen. In deze fase betrekken wij onze 
inwoners intensief bij de nadere uitwerking van de plannen. 
Inwoners wordt dan onder andere gevraagd om mee te denken over 
de functionaliteiten van het gebouw, inrichting en openingstijden. 
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Energiehuis Helmond organiseert in juni 
nog twee informatieavonden over zon-
nepanelen. Gericht op woningbezitters 
in Brandevoort en Rijpelberg / Brouw-
huis. Woont u in een andere wijk en heeft 
u toch belangstelling? U bent van harte 
welkom.

Het laten plaatsen van zonnepanelen is 
actueel. Het is een zeer rendabele inves-
tering én het laten plaatsen van zonne-
panelen is niet heel ingewikkeld. Wel zijn 
er zaken je op moet letten, zaken waar je 
een keuze in moet maken. Is je woning ge-
schikt voor zonnepanelen? Welke panelen 
zijn er, wat zijn de verschillen?. Hoe zit het 
met opbrengst en garanties? Hoe vind ik 
een leverancier? 
Goed om te weten: huishoudens die 7 jaar 
geleden panelen hebben laten plaatsen 
zijn nu al uit de kosten. De opbrengst van 

dit jaar én van de volgende jaren is pure 
winst. 

Programma: 
De bijeenkomsten vinden plaats in het 
Energiehuis, Torenstraat 3, aanvang 19.30
20 juni: avond over zonnepanelen voor ei-
genaren van woningen in Brandevoort
27 juni: avond over zonnepanelen én over 
isolatie voor eigenaren van woningen in 
Rijpelberg en Brouwhuis

Ook programma ná de zomer 
Energiehuis Helmond deelt graag haar 
kennis. We organiseren na de zomer weer 
een reeks informatieavonden over warm-
tepompen en zonnepanelen, workshops 
over het verduurzamen van je woning én 
naar verwachting een energie café over 
de aanpak van de energietransitie in Hel-
mond. 

Kijk voor meer informatie en voor de agen-
da op www.energiehuishelmond.nl s

OPEN
DAGEN

DO. 20 T/M  ZO. 23 JUNI

10.00 - 16.00 UUR

Plameco Vakbedrijf Van Osch 
Spoorweide 1, Riel   T 013-7200977

www.vakbedrijfvanosch.nl

Plameco Vakbedrijf Van Osch 
Kruiseind 16c, Gemert   T 0492-368100
www.vakbedrijfvanosch.nl

DEZE ZOMER EEN NIEUW PLAFOND IN 1 DAG 
GEREGELD VANUIT UW LUIE STOEL

Installeren in één dag
Deze zomer maken wij het u wel heel 
gemakkelijk terwijl u lekker in de 
tuin ligt maakt PLAMECO uw huis 
helemaal als nieuw met een nieuw 
plafond 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.

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. O.a. 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.

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.
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Stichting Duofietsen Helmond is op zoek 
naar vrijwilligers die met een electrisch 
onder- steunde duofiets een tocht willen 
maken met gasten die dit zelf niet meer 
kunnen door ouderdom en/of een licha-
melijke of geestelijke beperking. 

Sinds de oprichting begin 2017 is de be-
langstelling om met onze duofietsen te 
fietsen explosief gestegen en zitten we te 
springen om vrijwilligers. We rijden altijd 
in groepsverband in Helmond en omge-
ving. In goepsverband rijden brengt men-
sen met elkaar in contact, brengt mensen 
in beweging en onderweg wordt er samen 
koffie of thee gedronken.

Om dit doel mogelijk te maken hebben 
we veel vrijwilligers nodig, die het voor 
veel mensen met een beperking mogelijk 
maken om deel te nemen aan deze fantas-
tische activiteit. 
Dit kan eens per week of meerder malen 
per maand. Een tocht duurt gemiddeld 
een 2.5 uur.

U kunt zich aanmelden via e-mail, 
onder vermelding van uw naam, 
adres,woonplaats, telefoonnummer en 
eventueel e-mailadres naar 
duofietsenhelmond@gmail.com 

Voor meer informatie kunt u ook bellen 
naar de secretaris van de stichting: Johan 
Doomernik tel: 06-57082890 of bezoek on-
ze website: www.duofietsenhelmond.nl s

Ga toch DUOFietsen
Sportief vrijwilligerswerk op een moment dat het u schikt 

Als beloning na de rit: een lach van oor tot oor, oneindige  dankbaarheid en voldoening 
van de gast en een heerlijke fietstocht door onze stad en streek. 

(Bron foto; Stichting Duofietsen Helmond).

Helmond

Helmond

Energiehuis Helmond: bijeenkomsten in juni 

Mierloseweg 331, Helmond 

www.fashiondion.nl
online webshop

fashion
dion

OP DE GEHELE 
COLLECTIE 

30% KORTING
MAAT 34 T/M 48
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Zondag 23 juni presenteert en 
signeert Marie-Louise Goos-
sens haar boek ‘Vier gulden en 
vijfendertig cent’ voor inwoners 
van Helmond en daarbuiten bij 
boekhandel de Ganzenveer op 
de Oude Aa 49 in Helmond van 
14.00 uur tot 16.00 uur. 

Over het boek:
Huiselijk geweld, tienerzwanger-
schap en armoede, allen onder-
werpen die vaak achter gesloten 
deur blijven maar die hier aan het 
daglicht worden blootgesteld.  
Gedetailleerde beschrijvingen 
zorgen ervoor dat de lezer een 
realistisch beeld krijgt van hoe 
armoede in Nederland een rol 
speelt. Buiten dat men hiervan 
bewust wordt gemaakt, wordt 
ook duidelijk wat de impact 
hiervan is met het rauwe verhaal 
van Rose. Het gemis van steun 
brengt Rose in een kwetsbare 
positie van waaruit zij haar zelf-
vertrouwen opbouwt. Hierbij 

grijpt ze iedere kans en verliest 
het vertrouwen in haar mede-
mens niet. Een inspirerende 
boodschap, vernuftig door het 
boek verweven. De lezer wordt 
meegenomen in een levendig 
en goed uitgebouwd verhaal 
dat hopelijk velen inspireert om 
te vertrouwen op anderen en 
hen de nodige kansen te bieden.  
Het boek is verkrijgbaar bij uw 
boekhandel, via: www.boek-
scout.nl en  www.bol.com 

Over de auteur:
Met ontzettend veel plezier 
schrijft Marie-Louise met een 
visie, ontstaan vanuit de over-
tuiging en ervaring dat inzetten 
van eigen kracht dé manier is. 
Met het verhaal van Rose door-
breekt zij taboes en inspireert  
zij mensen. Marie-Louise ont-
dekte tijdens haar werk als wel-
zijnswerker en jeugdhulpverle-
ner dat schrijven niet alleen een 
uitlaatklep vormt, maar ook een 
middel om zaken te relativeren 
en waar nodig tentoon te stellen 
in haar strijd tegen onrecht. s

Vier gulden en vijfendertig cent 
Helmond

Marie-Louise Goossens (Bron 
foto; Marie-Louise Goossens).

Op pad met een 
VN-caravan

Helmond

De Helmondse Hajar Yag-
koubi zit niet stil! Afgelopen 
november werd ze gekozen tot 
jongerenvertegenwoordiger 
van Mensenrechten en Veilig-
heid voor de VN en pasgeleden 
mocht ze met een aantal andere 
jongeren op bezoek bij Minis-
ter-president Mark Rutte. Hajar 
is de schakel tussen jongeren en 
(politieke) instanties en als on-
derdeel daarvan mag ze gastles-
sen geven op scholen om op die 
manier input op te halen. Dit 
hebben ze nu grootser aange-
pakt met de VN caravan tour. 

In juli vindt het High-level Poli-
tical Forum on Sustainable De-
velopment in New York plaats 
waar o.a. Hajar als jongerenver-
tegenwoordiger bij aanwezig zal 
zijn. In de aanloop naar de con-
ferentie, gaven de Nederlandse 
Jongerenvertegenwoordigers 
samen met een groep enthousi-
aste jonge vrijwilligers deze week 
een speciale gastlessentoer door  
heel Nederland in een elektrische 

camper. Tijdens deze gastlessen 
wilden ze met ongeveer 1000 
jongeren in gesprek gaan over 
hoe jongeren politiek betrokken 
willen worden bij de duurzaam-
heidsdiscussie. De tour eindigde 
op donderdag 20 juni in Den 
Haag bij Minister Kaag en Minis-
ter Wiebes waar ze de kans kre-
gen om de input te bespreken die 
ze hadden opgehaald. Alle input 
die ze hebben verzameld, zal ook 
worden verwerkt in statements 
en zal mee worden genomen 
naar de conferentie in New York.

VN jongeren-
vertegenwoordigers 
In Nederlands worden elk jaar, 
via publieke verkiezingen, nieu-
we jongerenvertegenwoordiger 
naar de Verenigde Naties verko-
zen. De jongerenvertegenwoor-
digers spreken elk jaar duizen-
den jongeren over de VN, SDG’S 
en andere maatschappelijke the-
ma’s in de vorm van gastlessen. 
Vervolgens nemen zij deze input 
mee naar de Verenigde Naties 
waar ze speeches mogen geven, 
events organiseren en mogen 
onderhandelen bij resoluties. s

Op pad in de VN camper. (Bron foto; Lisa Smedes).

Op zaterdag 29 juni organiseert 
de coverband BRANDtastic uit 
Brandevoort, Helmond weer 
haar jaarlijkse optreden onder 
de markthal in De Veste.

De opzet voor dit jaar is enigszins 
gewijzigd. Dit jaar is er gekozen 
voor een vlotte setting waar-
bij optredens van Coverband 
BRANDtastic worden afgewisseld 
met muziek van DJ Sem. Zowel 
BRANDtastic als DJ Sem spelen 
populaire muziek van de 80’s tot 
en met het heden waarop heer-
lijk gedanst kan worden. DJ Sem 
opent de avond en laat zijn eigen 
jonge stijl naadloos overgaan in 
het sprankelende optreden van 
BRANDtastic. Na een uurtje dan-

sen neemt DJ Sem het weer over 
met zijn eigentijdse muziekkeuze 
zodat ook de jongere muziek-
liefhebbers helemaal los kunnen 
gaan. BRANDtastic volgt daarna 
met een 2e setlist met een keur 
van populaire dansmuziek waar-
na DJ Sem de avond afsluit. De 
avond begint omstreeks 19:30 uur. 
Net als voorgaande jaren worden 
bezoekers gevraagd hun eigen 
stoel mee te brengen. Daarnaast 
is er voor de 1e keer  een horeca 
ondernemer aanwezig die een 
keur aan licht alcoholische en niet 
alcoholische dranken aanbiedt. 
Tevens zal er een frietwagen aan-
wezig zijn om de innerlijke mens 
te versterken. s

Optreden Brandtastic
Brandevoort

Advertorial
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Helmond Marketing en Brandit 
gaan samenwerken om een aan-
tal Helmondse evenementen 
nog beter online zichtbaar te la-
ten zijn. Dit gebeurt door middel 
van een app waarmee bezoekers 
hun foto’s en filmpjes kunnen 
voorzien van filters en deze op al 
hun social media kanalen kun-
nen plaatsen. De app is gratis.

Leo Grunberg, directeur van Hel-
mond Marketing: “We hebben 
heel veel mooie evenementen 
in Helmond en deze willen we 
graag nog meer online onder 
de aandacht brengen. Brandit 
helpt ons hierbij met hun app. 
Vaak maken mensen al foto’s en 
filmpjes van de evenementen die 
ze bezoeken. Om dit nog leuker 

te maken, hebben we voor een 
aantal events eigen filters ont-
worpen. Deze kunnen bezoekers 
gebruiken en op hun foto’s en 
filmpjes plaatsen. Het mooie is 
dat de app niet gebonden is aan 
één social media kanaal, zoals In-
stagram óf Snapchat maar dat je 
het meteen op ál je social media 
kanalen kunt gebruiken. Ideaal 
voor ons omdat we verschillen-
de doelgroepen hebben die ieder 
hun eigen social media voorkeur 
hebben. Op deze manier maken 
we het laagdrempelig en leuker 
voor mensen om te laten zien 
waar ze zijn en dat ze het naar 
hun zin hebben. Om bezoekers 
te helpen hoe het werkt, delen 
we tijdens de evenementen fly-
ers uit en hangen we spandoe-
ken op.”
Teun Slegers van Brandit licht 
de werking van de app toe: “De 

app is gratis te downloaden via 
de App Store of Play Store. Als je 
je locatievoorzieningen aan zet 
en je bent op de locatie van het 
event, dan komen de filters van 
het event automatisch naar vo-
ren in je toetsenbord in de app. 

Als je een filter in het toetsen-
bord gekozen hebt, kun je hem 
vervolgens meteen op al je social 
media kanalen delen. Zo zie je 
met één oogopslag waar de foto 
gemaakt is.”

Het Drakenboot Festival dat op 
15 en 16 juni wordt gehouden in 
het Havenpark in Helmond is het 
eerste Helmondse event waar de 
app wordt ingezet. Later in het 
jaar volgen onder andere de Kas-
teeltuinconcerten, Urban Mat-
terz, de Bluesroute en natuurlijk 
het Kasteel van Sinterklaas. s

De leukste filters van Helmondse evenementen 
Helmond marketing geeft 

extra online boost aan events! 
Centrum

Evenals in 2017   en in 2018 
heeft  RKSV Mulo op zondag 16 
juni deelgenomen aan het Dra-
kenboot Festival. 

Het succesvolle team, samenge-
steld uit spelers, spelersvrouwen, 
bestuursleden, trainers, bege-
leiders, kortom een mix van alle 
functies die in een vereniging zijn 
te benoemen, trokken ten strij-
den tegen diverse andere ver-
enigingen. Het was een fantas-
tische middag waarbij een club 
als Mulo weer heeft laten zien 
dat het een grote familie is. Ook 
nu roeiden de leden met uiterste 

leeuwenmoed voor een organi-
satie die nooit genoeg gesteund 
kan worden, namelijk KIKA. De 
leden hebben uiteindelijk 2400 
euro opgehaald voor KIKA, een 
bedrag om trots op te zijn. 

Namens Mulo willen wij dan ook 
de organisatie van de draken-
boot en al onze sponsors bedan-
ken voor deze onvergetelijke dag.

Verder willen wij iedereen die zijn 
steentje heeft bijgedragen aan de 
organisatie van de Drakenboot 
nog feliciteren met het behalen 
van het 1e lustrum. Wij hopen 
dat dit mooiste evenement in 
Helmond nog jaren lang mag 
blijven plaats vinden. s

Een mooi bedrag voor 
KIKA dankzij RKSV Mulo 

Helmond

Mulo haalde 2400 euro op voor KIKA tijdens het Drakenbootfestival. 
(Bron foto; Wim van den Broek).

Weekkrant De Loop publiceerde 
vorige week een groot onderzoek 
over dit onderwerp, middels haar 
burgerpanel Tip De Loop,  onder 
haar 700 respondenten. 50% Van 
de respondenten is zondermeer 
tegen een 2e coffeeshop, 24% 
‘weet niet of is neutraal’. Hiermee 
gaat het gemeentebestuur lijn-
recht  in tegen een meerderheid 
van de Helmonders. 

Ook is het de vraag, mocht het 
doorgaan, waar zo’n tweede cof-
feeshop dan moet komen, geen 
enkele Helmondse wijk zit hier 
op te wachten. Met veel aan-
dacht wordt op vervolgstappen  
gewacht. s

Weekrant De Loop van vorige week. 

Onderzoek wijst uit dat dit tegen de wens van een 
meerderheid van de respondenten is

ED: Gemeentebestuur Helmond wil 
wietproef en 2e Coffeeshop koppelen

Helmond

Aankomende zaterdag 22 juni 
en zondag 23 juni vind het twee-
daagse clubweekend plaats en 
wel in Winterberg/ Sauerland, 
Duitsland.

Het tweedaagse clubweekend 
is een jaarlijks terugkerend eve-
nement in het jaarprogramma 
van tourclub Mierlo- Hout, 
waarbij fietsen en gezelligheid 
hoog in het vaandel staat. De 
organisatie dit jaar is in handen 
van Jos Löring, Johan Sterken 
en Pieter Bombeeck. Het aan-
tal deelnemers dat zich heeft 
opgegeven inclusief de chauf-
feur van de volgauto bedraagt 
veertien. De inschrijving is  
inmiddels verstreken.

Het is de bedoeling dat de aan-
gemelde deelnemers zich op za-
terdag 22 juni om 06:15 uur ver-
zamelen bij één van onze spon-
soren, Schoonmaakbedrijf De 
Ster. We willen na het pakken 
van de auto’s om 7:00 uur ver-
trekken naar hotel “De Gasterei” 
in Winterberg. Vanaf deze locatie 
gaan we beiden dagen een ronde 
fietsen waarbij ook diverse pau-
zeplaatsen worden aangedaan 
voor een natje en een droogje. 

Het programma is aan elke deel-
nemer verstrekt en is tot in de 
kleinste details verzorgd. Laten 
we hopen op goed weer en vei-
lige kilometers. De terugkomst in 
Mierlo- Hout wordt verwacht op 
zondag 23 juni om 20:10 uur.
Belangstellende die ook eens 
mee willen fietsen, kunnen zich 
weer aanmelden voor de tocht 
van 30 juni, de Hoogeloontocht. 
Je bent van harte welkom. Voor 
informatie kun je onze web-
site raadplegen: www.tourclub-
mierlohout.nl.  Indien je als gas-
trijder twijfelt of je de afstand 
wel aan kunt of twijfelt over het 
te presteren niveau, we hebben 
een volgauto met aanhanger 
om deelnemers die het toch te 
zwaar vinden te ondersteunen. 
Een tourclub is geen raceclub of 
wedstrijdteam. Het gaat om het 
genieten op de fiets in de buiten-
lucht in een gezellig gezelschap. 
Deelnemers een veilig en gezel-
lig tweedaags clubweekend ge-
wenst. 
Dank aan de organisatie. s

Tweedaags clubweekend 
in Winterberg

Mierlo-Hout

Een voorbeeld van de Brandit app (Bron foto; Helmond Marketing).

www.helmondnu.nl
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MARJO
lingerie
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Nu 

STAPEL-
KORTING
op de gehele collectie 

(dus óók op de basiscollectie)

1e artikel 10% korting!
2 artikelen 20% korting!
3 artikelen 30% korting!

Sloggi: 
bij aankoop van 3 slips 

Actie: 
nu de 4e SLIP GRATIS

BADMODE
25% KORTING!

op de gehele collectie!
(alleen in Geldrop)

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

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

MEGA
OPRUIMING 

20% 
KORTING
Geldend op diverse modestoffen uit voorraad zomercollectie 

o.a. tricots, jeans, viscose, katoen ed.
Met onze vasteklantenkaart loopt uw korting zelfs op tot 25%!

Geldend van 25 juni t/m 31 augustus 2019 m.u.v. lopende 
aanbiedingen. Let op: bouwvaksluiting 20 juli t/m 12 augustus.

Deze week neem ik jullie mee naar 
een van mijn favoriete boodschap-
pen plekskus van Helmond. Ik ben 
een fan van ons centrum en van 
de mert dat weten jullie allang, 
maar ik moet ook gewoon men 
dagelijkse boodschappen doen 
natuurlijk. Nou moet ik eerlijk zeg-
gen da ik ook wel is een bietje 
zwerf. Ben dol op 1 + 1 gratis en 
andere aanbiedingen, dus ik kom 
bijna wel in alle supermarkten en 
drogisterij ketens. Maar ik heb ook 

een favoriete plekske vur men da-
gelijkse boodschappen, dat is vur 
men echt winkelcentrum de Bus in 
Helmond-Noord.

Gratis parkeren (voor veel mensen 
belangrijk) ik heb er altijd plek. Een 
mooi overdekt centrum met voor 
mij de prioriteiten. En dat is unne 
echte bakker, groentenboer,  slager 
en een delicatessenwinkel. Ik ben 
dan misschien nog van dun ouwe 
stempel, maar ik heb heel graag 
brood van dun bakker, gruunten 
van de gruuntenboer en vlees van 
de slager.
En men beleg heb ik ook  graag 
vers gesneden en een groot as-
sortiment. Jaja, ik weet het, ik heb 
veul noten op menne zang en dan 
zulde gullie zeggen das veul duur-
der. Nou, ik heb liever iets minder 
gruunten, vlees en beleg ast maar 
lekker is en zoveul duurder is het 
eigenlijk nie eens, echt niet. Maak 
voor de flauwekul maar is een 
pan gruuntesoep van de super-
markt en van de gruuntenboer. 
Dan zulde zeggen: “Marij, ge hed 
gelijk. Zelfs het gehaktballeke erin 
van lekker gehakt maakt zoveul 
verschil”. 

Ik vind De Bus dus zon winkelcen-
trum waar ge alles kunt vinden, 
unne visboer, unne drogist, 2 kap-
pers, chinees, een restaria, 2 su-
permarkt ketens, leuke kleine kle-
ding winkeltjes, een geurenwinkel, 
unne kaasboer, super grote feest-
winkel, vlaaiwinkel, kado winkel-
tje, een bloemist, postkantoor met 
tijdschriften, en een repairlab. Ik 
zal beslist iets vergeten zijn, mar 
das niet bewust. Ik kom er zeker 2 

tot 3 keer in de week vanuit de Rij-
pelberg.

Ik hou van kleine ondernemers 
met hun winkeltjes en ik gun hun 
de klandizie. Ik ben ook een men-
sen mens en dat zijn hun vaak ook, 
een gezellig praatje ,goed advies 
daar ben ik blij mee. Heerlijk vers 
gesneden beleg, zo lekker en dan 
kunde ook nog is pakken hoeveul 
ge wilt, Duijmelinck delicatessenis 
zon adres. “De kaasboer” die een 
enorm assortiment vleeswaren 
heeft, zo lekker ook mooie schalen 
voor feestjes en  ik, als Tilburgse, 
vind het ook leuk Helmondse ka-
dotjes te geven en ook die hebben 
ze daar. Leuke Helmondse pak-
ketten wat iedereen kei leuk vind 
om te krijgen. Vrijdag heeft menne 
dokter uit Tilburg een afscheidsre-
ceptie, die krijgt dus zon pakketje. 
Bij Feestshop de Ballon  kunde 
leuke ballonen laten maken als ge 
een feestje hed zo leuk.  De visboer 
is een echte aanrader met een heel 
groot assortiment en dieje geuren 
winkel, onje clonje, alleen de naam 
vind ik al geweldig. Een postzegel 
kopen, een brief posten, een leuk 
tijdschrift, een leuke kaart bij de 
Primera vur men het juiste adres.

Ik kan ze niet allemaal uitgebreid 
benoemen, maar het is echt men 
plekske laat dat duidelijk zijn. We 
moeten allemaal eens wat vaker 
bij deze kleine ondernemers bin-
nen lopen. Ik wens iedereen een 
heel fijn weekend en tot ziens in 
WC de Bus.

Ons 

vertelt…

Winkelcentrum de Bus

De Eerste Opvang Anderstali-
gen (EOA), een bijzondere af-
deling van het Jan van Brabant 
College, bestaat 25 jaar. De afde-
ling gevestigd aan de Gasthuis-
straat in Helmond vierde dit op 
donderdag 6 juni in het bijzijn 
van leerlingen, waardevolle net-
werkpartners, oud-collega’s en 
wethouder van de gemeente 
Helmond Cathalijne Dortmans.

Jan van Brabant College Gast-
huisstraat, is een school met 
ruim 200 anderstalige leerlingen 
tussen 12 en 18 jaar. Er zijn 28 na-
tionaliteiten vertegenwoordigd. 
De leerlingen komen onder an-
dere uit Syrië, Polen, Portugal 
en Eritrea. Allemaal hebben ze 
hetzelfde doel voor ogen: Neder-
lands leren. Daarmee leggen ze 
de basis voor hun toekomst in 
Nederland. De school is in 1993 
begonnen, omdat er behoefte 
was een voorziening voor leer-

plichtige asielzoekers in de leef-
tijd van 12 tot en met 18 jaar. In 
eerste instantie werd aan circa 
30 leerlingen les gegeven aan 
de locatie Deltaweg, maar van-
wege plaatsgebrek is de opvang 
in augustus 1995 verhuisd naar 
“De Cajuit” waar door de jaren 
heen een steeds groter wordende 
groep leerlingen van onderwijs 
werd voorzien. De nationalitei-
ten binnen deze groep zijn in de 
afgelopen 25 jaar sterk variërend 
geweest. Gemiddeld genomen is 
de samenstelling van de groep 
leerlingen sterk afhankelijk van 
de brandhaarden in de wereld, 
maar inmiddels herbergt de 
groep ook al ruim 10 jaar kinde-
ren van (met name Oost-Euro-
pese) arbeidsmigranten.  
Door een explosieve groei van 
het aantal leerlingen door de 
oorlog in Syrië, is het proces van 
verhuizing naar de Gasthuis-
straat versneld. Daar is deze bij-
zondere afdeling inmiddels al 
drie jaar, naar alle tevredenheid, 
gevestigd. s

Het gebouw aan de Gasthuisstraat. 
(bron foto; Jan van Brabant College Gasthuisstraat).

Eerste Opvang Anderstaligen 
viert het 25-jarig bestaan!

Stiphout
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Door: Monique Vreeswijk

Zanggroep Pabo bestaat 50 jaar 
en dat is een prima reden voor 
een feestje. Maar feest vieren 
doe je niet alleen. Zanggroep 
Pabo wil dit jubileum met alle 
inwoners van Helmond vieren. 
Daarom treedt de zanggroep 
gedurende het hele jubileum-
jaar op in verschillende wijken 
van de stad.

Na de wijken Mierlo-Hout en 
Stiphout is het ditmaal de beurt 
aan Helmond Centrum. Het der-
de wijkconcert in de jubileum-
tour van Zanggroep Pabo is heel 
uniek. Al jarenlang is er verwar-
ring rondom de naam van Zang-
groep Pabo. “Oh zijn jullie van 
de PABO-opleiding?” Nee, dat is 
niet het geval. Maar Hogeschool 
de Kempel heeft wél een PABO-
koor. Dat heeft de nieuwsgierig-
heid van de zanggroep geprik-
keld en dat heeft geleid tot deze 

bijzondere ontmoeting; Pabo 
meets Pabo!

Locatie Verenigings-/repetitie-
gebouw Zanggroep Pabo, Ka-
naaldijk N.W. 27-B Helmond. 
Ingang Oud Huys. Het concert 
vindt plaats op donderdag 27 
juni 2019 van 20.00 uur tot 22.00 
uur (zaal open om 19.30 uur). 
Toegang is gratis.

Het koor van de eerstejaars 
studenten op Hogeschool de 
Kempel, in de volksmond ook 
wel ‘Het PABO-koor’ genoemd, 
bestaat als verschijnsel 3 jaar 
en wordt jaarlijks opnieuw sa-
mengesteld. Iedere zanggroep 
bestaat dus hooguit één jaar. 
Vanuit de impuls ‘Méér Muziek 
in de Klas’ heeft Hogeschool de 
Kempel zich ten doel gesteld 
om alle aankomende leerkrach-
ten toe te rusten met een ruime 
zangervaring. Dit wordt gerea-
liseerd door wekelijks samen te 
zingen. Het repertoire wordt op-
gebouwd vanuit eenstemmige 
(kinder)liedjes, naar canons en 

vervolgens naar meerstemmige 
eenvoudige koorstukken, met 
als einddoel het creëren van en 
natuurlijke, vanzelfsprekende 
zangattitude bij de studenten.

Zanggroep Pabo is een allround 
zanggroep met bekendheid in 
heel Zuidoost Brabant en daar-
buiten. Deze groep sleepte meer-
dere prijzen in de wacht op ver-
schillende festivals. Na 50 jaar 
spat het enthousiasme er nog 
steeds van af en laten ze je er-
varen dat samen muziek maken 
één groot feest is.

Wil je na dit concert meer horen 
en zien van Zanggroep Pabo? 
Volg hen op Facebook of kijk 
op www.zanggroeppabo.nl. Er 
staan meer gratis wijkconcer-
ten op de agenda. Op 18 & 19 
april 2020 pakt Zanggroep Pabo 
groots uit met een wervelende 
jubileumshow op de planken 
van Het Speelhuis in Helmond. 

Reserveer je kaarten bij 
www.theaterspeelhuis.nl s

Zanggroep Pabo bestaat 50 jaar en viert dit met de hele stad! (Bron foto; Zanggroep Pabo).

Pabo meets Pabo!
Centrum

Toneelgroep Genesius bestaat 
120 jaar. Dit jubileum wil de 
toneelgroep vieren met een 
bijzondere toneelvoorstelling 
in Het Speelhuis. In de periode 
rond Kerstmis en Nieuwjaar 
spelen zij een bewerking van de 
grandioze familievoorstelling 
Winnie de Poeh. 

Dit stuk is gebaseerd op de ver-
halen geschreven door A.A. Mil-
ne. De titel van het verhaal dat 
Genesius speelt is ‘Over Niets-
doen en andere Noodzaken’. 
Het gaat over vriendschap en 
verwachtingen, over avonturen 
en expedities, over partijtjes en 
cadeautjes, over teleurstelling 
en verdriet en nog meer essenti-
ele dingen. Een stuk vol humor, 
beweging en spanning waarin 
zang en muziek een eigen plaats 
krijgen.

Familievoorstelling 
Het stuk dat toneelgroep Gene-
sius speelt wordt een echte fa-
milievoorstelling. Kinderen van 
drie jaar oud zullen er van genie-
ten, maar ook de jeugd van 93 
en ouder. Er gebeurt veel op het 
podium dat de aandacht van de 
jongste kinderen van het begin 
tot het einde zal vasthouden. 

De verhaallijn en de teksten zijn 
voor publiek van elke leeftijd 
goed te volgen. Het is een stuk 
met diepgang gekoppeld aan 
humor dat de oudere kinderen 
en volwassenen op het puntje 
van de stoel houden.

Regie 
De spelers van Toneelgroep Ge-
nesius zijn al enige tijd hard aan 
het werk met het instuderen van 
het stuk dat zijn première krijgt 
op tweede kerstdag. De regie is in 
handen van Vincent van den Els-
hout. Het is de tweede keer dan 
Vincent de regie op zich neemt 
van een jubileumvoorstelling van 
Genesius. Twintig jaar geleden 
was hij verantwoordelijk voor de 
regie van het prachtige Les Mi-

serables. Het stuk werd destijds 
een enorm succes.

Vincent heeft een allround pro-
fessionele ervaring als leraar, ac-
teur en regisseur. Hij werkte aan 
de Hogeschool voor de Kunsten 
in Amsterdam en Utrecht. Ver-
der werkte hij in Groot-Brittan-
nië, Madrid, New York en nu in 
Brussel en Gent. Vincent heeft 
de regie gedaan bij toneelstuk-
ken van soms grote gezelschap-
pen in Nederland, maar ook voor 
Maurice Hermans en Loes Luca.

Nieuwe traditie 
Met dit familiestuk wil Genesius 
een nieuwe traditie starten; fa-
milievoorstellingen in de periode 
waarin mensen graag samen 
zijn. Eerst in de familiesfeer sa-
men zijn en dan met zijn allen 
genieten van een mooie voorstel-
ling in het prachtige Speelhuis. 
De première vindt plaats op 26 
december 2019. Na de voorstel-
ling van tweede kerstdag zal de-
ze nog 6 keer gebracht worden. 
Twee keer zal dit een matinee-
voorstelling zijn. Bespreek het in 
je familie en maak er een bijzon-
der kerstcadeau van.

Kaarten voor deze bijzondere 
voorstelling zijn vanaf heden te 
reserveren bij Theater Speelhuis: 
www.theaterspeelhuis.nl s

Nelleke Scholtens, een van de 
speelsters van het stuk. (Bron 
foto; Toneelgroep Genesius).

Begin kaartverkoop 
jubileumvoorstelling 

Toneelgroep Genesius
Helmond

Ibiza-markt ON TOUR opnieuw in Helmond 

Op zondag 30 juni van 12.00 
tot 18.00 uur is het weer Ibiza-
markt ON TOUR bij De Caca-
ofabriek in Helmond. De Ibiza-
markt ON TOUR staat voor het 
vierde achtereenvolgende jaar 
in Helmond. Het belooft een 
dag vol gezellige kraampjes, 
lekkere drankjes en hapjes en 
live muziek te worden. 

De Ibiza-markt bij De Cacaofa-
briek is een uniek dagje uit voor 

jong en oud. Naast alle kleurrijke 
kraampjes, sfeervolle tentjes en 
originele fashiontrucks kan de 
bezoeker ook terecht voor een 
hapje en drankje in een relaxte 
setting met zomerse livemuziek. 
Zoals de band Chico Cuantico: 
een band die de wereld wil ver-
enigen door middel van muziek. 
Zij spelen onder andere cumbia, 
rumba, ballades en tango. 

De Ibiza-markt is geïnspireerd op 
de hippiemarkten van Ibiza. Een 
markt waar moderne hippies  
originele handgemaakte, hippie 

en bohemian producten aanbie-
den waaronder fashion, sieraden, 
beautyproducten, (woon)acces-
soires, kunst, vintage en (biolo-
gische) lekkernijen.  Naast Hel-
mond kan je de IBIZA-MARKT 
dit jaar onder andere vinden in 
Den Bosch, Harderwijk, Nijme-
gen, Zandvoort en Zeist. 

De gehele tour is te vinden op 
de website www.hipandhappye-
vents.nl/agenda Benieuwd naar 
meer evenementen bij de Caca-
ofabriek? Kijk daarvoor op www.
cacaofabriek.nl s

Suytkade

(Bron foto; Vaste Clique).



12 week nummer 25 vrijdag 21 juni 2019 de loop weekkrant HELMOND

Harrie Verberne, 71 jaar. Sinds mijn pen-
sionering had ik me voorgenomen om 
meer te gaan sporten. Maar het kwam 
er niet van. Mijn huisarts adviseerde 
me daarna om dan elke week maar 
Weekkrant De Loop te gaan bezorgen. 

Het is DE STOK achter de deur, want 
nu MOET ik elke week enkele uren gaan  
lopen, met de weekkrant. 

Sinds enkele maanden bezorg ik nu el-
ke donderdag of vrijdag van de week de 
Helmondse Weekkrant, het tijdstip be-
paal ik zelf. 
En… bezorgen is SPORT In 2 tot 3 uur heb 
ik elke week mijn wijk klaar. Bezorg huis-
aan-huis, maak een praatje en kom veel 
onder de mensen. Mijn kleinzoon van 
12 loopt soms ook gezellig met me mee. 
Werkelijk een schitterende vrije tijds be-
steding die ik nog jaren wil blijven doen 
en ik verdien er nog geld mee ook. Ik geef 
wat aan mijn kleinzoon en ik koop er o.a. 
een bloemetje van voor mijn echtgenote, 
die me elke week een paar uurtjes moet 
missen, of betaal er een leuk weekendje 
weg van.

Dokters advies: 
Ga Weekkrant De Loop bezorgen!

Helmond

Gewoon doen, 
bewegen is goed 

voor iedereen! 

Bezorgen iets voor u? 
Mail snel naar 

bezorging@deloop.eu

Tarieven voor 4 dagen
Deelnemers van 13 jaar en ouder   13,00 euro p.p.
Deelnemers van 5 t/m 12 jaar (o.l.v.) 9,00 euro p.p.
(maximaal 2 betalende kinderen per gezin)
Deelnemers tot 5 jaar     gratis

Tarieven per dag
Deelnemers van 13 jaar en ouder   4,00 euro p.p.
Deelnemers van 5 t/m 12 jaar   2,50 euro p.p.
(maximaal 2 betalende kinderen per gezin)
Deelnemers tot 5 jaar    gratis

WWW.FIETS4DAAGSEDEPEEL.NL

44e FIETS
4DAAGSE 

DE PEEL
9 t/m 12 juli

HELMOND
weekkrant de loop

FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

STIPHOUT HEEFT EEN SPECIALE FIETSDAG VOOR KIDS
Kinderden fietsen graag met leeftijdsgenootjes, houden van uitdagingen en vooral van een wedstrijdje. 
Op woensdag 10 juli kunnen kinderen van groep 6 tot 8 van de basisscholen in Stiphout, Warande en 

Mierlo-Hout zich bij de F4D uitleven op het 30 km traject. Onder begeleiding van een volwassene fietsen 
zij in groepjes van 5 kids in een soort van wedstrijdverband ondere andere; behendigheidsproeven, 

estafette en een klimtijdrit over een deel van de Gulbergen. Bjorn van Dijk, wielertrainer bij de jeugd van 
Buitenlust, heeft voor de kids het parcours opgedeeld in stukken van steeds ongeveer 6 km fietsen.

Een fiets die fragmenten uit een 
luisterboek laat horen zolang de 
trappers draaien. Om mensen 
die niet zo snel een boek lezen of 
een Bibliotheek binnen stappen 
verhalen te laten ontdekken.  
Dat is het idee achter de door 
Cubiss ontwikkelde Luister-
fiets. Op 24 juni wordt de eerste 

Luisterfiets in gebruik genomen 
in de Beweegtuin van Speeltuin 
Leonardus in Helmond.  

Cubiss heeft van de provincie 
middelen gekregen om Brabant-
se bibliotheken te ondersteunen 
bij innovaties. De Bibliotheek 
Helmond-Peel heeft Cubiss ge-
vraagd om een product te ont-
wikkelen waarmee mensen in 
aanraking komen met taal en 

Bewegend luisteren 
in speeltuin Leonardus 

De luisterfiets. (Bron foto; Bibliotheek Helmond-Peel).

Helmond-Noord

verhalen terwijl ze ook bewegen. 
Het product moet ook de drem-
pel om een Taalcafé binnen te 
stappen verlagen.  In een Taal-
café kunnen mensen terecht als 
zij beter willen worden in Neder-
lands of rekenen. Bijvoorbeeld 
als zij een brief niet begrijpen.

Een logische plek  
Het resultaat is de Luisterfiets. 
Deze fiets heeft tot september 
een plekje in de Speeltuin Leo-
nardus Helmond.  Daar is sinds 
september 2018 een Taalpunt. 
Dit Taalpunt is onderdeel van  
het Taalhuis, een samenwer-
king tussen gemeente Helmond, 
de Bibliotheek Helmond-Peel, 
stichting Lezen & Schrijven, LEV-
groep en ROC Ter AA.  

Iedereen uit Helmond die moeite 
heeft met taal of rekenen kan 
daar terecht, dus niet alleen wijk-
bewoners. Ook is er een drukbe-
zochte en succesvolle Beweeg-
tuin waar wijkbewoners gratis 
sportlessen krijgen van JIBB+. 
Een uitgelezen plek dus voor de 
Luisterfiets, waar bewegen en 
taal hand in hand gaan. 

Zowel deelnemers aan het Taal-
café dat elke maandagochtend 
gehouden wordt in de Leonardus, 
als de sporters maar ook andere 
bezoekers mogen gratis gebruik 
maken van deze nieuwe fiets.   

Helmondse audiofragmenten  
Op de fiets is een tablet gemon-
teerd met door de Bibliotheek ge-
selecteerde thema’s en fragmen-
ten van boeken. Bijvoorbeeld 
over voetbal of de geschiedenis 
van de Vlisco-fabriek in Hel-
mond. Zolang er gefietst wordt, 
speelt de fiets Nederlandstalige 
audiofragmenten van de boeken 
af. Ook zijn er teksten in dialect 
ingesproken door Sonja Adri-
aansen van Haw ut Hellemonds. 
Zo ervaart de fietser dat zowel 
bewegen als taal leuk zijn. Als 
zij nieuwsgierig geworden zijn 
naar het hele verhaal kunnen zij 
het boek of luisterboek van het 
volledige verhaal lenen in de Bi-
bliotheek.Maandagmorgen 24 
juni nemen deelnemers van het 
Taalcafé samen met sporters van 
JIBB+ de Luisterfiets feestelijk in 
gebruik. De fiets blijft tot begin 
september in de Speeltuin in Hel-
mond staan. Iedereen die wil kan 
er tijdens openingstijden gebruik 
van maken. Andere bibliotheken 
zijn ook al enthousiast over de 
ontwikkeling. Daarom verhuist 
de fiets vanaf september naar 
de Bibliotheek in Heusden, maar 
ook naar Bibliotheek Dommel-
dal. De Luisterfiets is mede ont-
wikkeld door het Helmondse 
bedrijf Embedded Fitness. Zij be-
denken interactieve bewegings-
concepten voor onderwijs, zorg, 
overheid en bedrijfsleven. s

Open dag 
TV Dierdonk

Op onze open dag wordt ge-
zorgd voor een GRATIS ten-
nisclinic van 11.00 – 14.00 uur. 
Daarna staat onze club nog 
tot 16.00 uur open voor alle 
belangstellenden. We zullen u 
allen welkom heten met een 
drankje. Daarnaast zorgen we 
ervoor dat we voor de kinderen 
voldoende vermaak hebben!

Tijdens deze open dag bieden 
we een Zomerchallenge aan. 
Dit is een compact lidmaat-
schap, inclusief 5 tennislessen 
van onze vaste tennistrainer 
Paul van Dijk en een gratis 
tennisracket wat beschikbaar 
wordt gesteld door de tennis-
school Sportevents.
Om een idee te krijgen van het 
aantal belangstellenden is het 
prettig als jullie je inschrijven 
via onze website: www.tvdier-
donk.nl. Ook is daar nadere 
informatie te vinden!
Natuurlijk is spontaan bin-
nenlopen op de dag zelf ook 
mogelijk! Tot ziens! s

Dierdonk

(Bron foto; TV Dierdonk).
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Dertien jaar was de Helmondse Senna 
Willems toen ze deelnam aan de blind 
auditions van The Voice Kids. Senna 
zong het liedje Almost Is Never Enough 
van Ariana Grande en veroverde daar-
mee met haar eerste zin al de harten van 
alle vier de juryleden. Marco Borsato, Ilse 
de Lange, Douwe Bob en Ali B waren 
unaniem: Senna is een topper!

Inmiddels is Senna vijftien jaar. Zingen is 
haar passie. Al zolang als ze zich kan herin-
neren, wil ze maar één ding: zangeres zijn. 
‘Ja, ik ben al een zangeres, maar ik bedoel 
een beroepszangeres. Zo eentje die een 
wereldtournee maakt!’ Vol overtuiging en 
met een sympathieke uitstraling vertelt ze 
over haar fijne optredens. In 2018 won ze 
bovendien ook de finale van Volkszanger 
Junior in Tilburg.

Toen de organisatie van SamenLoop voor 
Hoop Helmond haar vroeg om te komen 
zingen, twijfelde Senna geen moment. Zelf 
was ze al eens deelnemer aan de Kinder-
loop bij de SamenLoop in Helmond. ‘Dat 
was toen mijn oma overleden was door 
de ziekte kanker. Nu kom ik zingen voor 
SamenLoop en speciaal voor mijn oma’, 
aldus Senna.

Als leerling van het Carolus Borromeus 
College heeft ze het nu extra druk. Deze 
week begint immers de toetsweek. ‘Ik ben 
al druk bezig met de voorbereidingen. 
Woensdag voor de SamenLoop heb ik 
mijn laatste toetsen. Daarna heb ik weer 
meer tijd om te zingen.’

Op de vraag of ze het spannend vindt om 
op te treden voor de SamenLoop, ant-
woordt ze als een ervaren zangeres. ‘Ge-
zonde spanning is goed. Die heb ik dan 
ook, anders gaat het niet goed. Weet je, 
ik neem water mee. Tussendoor kan ik 
dan wat drinken. ‘t Is goed om geen droge 
mond te hebben.’

Tijdens SamenLoop voor Hoop komen 

verschillende zangers, zangeressen en 
bands optreden. Horeca met terras is aan-
wezig. En de entree is gratis. Het program-
ma ziet er als volgt uit:

ZATERDAG 29 JUNI:
14:00u Openingsceremonie 
 m.m.v. Fanfare De Vooruitgang
15:00u  - 18:00u The Blue Note
19:00u – 19:30u Mark Elbers
19:30u – 20:00u Erica en Irma Martens
20:00u – 22:00u Soulband Turnback
23:00u Kaarsenceremonie 
 m.m.v. Erica en Irma Martens

ZONDAG 30 JUNI:
10:00u KINDERLOOP als onderdeel 
 van SamenLoop
10:00u – 11:00u DJ Quin DRX 
 (Quinten Dirks)
11:30u 1e Veilingronde met Jorg Krijnen 
 en René van Luytelaar
12:00u – 12:30u Senna Willems
12:30u 2e Veilingronde
13:00u – 13:30u Jelco Bekers
14:00u SLOTCEREMONIE

Locatie: Atletiekbaan HAC – Molenven 3 – 
Stiphout/Helmond s

Senna Willems zingt voor 
SamenLoop en oma 

Senna Willems (Bron foto; SamenLoop 
voor Hoop Helmond).

Helmond

REACTIES EN INFORMATIE:

vacature@variantdeurne.nl

VARIATIE
IN JE WERK?
VOORWERKER (M/V)
De werkzaamheden bestaan uit:
•  Dagelĳ kse begeleiding en aansturing van medewerkers.
•   Dagelĳ kse planning op basis van beschikbare medewerkers.
•  Instructie op veilig en juist gebruik van materialen en middelen.
•  Bestellen en leveren van juiste materialen en middelen.
•  Uitvoerende schoonmaakwerkzaamheden.
•  Functie voor 25-32 uur per week, verdeeld over 5 dagen.

INTERIEURVERZORGERS (M/V)
VOOR DIVERSE PROJECTEN IN DE REGIO.
•  Uren variëren van 2 tot 25 uur per week.

VAKANTIEKRACHTEN (M/V)
VOOR DE PERIODE JUNI - SEPTEMBER.
•  Bĳ  voorkeur in bezit van rĳ bewĳ s.
•  Werktĳ den en uren in overleg.
•  Salaris conform cao Schoonmaak- en

Glazenwassersbedrĳ f.
•  Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

WĲ  ZOEKEN!
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Als studenten van het Helicon MBO 
Helmond, opleiding Dier en Onderne-
men, hebben we voor ‘baas en hond’ de 
opdracht gekregen om een open evene-
ment te organiseren. Hiermee laten we 
zien dat er met je hond van allerlei leuke 
dingen te doen zijn. Het betreft meerdere 
uitdagende spellen waardoor de hond en 

zijn/ haar baasje een plezierige middag 
beleefd.

Verder zijn er diverse standhouders waar u 
informatie kunt krijgen over hondenvoe-
ding en gezondheid. 
Ben je nieuwsgierig en heb je tijd, kom dan 
gezellig langs. Dit evenement vind plaats 
op zaterdag 29 juni 2019 aan de Scheeps-
boulevard 1 te Helmond. Tijdstip van 10:00 
tot 14:00 uur. s

Studenten van het Helicon MBO 
Helmond organiseren Dogsday 

De studenten van de opleiding Dier en Ondernemen (Bron foto; Loes Proenings).

Helmond

Binnenkort opent in het winkelcentrum 
rondom de kerk een nieuwe winkel, na-
melijk Tim Canters dagelijks vers. In het 
pand waar voorheen Peer de Groente-
man zat, heeft de jonge Houtse onder-
nemer Tim Canters een nieuwe winkel 
geopend. Gestoken in een nieuw jasje, 
mikt Tim op klanten van jong tot oud 
die dagelijks vers en gezond willen eten. 

Voor de klanten die denken dat hij al-
leen maar groente en fruit verkoopt is er 
nieuws, er is een geheel nieuw assorti-
ment wat voorziet in de consument van 
tegenwoordig. Voordat we dat assorti-
ment uitlichten eerst even een korte in-
troductie van Tim: “Goedendag allemaal. 
Mijn naam is Tim Canters en samen met 
mijn vrouw en dochtertje wonen wij in 
Mierlo-Hout. Wij zijn echte Houtse men-
sen en dus is een lang gekoesterde wens 
van mij uitgekomen, namelijk een win-
kel op ’t Hout. Ik ben 33 jaar en al 15 jaar 
werkzaam in groente en fruit. 2 jaar gele-
den heb ik zelfs een prijs gewonnen met 
mijn werk en zodoende begon mijn wens 
om op eigen benen te staan steeds har-
der te groeien. Nadat wij nu een beslissing 
hebben genomen ben ik super trots dat ik 
mijn eigen winkel heb en hoop ik u snel 
eens te begroeten in mijn nieuwe winkel!”. 
In Tim zijn vorige baan merkte hij op dat 

klanten steeds meer opzoek zijn naar ge-
mak, gezond, vers en kwaliteit. Daarom 
gaan hij en zijn medewerkers daar vol op 
inzetten.

Tim en zijn medewerkers gaan super 
verse maaltijden maken van eerlijke pro-
ducten uit eigen winkel. Denk hierbij bij-
voorbeeld aan stamppotten, nasi, bami, 
lasagne, Hollandse maaltijden en nog veel 
meer. Klanten die om wat voor reden dan 
ook niet kunnen of willen koken, jong of 
oud, maar toch gezond willen eten, kun-
nen op die manier elke dag langskomen 
voor een vers bereidde maaltijd voor een 
scherpe prijs. Daarnaast komt er nog veel 
meer zoals: broodjes, wraps, pizza’s, sala-
des, maaltijdsalades, een salade bar waar 
u uw maaltijdsalade zelf kunt samenstel-
len, vers gesneden fruit, sappen, smoot-
hies, noten en nog veel meer. Ze gaan sa-
menwerken met kwaliteit leveranciers uit 
de regio en zelfs met een aardappel han-
delaar uit Zuid-Holland die Tim de beste 
klei aardappelen gaat leveren en dit alles 
natuurlijk tegen een eerlijke prijs. Bent u 
nieuwsgierig geworden en wilt u al dat 
lekkers eens gaan bekijken en proeven of 
gewoon een gezellig praatje maken, loop 
dan binnenkort eens binnen bij Tim Can-
ters dagelijks vers in het winkelcentrum 
van Mierlo-Hout naast de Kruidvat en 
ontdek het zelf.

Tot ziens! s

Nieuwe ondernemer 
in Mierlo-Hout: 
Tim Canters 
dagelijks vers

Mierlo-Hout
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Werkzaam in ALLE wijken van Helmond

Spreekuurlocaties:
Centrum: Wethouder Ebbenaan 168 ma t/m vr
Mierlo-Hout: Cortenbachstraat 70 do
Rijpelberg: Twijnsterhof 161 vr
Stiphout: Dorpsstraat 51 ma
Helmond-Noord: Jan van Goyenlaan 1 ma

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

verloskundigenhelmond.nl

0492 - 53 28 00

NU OOK 
AVONDSPREEKUUR

BEN JIJ GEMOTIVEERD, 
WIL JIJ WERKEN EN GELD VERDIENEN?

Heb jij deze interesse? 
Neem snel contact met ons op. 
Wij nodigen je dan uit voor een 
gesprek.4 dagen werken

1 dag school
(Bouwcao)

           

-  Combinatie van Praktijk en Theorie

-  Baangarantie (duur opleiding ca. 2 jr)

-  Intensieve deskundige begeleiding

-  Gedegen vakopleiding

Wij vragen: 
interesse in 
de Wegenbouw

Tel. 0492-665505
info@bouwinframensen-mierlo.nl
www.bouwinframensen-mierlo.nl

Aankomend 
Straatmakers
Wegenbouw

Aankomend 
Vaklieden
Wegenbouw

Zaterdag 22 en 29 juni zijn de voorschrij-
vingen van de Kennedymars op het Wil-
helminaplein in Someren. Tussen 10.00 
en 15.00 uur kan iedereen zich bij de 
JOEK infostand inschrijven voor de Ken-
nedymars, het Rondje Someren en de 
Mini Kennedymars.

Natuurlijk kun je je ook nog steeds in-
schrijven via www.kennedymars.nl. Tot 
en met 29 juni betaal je € 15,- voor het 
Rondje Someren en € 22,50 voor de Ken-
nedymars. Vanaf 30 juni bedraagt het in-
schrijfgeld € 20,- voor het Rondje Some-
ren en € 27,50 voor de Kennedymars.

Al bijna 1.300 inschrijvingen
De teller van het aantal inschrijvingen 
voor de Kennedymars staat op 1.278. Dit 
waren er vorig jaar op hetzelfde moment 
1.105. Voor het Rondje Someren zijn er al 
601 inschrijvingen. Dit is bijna 15% meer 
dan een jaar geleden.

Speciale kortingsactie 25e 
Rondje Someren
Het Rondje Someren viert dit jaar het zilveren 
jubileum. Daarom is er een speciale kortings-
actie: elke 25e inschrijver voor het Rondje 
Someren ontvangt 25% korting. De korting 
wordt na de inschrijving teruggestort.

Startbewijs ophalen
Op 22 en 29 juni kunnen wandelaars die 
zich al ingeschreven hebben hun start-
bewijs ophalen bij de infostand op het 
Wilhelminaplein. Neem je inschrijfbeves-
tiging (bevestigingsmail) mee. Het is ook 
mogelijk om het startbewijs op te laten 
halen door iemand anders met jouw in-
schrijfbevestiging. Wandelaars kunnen 
hun startbewijs ook ophalen vlak voor de 
start tijdens het Kennedymars-weekend.

Startkaarten Mini Kennedymars
Tijdens de voorinschrijvingen op 22 en 29 
juni zijn ook de startkaarten voor de Mini 
Kennedymars te koop voor € 3,00. Voor € 
5,00 koop je een leuk en handig startpak-
ket inclusief startkaart. In het Kennedy-
mars-weekend zelf betaal je € 5,00 voor 
een startkaart voor de Mini Kennedymars.

Bandje voor ouders/begeleiders
Voor ouders of begeleiders die meelopen 
met de Mini Kennedymars is er een spe-
ciaal bandje. Dit bandje kost € 3,00 en is 
verplicht voor elke ouder of begeleider 
die meeloopt. Met een bandje kunnen zij 
tijdens de wandeling ook gebruik maken 
van alle faciliteiten. De bandjes zijn ook 
verkrijgbaar voorafgaand aan de start 
van de Mini Kennedymars. Dan kost een 
bandje € 3,50. s

Voorinschrijvingen 
Kennedymars, 

Rondje Someren en 
Mini Kennedymars

Regio

De burgemeester van Helmond heeft 
op woensdag 12 juni 2019 een woning 
aan de Parkweg voor 4 maanden ge-
sloten. In het pand is een hoeveelheid 
drugs aangetroffen die boven de norm 
voor eigen gebruik ligt en er zijn geen 
bijzondere omstandigheden om af te 
zien van tijdelijke sluiting.

Aanleiding besluit
De politie heeft een onderzoek ingesteld 
bij de woning. Zij trof bij het doorzoeken 
van de woning 112,1 gram cocaïne aan 
en andere zaken die wijzen op handel in 
drugs. Harddrugs vallen onder de ver-

bodsbepalingen van artikel 3 van de Opi-
umwet. De politie heeft haar bevindin-
gen gerapporteerd aan de burgemeester 
van Helmond. Op basis van de feiten en 
omstandigheden heeft de burgemeester 
besloten tot de tijdelijke sluiting. De slui-
ting maakt een einde aan de verboden 
situatie ter bescherming van de open-
bare orde en het woon- en leefklimaat. 
Het besluit van de burgemeester is ge-
nomen op grond van het de ‘Beleidsre-
gel handhavingsprotocol Opiumwet 13b 
Helmond 2016’. 

Wat houdt de beleidsregel in 
Op grond van artikel 13b Opiumwet (Da-
moclesbeleid) is de burgemeester be-
voegd bestuursdwang toe te passen in-

dien in woningen of lokalen (dan wel in 
of op bij woningen of lokalen en daarbij 
behorende erven) verdovende middelen 
worden verkocht, afgeleverd, verstrekt of 
aanwezig zijn. Deze maatregel betekent 
dat de burgemeester een woning of lokaal 
en daarbij behorende erven mag sluiten 
en (indien aanwezig) een exploitatiever-
gunning mag intrekken. De beleidsregel 
is tot stand gekomen met inachtneming 
van de uitgangspunten van het landelijke 
drugsbeleid en in samenspraak met het 
Openbaar Ministerie en de politie. Samen 
zetten zij zich in voor een harde aanpak 
van handel in verdovende middelen.

Sluiting woning aan de Parkweg
Helmond
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Over de functie
Als secretarieel medewerker ben je verantwoordelijk 
voor de volgende taken: het aannemen van de telefoon 
en het ontvangen van bezoekers. Het verzorgen van de 
postverwerking. Het uitwerken van rapporten, notities 
en offertes. De verwerking van stukken via de portal en 
het uitvoeren van overige secretariële en administratieve 
werkzaamheden. De werkzaamheden zullen met name op 
het kantoor in Helmond plaatsvinden, maar je kunt ook op 
de andere kantoren worden ingezet.

Groei jij met ons mee?
Wij zijn een team met ongeveer 60 collega’s waarin iedereen 
elkaar kent, de sfeer is bij ons informeel. We hebben korte 
lijntjes en de deuren staan altijd open. We hebben vier 
kantoren gevestigd in Helmond, Asten, Someren en Deurne. 

Voor meer informatie kun je onze website bekijken of contact 
opnemen met Lennie Welten-Manders via 0492 550 775.

Stapelovenweg 2  T 0492 550 775 
5708 JW Helmond   www.rsw.nl 

Secretarieel medewerker (minimaal 24 uur per week)

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Helmond-Noord
Annawijk/Suytkade

Helmond-Oost

Helmond-Oost

Helmond-Oost

Binnenstad

Centrum

Iedere maandag organiseert het 
HMC een Superkien in het TOV, 
Azalealaan te Helmond. Een 
totale geldprijzenpot van EUR 
1450,- waarvan een hoofdprijs 
van:  €400, Tevens een loterij 
voor het winnen van 2 grote ge-
vulde levensmiddelenmanden 
en gratis kienkaarten. Ook vindt 
er regelmatig een grote gratis lo-
terij plaats. Aanvang  20.00 UUR. 
Zaal open vanaf 18.45 uur.

Elke vrijdag organiseert bridge-
club ’t Houtse Slem bridgeclub 
bridgedrives, ook voor niet-le-
den. Men dient zich uiterlijk om 
kwart over een aan te melden 
in De Geseldonk. Er wordt een 
kleine vergoeding gevraagd. Re-
gelmatige deelnemers kunnen 
soms een prijsje winnen.

De Gaviolizaal met zijn collectie 
draaiorgels en accordeons van 
Arie Willems, beheerd door de 
Stichting Draaiorgels Helmond, 
is elke zaterdag en zondag ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Groepen ook op afspraak, info: 
info@draaiorgelshelmond.nl  
Op zondagen ook regelmatig 
concerten. 

Annawijk/Suytkade: In buurt-
huis St. Anna aan de Hoogeind-
sestraat 24 kun je iedere zondag-
middag vanaf half 2 en maan-
dagavond vanaf half 8 prijs-
kaarten. Je kunt er terecht voor 
jokeren en rikken. De organisatie 
op zondag is door de Jubileum-
commissie van Kv de Ollietrap-
pers en maandagavond de seni-
orenvereniging St. Anna.

Kansrijk Mierlo-Hout organiseert 
elke maandagochtend van 9.30 
uur tot 11.30 uur een samenloop. 
Een ontmoetingsmoment voor 
iedereen, voor wat gezelligheid 
en een praatje. Ben je minder 
mobiel of zoek je een maatje die 
langskomt? Neem contact met 
ons op. Wil je je aanmelden als 
vrijwilliger bij Kansrijk Mierlo-
Hout, dat kan ook!  Iedereen is 
welkom voor een heerlijk bakje 
koffie of thee. We zien je graag op 
maandagochtend in wijkhuis de 
Geseldonk (Cederhoutstraat 44).

Bij de Pannehoeve organise-
ren we op zaterdag 22 juni van 
11.00 tot 16.00 een zomer rom-
melmarkt voor het goede doel. 
Wij hopen hiermee geld in te 
zamelen voor een duofiets voor 
gezamenlijk gebruik voor de 
bewoners van de Pannehoeve. 
Van 13.30 tot 15.30 gratis schmin-
ken. Schminken, springkus-

sen, Verse wafels, home made 
limonades, appeltaarten, schil-
derijtjes, boeken, huisraad ect.  
Jan van Goyenlaan 1

Tussen 1 mei en 1 oktober is de 
Lambertuskerk in Helmond   
weer open voor bezoek. Op 
woensdag tussen 14 en 16 uur, 
en op zaterdag  van 12 tot 16 uur.  
Ook op koopzondagen   van 14 
tot 16 uur. Iedereen is welkom in 
dit bijzondere gebouw.

Zondag 23 juni organiseert de 
Prontowijk in Helmond Oost 
voor de 3e keer een garagesale/
voordeurverkoop. Bewoners uit 
de wijk halen spullen die overbo-
dig zijn geworden van de zolder 
en verkopen dit vanuit hun eigen 
voordeur, oprit of garage.  Eer-
dere edities van de garagesale 
waren een groot succes. Ook dit 
jaar wordt er weer een gezellige 
rommelmarkt georganiseerd. De 
teller van het aantal aanmeldin-
gen staat op ruim 50. Verspreid 
door de wijk vanaf de Bakelse-
dijk tot aan de Montgolfierstraat 
verkopen bewoners hun spullen 
vanuit de voortuin of garage. Be-
zoekers zijn van harte welkom 
in de Prontowijk in Helmond op 
zondag 23 juni van 10:00 tot 16:00 
uur. Entree is gratis. 

Zondag 23 juni rijdt Tourclub’81 
Helmond de Malpie wielertocht 
met een afstand van 100 km. 
Halverwege houden we een kof-
fiestop. Vertrek om 8.00 uur bij 
Winkelcentrum Straakven. Weg-
kapitein is Henk Klarenbeek. 
Gastrijders zijn altijd welkom en 
een volgauto begeleidt ons.

Biljartkampioenen 
STC Helmond 

Op 7 juni vond de traditionele 
prijsuitreiking van de biljart-
kampioenen van STC Helmond 
plaats, zowel in teamverband 
als de persoonlijke kampioen-
schappen. Voor de tweede keer 
was de biljartvereniging wel-
kom in het gezellige en sfeer-
volle Ontmoetingscentrum Ro-
zenhof. 

Zoals ieder jaar werd deze weer 
druk bezocht door vele deelne-
mers die in het bijzijn van hun 

kampioenen er een geslaagd 
feest van maakte. Deze keer 
had de uitreiking wel een speci-
aal tintje, want voor het eerst in 
ons bestaan werd een vrouwe-
lijke deelnemer kampioen in de 
5 klasse!  Dorien Smirk van BC 
de Vliegert uit Mierlo kon na een 
spannende eindstrijd de num-
mer 2 nog net voor blijven met 
een iets beter gemiddelde. Mis-
schien  een rede voor meerdere 
vrouwen om zich aan te sluiten 
bij een van onze deelnemende 
clubs. Deze clubs en nog meer 
informatie vind je op onze web-
site. www.stchelmond.nl s

Binnenstad

De kampioenen op een rijtje. (bron foto; Henk van Kuijen).

Maandag 8 juli organiseert Café 
Brein een ontmoetings- en infor-
matieavond voor mensen met 
Niet Aangeboren Hersenletsel 
(NAH). Thema is ‘Hoe houd ik 
mijn administratie op orde?’

Een goede bewaking van de ad-
ministratie en financiën is ontzet-

tend lastig. Zeker als je getroffen 
bent door Hersenletsel. Het or-
ganiseren van je administratie, 
wordt door  concentratieverlies, 
geheugenproblemen, vermoeid-
heid, moeite hebt met plannen 
en organiseren, een bijna onmo-
gelijke taak. Door hersenletsel 
kun je het overzicht over je admi-
nistratie, geldzaken en financiën 
verliezen en weet je je soms geen 
raad met de hedendaagse papier-
winkel en ingewikkelde formulie-
ren. Ook het inzicht krijgen in je 
persoonlijke financiën is lastig. 
Wat zijn inkomsten en wat zijn 
uitgaven? Zeker wanneer deze 
zijn veranderd door verlies van 
werk of bijvoorbeeld een echt-
scheiding. Deze avond zal bud-
getcoach Marjoleine ten Cate uit-
leg geven over de problemen die 
mensen met hersenletsel kunnen 
ervaren bij hun administratie. 
Waar kan een budgetcoach bij 
helpen en waar kun je terecht? 

Café Brein
Café Brein is de tweemaandelijk-
se ontmoetingsavond voor men-
sen met NAH, mantelzorgers en 
andere betrokkenen. Op deze 
avonden gaan informatie en ge-
zelligheid samen. Hebt u hersen-
letsel of bent u partner, familielid 
of gewoon belangstellende, dan 
bent u van harte welkom in Café 
Brein Helmond. 

Locatie
Café Brein vindt van 19.30 uur tot 
21.30 uur plaats in lunchroom De 
Keyser aan de Torenstraat 17 in 
Helmond. Inloop vanaf 19.00 uur. 
Aanmelden is niet nodig. Voor 
informatie kunt u contact opne-
men met Lunchroom de Keyser 
via: 0492 590609. s

Café Brein: hoe houd ik 
mijn administratie op orde?

Centrum
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ONDERHOUD

RENOVATIE

VERBOUWING

TIMMERWERK

SCHILDERWERK

PAARDSHOEVE 5 | 5708 VH HELMOND

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

WWW.KANTELBERGBOUW.NL

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

• afrasteringen
• draaipoorten
• automatiseringen

• schuttingen
• schuifpoorten
• sierhekwerk

Hortsedijk 25
5708 HA Helmond
0492-842954

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

Rivierensingel 745
5741 KV  Helmond
0492-842954

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

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

VOOR NIEUWBOUW, UITBREIDING EN
RENOVATIE VAN UW WOONHUIS

 VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

UW INSTALLATEUR VOOR:

• CV KETELS EN ONDERHOUD   • COMPLETE BADKAMERS

• STADSVERWARMING   • RADIATOREN

• VLOERVERWARMING   • SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

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

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 

wesa tuinhout
Natuurlijk , altijd een passende oplossing

wesa tuinhout
Natuurlijk , altijd een passende oplossing

www.wesatuinhout.nl

DE JUISTE VAKMAN VOOR ELKE KLUS

Het riet wiegt in een voorzich-
tig ochtendbriesje. De ijsvogel 
scheert met zijn beeldschone 
blauworanje veren over het wa-
ter van een ven. Welkom in de 
prachtige natuur van Schoors-
veld. Iedereen vindt hier iets 
anders. Rust, ruimte. Inspiratie, 
troost of kracht. De stilte van de 
natuur kent vele geluiden.

Op Schoorsveld geloven we in de 
kracht van ontmoeten. Wandel 
je met ons mee? Op zondag 23 
juni staan onze collega’s tussen 
11.00 en 16.00 uur voor je klaar 
om je in een open en ontspan-
nen sfeer te inspireren, rond te 

leiden en uiteraard al je vragen 
over dit prachtige natuurgebied 
en natuurbegraven te beant-
woorden. Voel je ook vrij om zelf 
even in alle stilte van de natuur 
te genieten.  

Eeuwige natuur 
Heb je wel eens nagedacht over 
een eigen plek in de natuur?
Onder de wiegende takken van 
een bijzondere boom? Aan de 
rand van het bos of bij een ven? 
Een plek voor als je er ooit niet 
meer bent? Op natuurbegraaf-
plaats Schoorsveld kun je een 
mooie plek voor later reserveren. 
Hoewel natuurbegraven nog 
lang niet bij iedereen bekend is, 
is het zo oud als de mensheid en 
heel natuurlijk. In vroege bescha-

vingen bood de natuur de laatste 
rustplaats. De plek om gelief-
den te eren en gedenken. De 
cirkel van het leven. Terug naar  
de natuur.

Mooi groen en sterk 
Op Schoorsveld zien we het als 
onze missie om die natuur een 
beetje mooier en groener te 
maken. We beheren en ontwik-
kelen het natuurgebied zorgvul-
dig. We versterken bestaande 
natuur, maken nieuwe natuur 
en herstellen en bevorderen de 
biodiversiteit. Zodat Schoorsveld 
kan groeien en bloeien. Iedereen 
die een plekje bij ons reserveert, 
zorgt ervoor dat de natuur voor 
altijd natuur blijft. Uiteinde-
lijk worden ook de graven door 

de natuur opgenomen. In de 
toekomst zorgt onze partner 
Natuurmonumenten voor het 
beheer van het gebied. En de na-
tuur zelf. 

Thuis op Schoorsveld 
Wandelaars, fietsers en mijme-
raars genieten van de natuur-
pracht op Schoorsveld. Maar ook 
planten en dieren voelen zich hier 
thuis. Canadese ganzen, eenden, 
salamanders, kikkers, padden, de 
rietzanger, zilverreiger, libellen en 
waterjuffers vind je in en rondom 
de twee grote vennen. Ook raven, 
spechten, vossen, hagedissen, 
muizen, vleermuizen, insecten, 
bijen en vlinders behoren tot de 
vaste bewoners van Schoorsveld. 
En wie weet… als je heel stil bent 
en geluk hebt, sta je opeens oog 
in oog met een ree, das, of uil. 
Een onvergetelijke ontmoeting. 

Je bent van harte welkom om het 
zelf te ervaren.

Altijd vrij toegankelijk
Je vindt natuurbegraafplaats 
Schoorsveld in Heeze bij de uit-
gestrekte Strabrechtse Heide in 
het zuidoostelijke puntje van 
Brabant. Ben je nieuwsgierig, 
maar ben je verhinderd op 23 
juni? Maak gerust een afspraak 
voor een vrijblijvende ontmoe-
ting. Je bent zeven dagen per 
week welkom op Schoors-
veld. Het natuurgebied is tus-
sen zonsopkomst en zonson-
dergang altijd vrij toegankelijk  
voor iedereen. 

Natuurbegraafplaats 
Schoorsveld
Somerenseweg 116, Heeze
040 303 23 00
www.schoorsveld.nl s

Open dag Natuurbegraafplaats Schoorsveld 
Ontmoet de natuur…

Regio

Kom een kijkje nemen tijdens de open dag van Natuurbegraafplaats Schoorsveld 
(Bron foto’s; Natuurbegraafplaats Schoorsveld).



17week nummer 25 vrijdag 21 juni 2019de loop weekkrant HELMOND

Uitvaartzorg van de Kerkhof

Uitvaart 
vanaf

€ 1695-,
informeer gerust naar

de mogelijkheden

Dé uitvaartondernemer voor Helmond.

Ook als u bent verzekerd bij o.a. Dela of Monuta.

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

Weekeinden: H. Jozef (Tolpost) za. 17.00 uur; zo 9.30 uur. H.Lambertus 
(Kerkstraat/Centrum) zo. 11.00 uur; H. Paulus (Paulus Potterlaan/Noord) 
zo. 9.30 uur; Edith Stein (Weg door de Rijpel/Rijpelberg) zo. 11.00 uur. 
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 parochiekantoor: 
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.

parochie@heiligelambertus.nl     www.heiligelambertus.nl

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

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

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS

Zaterdag 22 juni:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna; 
volkszang
Anny van de Mortel-van de Westerlo;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang

Zondag 23 juni: 
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout Hoogmis m.m.v. het 
kerkkoor;
Martien van Stiphout en Johan Habraken; 

Donderdag 27 juni:
19.00 uur Alphonsuskapel;

Zaterdag 29 juni: 
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna; 
volkszang
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang

www.damiaanhelmond.nl

Zondag 23 juni 
10.30 uur Femmes
Sjef Soeterboek, Ine Toll, Tina de Lorenzo, Ciska de Kok en 
haar overleden ouders en verdere familieleden,  Ed van den 
Heuvel.  

Zondag 30 juni 
10.30 uur Trudo koor
Annie Duijmelinck-van der Steen, Annie Vlamings, Louis de 
Jong, Piet van Neerven en Irma van Neerven-Harnisch, Ellen 
Smithuis-Kok, Riek Merks-Reloe, Ria Verhoeven-van Poppel, 
Huub Rijkers, Martien van Bree, Annie Wouters-van den 
Heuvel. 

www.damiaanhelmond.nl

Ongeveer 95% van de leerlingen
geslaagd voor verkeersexamen

“Het was voor onze vele vrijwilligers en 
bestuursleden een intensieve examen-
week. Ik heb geconstateerd dat onze 
mensen creatief en met respect voor ie-
ders belangen hebben gehandeld. Mijn 
waardering voor alle betrokkenen is 
daarom heel groot,” aldus Frans Stienen 
na zijn eerste verkeersexamen als voor-
zitter van VVN-Helmond.  

Ruim 1200 kinderen hebben aan het exa-
men deelgenomen. Ongeveer 95% is ge-
slaagd. Er zijn dit jaar 9 verkeersbonzen. 
Dat zijn kinderen, die met lof geslaagd 
zijn voor zowel het theoretisch als het 
praktisch examen. Zij zijn op 12 juni in 
het kasteel door burgemeester Blanksma 
voor hun bijzondere prestatie gehuldigd. 
Verkeersschool van het jaar is dit keer ba-
sisschool St. Odulfus. Deze school heeft 
haar leerlingen het best op het examen 
voorbereid.

Tevreden, maar ook zorgen
Met de uitslag is Frans Stienen meer dan 
tevreden. “Het is tenslotte een bijzonder 
pittige route, die we deze kinderen voor-
schotelen. Ook als volwassene moet ik 
enorm opletten als ik door dit deel van 
de stad fiets. Maar de leerlingen hebben 
aangetoond dat ze met een goede voor-
bereiding echt wel raad weten met aller-
lei situaties, die door het drukke verkeer 
op hen afkomen”. Tegelijkertijd heeft de 
nieuwe voorzitter ook enige zorgen: “Nog 
te veel kinderen komen aan de start van 
het examen zonder te oefenen. Je houdt 
soms je hart vast. En dan te bedenken dat 

ze over pakweg een jaar of soms al eerder 
de stad door moeten naar het voortgezet 
onderwijs. We gaan als bestuur nog eens 
goed nadenken over hoe we hiermee om 
moeten gaan.”

Verkeersbonzen en verkeersschool 
“Slagen voor dit moeilijke verkeersexamen 
is al een mooie prestatie, “zegt Frans. “En, 
wat nog veel belangrijker is, het toont aan 
dat deze kinderen verkeerswijs zijn.” Maar 
er zijn altijd kinderen, die nog net iets be-
ter presteren. Dat wil zeggen dat zij met 
lof slagen voor theorie en praktijk. Het 
is in Helmond al 20 jaar traditie dat deze 
verkeersbonzen (zoals VVN-Helmond ze 
noemt) in het kasteel een extra feestelijk 
diploma en een medaille uit handen van 
de burgemeester en de VVN-voorzitter 
krijgen. Ook dit jaar heeft deze feestelijke 
bijeenkomst plaatsgevonden.

Gelukkig zijn er steeds meer leerkrachten 
die het oefenen van de kinderen stimu-
leren. En die tijd en aandacht besteden 
aan verkeereducatie. Bepaald geen over-
bodige luxe in onze drukke tijd. Daarom 
was het volgens Frans Stienen ook best 
moeilijk om de Verkeersschool van het 
jaar aan te wijzen. Na rijp beraad is beslo-
ten dat openbare basisschool St. Odulfus 
deze eer te beurt valt met de aantekening 
dat meerdere scholen dicht tegen deze 
titel aanzaten. De school kreeg ook de 
bekende wisselbeker, die dit jaar is om-
gedoopt naar Hein Snijders-wisseltrofee, 
genoemd naar het onlangs overleden be-
stuurslid, dat meer dan 40 jaar een van de 
drijvende krachten achter VVN-Helmond 
is geweest. Zijn zoon Antwan heeft de be-
ker uitgereikt.  s

Helmond

Op de foto burgemeester Blanksma, voorzitter Frans Stienen, vicevoorzitter Tiny Kuypers, de 
verkeersbonzen en een vertegenwoordiging van de Verkeersschool van 2019. (VVN Helmond).
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27 
JUNI Pabo meets Pabo!

Zanggroep Pabo bestaat 50 jaar en dat 
is een prima reden voor een feestje. Maar 
feest vieren doe je niet alleen. Zanggroep 
Pabo wil dit jubileum met alle inwoners 
van Helmond vieren.

Locatie Verenigings-/repetitiegebouw 
Zanggroep Pabo, Kanaaldijk N.W. 27-B 
Helmond.
Ingang Oud Huys.

Het concert vindt plaats op donderdag 
27 juni 2019 van 20.00 uur tot 22.00 uur 
(zaal open om 19.30 uur). Toegang is gratis.

Evenementen

Exposities

save
the 

21 
JUNI

22 
JUNI

22 
JUNI

22 
JUNI

21 
JUNI

Stichting Helmond City Events komt 
deze zomer met een nieuw festival: 
Festival Los Zand op het strand 
bij Recreatieplas Berkendonk in 
Helmond. Recreatiepark Berkendonk
13:00 - 23:44 uur.

23 
JUNI

Festival Los Zand

Pick Up Music 
Club On Tour #7

De Nieuwe Wereld 
- Studio Danstique

Infected Festival

LIVE: U2 tribute 
by Mount Temple

Biologische markt 
Brandevoort

Deze avond zullen 4 gast DJs hun 
favoriete plaatjes draaien bij het 
Muziekcafé Helmond. Laat je verrassen 
door de DJs en geniet van een enorme 
diversiteit aan muziek. Muziekcafé 
Helmond. 22:00 - 03:00 uur.

Dit keer dansen de leerlingen van 
Studio Danstique het sprookje 039De 
Nieuwe Wereld039.
Annatheater Helmond. 
14:00 - 16:15 uur.

Stichting Helmond City Events komt 
deze zomer met Infected Festival 
voorafgaand aan Festival Los Zand 
op het strand bij Recreatieplas 
Berkendonk in Helmond. Recreatiepark 
Berkendonk. 13:00 - 23:44 uur.

De Nederlandse U2 Tribute Mount 
Temple doet er alles aan om er voor 
te zorgen dat iedereen zich bij een 
U2 concert waant. De sound de looks 
en zelfs de instrumenten zijn zo veel 
mogelijk gelijk. Muziekcafé Helmond.
22:00 - 00:15 uur.

22 
JUNI

Lustrum Concert 
Windkracht - 
Motion Trio

Een lang gekoesterde wens is 
uitgekomen: Het Motion Trio het 
formidabele Poolse accordeon trio 
komt naar de Cacaofabriek in verband 
met het lustrumfeest van PODIUM 
WINDKRACHT.
De Cacaofabriek. 20:00 - 22:00 uur.

Elke vrijdag is er van 14.00-18.00 
uur een biologische markt onder 
de Markthal van Winkelcentrum 
Brandevoort in Helmond.
Markthal Winkelcentrum Brandevoort.

23 
JUNI Optreden Lola’s 

Dice @ Lokaal 42

Ooit begonnen ze als punkrock trio in 
Amsterdam-West maar inmiddels is 
Lola’s Dice getransformeerd tot een 
band met een psychedelisch tropisch 
funk-geluid. Lokaal 42. 
16:00 - 01:00 uur.

PODIUM W. 
ALICE IN 
WONDERLAND
Een reis tussen verstand 
en wonderland. Podium W 
biedt jonge mensen met een 
beperking de mogelijkheid zich 
te ontwikkelen in spel zang en 
dans.
 
 
 
 

Het Speelhuis
Za 22 juni 20:00 - 21:00 uur, 
zo 23 juni 13:00 - 14:00 uur.

Kijk op www.pathe.nl
voor het hele aanbod 

en tijden

John Wick 3

The Hustle

X-Men: Dark Phoenix

Aladdin

Godzilla

Pikachu

FILMPJE 
PAKKEN?

22 
JUNI Weekmarkt 

Helmond Centrum

Kom naar de markt. Beleef de 
Helmondse markt Kom elke zaterdag 
naar de gezellige Helmondse markt De 
Helmondse Markt elke week een feest.
Centrum Helmond. 08:30 - 16:00 uur.

23 
JUNI

T/M 
29 SEP.

T/M 
3 NOV.

Kraak het Park, 
speurtocht voor 
volwassenen

It’s all for 
the money

Kasteel Helmond 
waargebeurde 
heksenjacht

23 
JUNI

Het industrieel 
Atrium: Lezen en 
het boek

Op deze dag hebben we 4 leuke 
en interessante onderdelen voor u 
georganiseerd: lezing: Historie van 
het lezen en schrijven, demonstraties 
boekdrukken en boekbinden, 
tentoonstelling: Boeken en 
Boekenleggers.
Van 13.00 tot 16.00 uur. Toegang: € 4,- 
per persoon , kinderen 8 tot 16: gratis,  
65+: € 3,- per persoon.
Kanaaldijk noordwest 29, Helmond

Volwassenen spelen te weinig 
Terwijl het zo leuk is om buiten 
te zijn te rennen zoeken en lol te 
trappen. Daarom organiseert De 
Museumdocent een (culturele) 
speurtocht voor volwassenen in de 
kasteeltuin.
Kasteelpark Helmond
Zo 23 juni 14:00 - 16:00 uur, 
zo 14 juli 14:00 - 16:00 uur, 
zo 25 augustus 14:00 - 16:00 uur.

Kunsttentoonstelling over werken en 
geld verdienen in Kunsthal Helmond.
Kunsthal Helmond, Frans Joseph van 
Thielpark 7. Di 2 april 2019 t/m zo 29 
september 2019 di-vr: 10:00 - 17:00 
uur, za, zo: 12:00 - 17:00 uur.

In Kasteel Helmond is van 
5 februari t/m 3 november 2019 
de tentoonstelling Heksenjacht in 
Peelland te zien. 
Kasteel Helmond, Kasteelplein 1
Di 5 februari 2019 t/m zo 3 november 
2019 di-vr: 10:00 - 17:00 uur, za, zo: 
12:00 - 17:00 uur.

23 
JUNI

Carat concerten

Iedere zondag van mei t/m septem-
ber vinden er in het Carat paviljoen 
in stadspark de Warande openlucht-
concerten plaats. Dit seizoen extra 
feestelijk i.v.m. het 25 jarig jubileum. 
Carat Paviljoen Warande. 12:00 - 
15:00 uur. 

JUNI
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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
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De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

Hortsedijk 81, 5708 HC Helmond  |  t 088 500 9000
  www.totalbodybalance.nl/afslankproducten/zomeractie

Succesvol afvallen sinds 2003

Te Dik? Bel Dick!

Intake, 2 weken begeleid afvallen, 2 weken supplementen en 
    een afrondende stabilisatie* (t.w.v. € 82,-) nu ter kennismaking

€41,50voor
slechts

* Als u meer wilt afvallen kan dit 
uiteraard verlengd worden zodat 
iedere gewenste gewichtsreductie 
realiseerbaar is.

Intake, 2 weken begeleid afvallen, 2 weken supplementen en 

Speciale    
    zomeraanbieding

Voor de actievoorwaarden 
kijk op de website

OP=OP

Stopt 1 juli 2019!

DIVERSEN

TE KOOP

Beekerheide 28 
Beek en Donk

www.kunstgrasland.nl

Kunstgras 
nodig?

Alle soorten bestanden van 
beeld en geluid digitaliseren 

of dupliceren.
www.studioadato.nl

Lenie Klaasen 
06-52716622

BUSINESS     OWNER

Wilt u kennis maken 
met de producten 

van Forever, bel dan 
vrijblijvend voor 

een afspraak. Geen 
party of andere 
verplichtingen. 

De producten zijn uit 
voorraad leverbaar en 
te bestellen bij Lenie 

Klaasen,  tel.: 06-527 16 
622 (Business Owner 
Forever).  Kijk voor 
meer informatie op:  

www.forever
helmond.nl

FEESTJE?
Tent v.a. € 20,-;  | Staan tafel 

€ 4,-;  | Karaoke € 25,-; 
Tel. 0492-510855  

www.ikgeefeenfeestje.nl

Onroerend goed in Duitsland 735 m2 + vrijstaand huis
voor € 10.000  06-17586350

Rolluiken, luifels, 
vloerbedekking, lamellen, 

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

Willie’s stoffering, 
Braaksestraat 10, Helmond, 

T: (0492) 535901

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Scheve mond?

Verwarde spraak?

Lamme arm?

0618938912

€50,00 
EXTRA BONUS!

ZOEK JIJ NOG 
EEN LEUKE 
BIJBAAN?

BEZORGERS 
GEVRAAGD
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Je bent 7 dagen in de week welkom. Somerenseweg 116, Heeze, 040 303 23 00, www.schoorsveld.nl

Heb je er al eens over nagedacht, een eigen plek in de natuur die voor altijd van jou is? Een plek die past bij jouw manier van leven. Er zijn nog hele mooie plekken beschikbaar.

De rust, de ruimte, de bomen, het ven… Ervaar ons bijzondere natuurgebied zelf tijdens de open dag op zondag 23 juni.
Kom al wandelend alles te weten over natuurbegraven en stel al je vragen. Wij nemen graag de tijd om ze te beantwoorden. 
Je bent welkom!

Open dag
Natuurbegraafplaats Schoorsveld
Zondag 23 juni 
van 11.00 tot 16.00 uur

Iedere zondag geopend 
van 12.00 tot 17.00 uur

www.tuincentrumdebiezen.nlDeze aanbiedingen zijn
geldig van 19 t/m 25 Juni 2019

Rozen

Lantana

Div. kleuren
10 stelen per bos
40-cm lang

Van €3,99

Sterke kuipplant 60-cm hoog
ø50-cm 
in 21-cm pot

Van €14,99

Vaste planten

Lavendel “Hidcote”

Calibrachoa “Carnaval”

Tuinrozen

Keuze uit meer dan 100 soorten
in 9-cm pot

Vaste plant heerlijk geurend
20-cm hoog 
in 12-cm pot

€2,49

Mix van 3 kleuren in 12-cm pot
ø20cm

€2,99

Bij De Biezen 
kan je kiezen!
Nu alle maten 
& soorten

Gazania
Zon aanbidder
Div. kleuren
20-cm hoog 
in 12-cm pot

€1,99

Wandbloem “Open”
Metaal ø46-cm

Van €34,95

Terrazzo schaal
ø30-cm beplant met 
7 stuks perkplanten

Van €29,95

nu
€2,99

nu
€9,99

1 + 1 
GRATIS

1 + 1 
GRATIS

1 + 1 
GRATIS

1 + 1 
GRATIS

Tuinmeubel
voordeelweken

Korting tot30%Alle tuinmeubels& Accessoires nu
€19,95

nu
€19,99

*goedkoopste gratis

20%
Korting


