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

AIRCO 
SERVICE
BIJVULLENONDERHOUDREPARATIE 
van airco installaties van personenauto’s

JOSVERSCHURENSHOP.NL

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

ab-werkt.nl 
Dominépad 6a,
Hoogeloon

Wij hebben 
werk!

Test ons 
nieuwste 
hoortoestel
Zie advertentie verderop 
in de krant

Als eerste vroegen we de deelne-
mers zich uit te spreken over de 
nieuwe centrumvisie en in hoe-
verre ze het eens zijn met deze 
plannen. 34% van de deelnemers 
was het (zeer) eens met deze 

plannen. Vrachtwagens weren 
uit het centrum wordt aange-
moedigd, meer groen in het cen-
trum wordt gewaardeerd, steeds 
meer ouderen willen in het cen-
trum wonen, daarom is veilig-

heid en snelheidsbeperking een 
must. Men vindt het plan lovend 
met een aantal kanttekeningen 
o.a.: dat de automobilist op loop-
bare afstand (max. 1 km.) van de 
binnenstad redelijk betaalbare 
parkeergelegenheid geboden 
dient te worden en het verzoek 
om aan centrumbewoners een 
parkeerkaart te verstrekken voor 
hun visite. 
Een tipgever wil betalende be-
zoekers laten belonen met gratis 
parkeren. Ook vind een aantal 
respondenten het een mooi ini-
tiatief om het centrum aantrek-
kelijker te maken in de hoop dat 
er meer bezoekers zullen komen, 
maar zij vinden ook dat het au-
toverkeer tot op heden niet pro-
blematisch is. Als men een goede 

P+R parkeerplaats aanlegt met 
daaraan gekoppeld een goed ge-
regeld openbaar vervoer naar het 
centrum tegen een betaalbaar 
tarief door bv. kleinere busjes die 
klimaatvriendelijk zijn. De meer-
derheid aan tegenstanders (50%) 
denken dat door het autoverkeer 
in het centrum te ontmoedigen, 
de centrumondernemers nog 
minder klanten op bezoek krij-
gen en dat naast het alleen nog 
te kunnen betalen d.m.v. gepast 
parkeren en niet meer contant 
te kunnen betalen het nog meer 
mensen naar Eindhoven zal ja-
gen waar de parkeertarieven on-
geveer gelijk zijn, maar het aan-
bod in winkels vele malen groter.

(Lees verder op pag. 3)

COMBINEER 
JE FILMAVOND

MET EEN 
DRIEGANGENDINER!

VANAF € 28,50
KIJK OP WWW.PATHE.NL/FILMDINER

In de raadsvergadering van dinsdag 2 juli is de nieuwe  centrumvisie 
besproken. Na een kleine aanpassing werd het  voorstel aangenomen. 
De nieuwe visie wil zich richten op een groener centrum en een 
gedi� erentieerd parkeerbeleid. Wegen in het centrum worden, 
waar mogelijk, autoluw gemaakt en er wordt nagedacht over een 
andere manier van bevoorrading voor de centrumondernemers. Dit 
zou moeten leiden tot een vitaler en aantrekkelijker stadshart. Het 
begrip duurzaamheid is een veel besproken item tegenwoordig, we 
hebben er allemaal  wel een mening over. Voor ons deze maand een 
reden om  via het burgerpanel van TipDeLoopHelmond enkele 
vragen te stellen over dit onderwerp. 

Helmond

De Loop gaat met vakantie
Het team van Weekkrant De Loop gaat er de 
aankomende 2 weken tussenuit. Het eerstvolgende 
nummer van De Loop  zal op 9 augustus 
weer bij u in de brievenbus liggen. Wij vragen u 
vriendelijk om hiermee rekening te houden.

HELMONDHELMONDHELMONDHELMONDHELMONDHELMOND
.NL.NL.NL
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HELMONDHELMONDHELMONDHELMONDHELMONDHELMOND
.NL.NL.NL

HELMONDHELMONDHELMOND

Hoe  duurzaam 
is Helmond?

(Bron foto: Shutterstock).
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Vloer Het Zelf is een landelijk bekende parketspeciaalzaak voor de doe-het-zelver, met 
vestigingen in Almere, Amsterdam, Arnhem, Breda, Capelle aan den IJssel, Eindhoven 
en Helmond. De klant heeft een grote keuze uit planken, kant-en-klaar parket, laminaat 
en PVC. Een groot gedeelte van het assortiment is als palletvoorraad in de winkel 
aanwezig waardoor de klant direct over het gekochte product kan beschikken.

I.v.m. uitbreiding zijn wij voor onze vestiging in 
Eindhoven en Helmond op zoek naar een:

FULL-TIME VERKOPER M/V

Taken:
• Adviseren van de klant bij de aankoop van een parket- PVC- of laminaatvloer, 
 accessoires en aanvullende diensten.
• Plaatsen van bestellingen en het gereedmaken ervan.
• Verrichten van alle voorkomende showroomwerkzaamheden.
• Uitvoeren van licht-administratieve werkzaamheden.

Profiel:
• Eigen initiatief en een zekere mate van zelfstandigheid.
• Commerciële beroepsopleiding op tenminste MBO-niveau.
• Verkoop ervaring met laminaat en parket is een pré. (in bezit van rijbewijs B).
• Flexibiliteit, optimisme en een leergierige instelling.
 Goede contactuele eigenschappen en uitdrukkingsvaardigheid.
• Hoog in het vaandel staan, collegialiteit en vriendelijkheid.
• Kortom een echte teamplayer.

Geboden wordt: Vloer Het Zelf biedt jou een zelfstandige, verantwoordelijke en 
afwisselende functie met toekomstperspectief. Een goede honorering alsmede 
opname in het pensioenfonds. Jouw toekomstige collega’s hebben een belangrijke 
inbreng in deze sollicitatieprocedure. 

Uw reactie: Voel jij je aangetrokken tot deze leuke en afwisselende functie? 
Richt dan jouw sollicitatiebrief met CV binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad 
aan onderstaand adres t.a.v. Dhr. Dirk Versteeg, of per e-mail: info@vloerhetzelf.nl  
Vloer Het Zelf hoofdkantoor, Venlosingel 17, 6845 JL  Arnhem.

www.vloerhetzelf.nl

Op zoek 
naar een 
vaste of 
tijdelijke baan?

Interesse of meer weten? Mail naar hoogeloon@ab-werkt.nl 
of bel 0497-763400 en vraag naar Diane.

AB Werkt is dé werkspecialist op het gebied van agro, 
groenvoorziening, food, industrie en logistiek. We hebben 
mooie vacatures voor je in Gemert-Bakel, Asten, Someren, 
Deurne, Geldrop-Mierlo, Laarbeek, Heeze-Leende, Nuenen 
en Helmond. Wij proberen je méér te bieden dan een baan 
en een salaris. We denken mee over loopbaanontwikkeling en 
bieden je gerichte coaching en opleidingen. Samen steken we 
graag de handen uit de mouwen. Het liefst vandaag nog! 

• Medewerker groenvoorziening
• Productiemedewerker vleesindustrie
• Medewerker in de varkens- of 
 pluimveehouderij

• Grondwerker
• Interieurverzorgster
• Montagemedewerker
• ..nog veel meer!

Check alle vacatures op ab-werkt.nl/vacaturesindebuurt

AB Werkt Hoogeloon
Dominépad 6a  |  5528 NC Hoogeloon
ab-werkt.nl

Wat pakken we vandaag aan?

GS Staalwerken Groep
Schootense Dreef 35
5708 HZ Helmond
Tel.: (+31) 492 – 50 55 00

info@gsstaalwerken-groep.nl
www. gsstaalwerken-groep.nl

GS Staalwerken Gerwen is dé specialist binnen de GS Staalwerken Groep in het vervaardigen van stijlvolle interieurtrappen,
trappen voor industriële toepassing en noodtrappen voor binnen of buiten.

Sinds de start, begin jaren '60, bouwt GS Staalwerken Gerwen creatieve en op-en-top betrouwbare trappen, in staal en RVS,
al dan niet gecombineerd met hout en glas, voor o.a. bouwmaatschappijen, architectenbureaus en aannemers van
overheids- en woningbouwprojecten. Maar ook vele particulieren hebben hun interieur verrijkt met een trap van GS
Staalwerken Gerwen.

Voor GS Staalwerken Gerwen zijn wij per direct op zoek naar een gedreven:

Voldoe je aan bovenstaande gestelde eisen en ben jij degene
die wij zoeken? Neem dan contact op met onze HR-Manager
Jeanne de Laat via telefoonnummer 06-50412221 of per
mail j.d.laat@gss-groep.nl.

• Het geheel zelfstandig produceren van stalen trappen en hekwerken;

• Aan de hand van gedetailleerde samenstellingstekeningen, stuklijsten,

zaagstaten samenstellen van verschillende onderdelen ten behoeve

van trappen en hekwerken;

• Walsen, ponsen, knippen, zetten, buigen en uiteraard lassen van

onderdelen;

• Het transporteren van onderdelen en materialen met hijs- en

transportmiddelen (heftruck, bovenloopkraan, takels etc.)

• Afgeronde opleiding MBO niv.2/niv.3;

• Gerichte ervaring in een soortgelijke functie;

• Affiniteit met trappen/hekwerken;

• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

• Zelfstandige en afwisselende functie met een grote mate van

verantwoordelijkheid en uitdaging;

• Prettige werksfeer in een informele bedrijfscultuur;

• Markt conform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden;

• Inspirerende werkomgeving met uitdagende werkzaamheden;

• Mogelijkheid tot het volgen van opleiding en het behalen van

lascertificaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Taken / Verantwoordelijkheden Functie-eisen:

Wij bieden een:

Allround
Constructiebankwerker

• Heeft u een hoortoestel of denkt u gehoorverlies te hebben?

• Is bellen met uw smartphone een uitdaging?

• Levert het volume van de televisie discussie op in huis?

• Wilt u uw toestel makkelijk kunnen aanpassen in verschillende luistersituaties?

Is uw antwoord op 2 of meer van deze vragen “Ja”? Meld u dan voor 31 juli a.s. aan 

voor het vrijblijvend testen van een hoortoestel dat kan verbinden met uw smart- 

phone, tablet en tv. Maak nu een afspraak: 088 - 52 52 052 (lokaal tarief)

Test ons nieuwste hoortoestel

Helmond, Zuid Koninginnewal 30a

32 testers gezocht in Helmond
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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 

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!

TIP 
DE LOOP 
HELMOND

.NL

UW MENING TELT! 

TIP 
DE LOOP 

HELMOND
.NL

UW MENING TELT! 

TIP 
DE LOOP 

HELMOND
.NL

UW MENING TELT! 

Zes tot tien keer per jaar 
stellen we aan ons Burger-
panel TipDeLoop via e-mail 
enkele vragen over Hel-
mond. Weekkrant De Loop 
Helmond wil, in samenwer-
king met onderzoeksbureau 
Toponderzoek, er op deze 
manier aan bijdragen dat 
inwoners van Helmond hun 
betrokkenheid bij onze stad 
kenbaar kunnen maken. 

De resultaten van deze raad-
plegingen leest u doorgaans 
heel snel, vaak nog in dezelf-
de maand, in ons Weekblad 
De Loop en op onze website. 
Ook u kunt meedoen! 

Deelname is gratis, kost 
weinig tijd en is volledig 
anoniem. Het invullen van 
een enquête duurt slechts 
enkele minuten en de on-
derwerpen zijn sterk afhan-
kelijk van de actualiteit. U 
bent en blijft anoniem en 
kunt per raadpleging zelf be-
slissen of u meedoet. U bent 
niets verplicht. 

U kunt ook zelf onderwer-
pen voorstellen voor de 
raadplegingen. Aanmelding 
is mogelijk via onze website 
of rechtstreeks via:

U kunt zich ook 
aanmelden voor 
het burgerpanel!

www.tip
deloop

helmond.nl

(Vervolg pag. 1)

De parkeertarieven moeten juist 
naar beneden om meer mensen 
naar de stad te krijgen, is ook een 
veelgebruikte reactie. De klan-
ten die maar kort even de stad 
in willen om snel iets te kopen, 
worden weggejaagd naar elders. 
Ook maakt men zich zorgen om 
de gehandicapten en ouderen 
die juist omdat ze minder mobiel 
zijn en met de auto naar de stad 
willen. 78% van de respondenten 
vreest dat het autoluw maken 
van het centrum zal leiden tot 
nog minder bezoekers. Er wordt 
ook gezegd dat Helmond teveel 
op de fanfare vooruit loopt met 
de klimaathysterie.15% is neu-
traal en heeft geen mening.

Op stelling 2 “Helmond is een 
duurzame gemeente” antwoordt 
in totaal 26% van de responden-
ten: (zeer) mee eens. Enkele re-
acties: Helmond is goed op weg, 
mooie initiatieven zoals de cam-
pagne ‘Alle lichten op Groen’, 
het scheiden van afval en ook 
het Energiehuis vinden zij een 
mooi initiatief. Ook de aanleg 
van het burgemeester Geuker-
spark wordt geprezen evenals 
het fietspadnetwerk, het eco-
logisch maaibeleid, de slimme 
verlichting en de kledinginzame-
ling. Van de 19% die het met de 
stelling oneens is, antwoordt de 
meerderheid (81%) dat men een 
groene golf mist (Een groene 
golf zorgt ervoor dat het verkeer 
kan doorrijden zonder telkens 
te hoeven stoppen red.). Het 
telkens stoppen en optrekken 
kost onnodig veel brandstof en 
daarbij voorkomt men met de-
ze zones het te hard rijden, wat 
ook weer brandstof bespaart. 
Duurzame oplossingen graag 
niet alleen in het centrum maar 
overal. Als je om je heen kijkt zie 
je overal in Helmond vervuiling 
en het groen wordt ook niet vol-
doende bijgehouden. Ook wordt 

genoemd dat de windmolens op 
de Traverse al jaren niet werken, 
het ov-systeem te duur en onvol-
doende is, en de vele gebouwen 
die onnodig worden afgedankt 
bv. het gemeentehuis. Het ont-
breekt ook aan een dwingend 
bouwvoorschrift m.b.t. het ener-
gieneutraal bouwen bij nieuw-
bouw volgens een respondent.

Verrassend is dat het burgerpa-
nel goed meedenkt over duur-
zaamheid, ruim 46% komt zelf 
met een innovatief idee. Dit va-
rieert van beplanting van daken 
met Seddumat, bussen op water-
stof of elektrisch, een goede P+R, 
groene zones op belangrijke 
doorgangswegen, gratis vervoer 
van en naar het centrum vanaf 
parkeerplaatsen evt. door een 
lightrailverbinding, het plaatsen 
van zonnepanelen op alle daken 
van bedrijven op de Industrieter-
reinen. Ook de wat oudere wij-
ken mogen meer groen krijgen 
zodat de biodiversiteit wordt 
verhoogd dit kan door de bewo-
ners hier meer bij te betrekken 
hierdoor krijgt het groen ook 
nog een sociale functie. De Vlis-
co wordt door velen ook gezien 
als storende factor. De grond zou 
gezuiverd kunnen worden en bij 
de kasteeltuin getrokken kunnen 
worden. Ook een leuk idee is een 
mooie wandelroute door de stad 
langs alle mooie plekjes, leg klei-
ne waterpartijen aan waar kin-
deren doorheen kunnen lopen 
met picknick bankjes eromheen. 
Waar mogelijk, kan de riolering 
gesplitst worden in regenwater-
afvoer en vuil waterafvoer. Ook 
zou een subsidie op de aanschaf 
van een kleine elektrische auto 
een mogelijkheid kunnen zijn.

Op de vraag: heeft u al eens in-
formatie ingewonnen wat u kunt 
doen om duurzamer te leven? 
antwoordde 71% ja. De meesten 
(43%) zochten hun informatie 
op via internet of een huis-aan-

huis krant, 16% wist de weg naar 
het Energiehuis Helmond te vin-
den, 17% liet zich informeren via 
een andere specialist, 8% via de 
Gemeente en 13% via familie of 
vrienden, 15% won op een an-
dere manier informatie in over 
duurzaamheid.
Tenslotte gaf bij de laatste vraag 
“Heeft u energiebesparende ac-
tiviteiten ondernomen om uw 
huis duurzamer te maken?”  62% 
van het panel aan dat gedaan te 
hebben middels het gebruik van 
energiebesparende lampen,36% 
deed dit d.m.v. duurzame iso-
latie. Ook het gebruik van wa-
terpompen, zonnepanelen en 
slimme thermostaten is niet uit 
te vlakken. Wel wordt aange-
geven dat deze maatregelen erg 
kostbaar zijn en door velen niet 
op te brengen, ook de woning-
bouwverenigingen doen volgens 
enkelen nog te weinig.

Conclusie
Uit deze vragenronde blijkt, dat 
duurzaamheid leeft onder de 
Helmondse bevolking.  
Er wordt goed meegedacht en 
er worden volop tips gegeven. 
Men is het niet altijd eens met de 
beslissingen van de Gemeente, 
maar het doel is en blijft om onze 
stad samen een stukje mooier en 
leefbaarder te maken. �

Bedankt 
Jan! 

Wie Weekkrant De Loop regel-
matig doorleest, kon niet om de 
columns van Jan van Rest heen. 
Vrijwel elke week stond er een 
column in over de avonturen 
die Jan door zijn leven heen be-
leefd heeft (of nog ging beleven) 
en waar hij nog met veel plezier 

aan terugdacht. Het gebeurde 
dan ook vaak dat er berichten 
binnen kwamen op onze redac-
tie van lezers die zich goed kon-
den herkennen in de stukken 
die hij schreef.

Enige tijd geleden kreeg onze 
redactie het bericht dat het niet 
goed gaat met Jan en dat hij op 
dit moment in een zorghotel ver-

blijft. Als gevolg hiervan zal Jan 
helaas geen columns meer schrij-
ven voor Weekkrant De Loop.  
Wij willen Jan van harte bedan-
ken voor zijn jarenlange enthou-
siasme en inzet om onze krant 
elke week te voorzien van een co-
lumn. Daarnaast willen wij Jan en 
zijn familie heel veel sterkte toe-
wensen en hopen we op goede 
vooruitzichten: Jan, bedankt! ▲

Helmond

(Bron foto; 
Mandy Meeuwsen).
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Tips tegen woninginbraak

Gaat u binnenkort op vakantie? Met een aantal simpele voorzorgsmaatregelen 
kunt u de kans op woninginbraak verkleinen. Dat geldt ook voor thuisblijvers. In 
de zomermaanden is er namelijk een piek in het aantal inbraken. Lees hier wat u 
kunt doen om inbraak te voorkomen.

Vakantiegangers
Gaat u op vakantie? Licht uw buren in. Zij kunnen op de woning letten en 
de woning een bewoonde indruk geven door post weg te halen, de planten 
water te geven of de auto af en toe op de oprit te zetten. Het installeren van 
tijdschakelaars zorgt ervoor dat er ‘s avonds licht brandt. Daarnaast is het 
verstandig uw buren te vertellen dat zij bij een verdachte situatie direct de politie 
bellen via telefoonnummer 112. Snel alarm slaan, betekent een grotere kans om 
de inbrekers te pakken. 

Thuisblijvers
Blijft u tijdens de zomermaanden thuis? Let ook dan extra op. Ramen en deuren 
staan vaker open met het mooie weer. Sluit altijd alle deuren en ramen en 
vergeet uw wc-raampje en de garage niet. Ook al gaat u maar heel even naar 
boven, boodschappen doen of naar de buren. Zorg dat u kunt zien of horen wat er 
gebeurt en leg geen kostbare spullen in het zicht.

Veilig social mediagebruik
Het is natuurlijk leuk om uw mooie vakantiefoto’s meteen te delen met vrienden 
en familie. Toch is het niet verstandig om op social media te melden dat u op 
vakantie gaat. Plaats uw vakantiefoto’s pas achteraf en zet de automatische 
locatiegegevens uit (ook al gaan ze niet over uw vakantie).

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

Uitnodiging huisbezoek als u 75 jaar bent

Bent u 75 jaar geworden? Dan vraagt de LEVgroep u in een brief of u interesse 
heeft in een persoonlijk gesprek met een vrijwilliger van die organisatie. In dat 
gesprek bij u thuis krijgt u informatie over allerlei voorzieningen op het gebied 
van welzijn, wonen en zorg en over activiteiten in uw wijk. 

Tijdens het gesprek kunt u aangeven of u behoefte heeft aan ondersteuning. 
Heeft de vrijwilliger geen antwoord, dan schakelt hij een professional in die 
uw vragen beantwoordt. Wilt u liever geen bezoek? Dan kunt u dat gewoon 
aangeven (informatie in de brief). De brieven worden verspreid over het jaar 
verstuurd, dus mogelijk duurt het nog even voor u een brief ontvangt.

Inzicht in behoeften ouderen
Gemeente Helmond heeft de LEVgroep gevraagd de huisbezoeken te doen. 
De gemeente wil met de huisbezoeken inzicht krijgen in de vereenzaming en 
behoeften van oudere inwoners en hen waar mogelijk helpen.

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 23 juli 2019 en 
6 augustus 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 liggen de agenda’s ter inzage 
in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond, geopend op maandag 
t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.

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

Bekendmakingen

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

Vechtstraat 25 04-07-2019 kamerverhuur OLO 4520589

Bakelsedijk 139 05-07-2019 oprichten filtergebouw OLO 4523785

Dirck Boutsstraat 25 07-07-2019 plaatsen erfafscheiding OLO 4525943

Tolpost 7-8 07-07-2019 transformatie pand OLO 4526249

de Ruwe Putten 08-07-2019 oprichten woning OLO 4526273

Kortenaerstraat 36 05-07-2019 dichtmaken inpandig balkon OLO 4523907

Markt 201A 05-07-2019 wijzigen entree, maken terras 2019-X0831

Vossenbeemd 9 - Beemdweg,  09-07-2019 verbreden uitweg (Beemdweg),  OLO 4531181

Vossenbeemd  verleggen uitweg (Vossenbeemd) 

Zuid-Koninginnewal,  09-07-2019 oprichten 4 stadswoningen OLO 4370427

sectie I 260 en 1723 

Engelseweg 87-89-91-93- 10-07-2019 oprichten 15 gasloze woningen OLO 4532589

95-99-101-103-105-107- 109-111-113 / Gildenstraat 6 / Norbertijnenstraat 15 

Beugelsplein 09-07-2019 oprichten 44 appartementen  OLO 4497339

Frans Joseph van Thielpark 5 09-07-2019 vernieuwen entree en OLO 4528645

  plaatsen reclame

Sjef Gerrisstraat 38 10-07-2019 plaatsen windscherm balkon 2019-X0848

Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
de Callenburgh 2 11-07-2019 verbouwing tot 11 -wooneenheden  OLO 4259808
   op de 3e verdieping

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

Baritonstraat 5 plaatsen 2 dakkapellen een aan voor en achterzijde OLO 4415129

Veldweg 8A plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 4248679
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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

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Rupelstraat 26 05-07-2019 oprichten berging OLO 4363579
Kerkstraat 37-37A-37B 08-07-2019 wijziging gebruik  OLO 4005791
Nemerlaerhof 96 09-07-2019 vergroten woning OLO 4358533
Horst 12 09-07-2019 oprichten woning (wijziging) OLO 4512129
Engelseweg 202 10-07-2019 legaliseren reclame 2019-X0709
Koninglaan 13 10-07-2019 plaatsen tijdelijke woonunit OLO 4446687
Ansemhoek 1 10-07-2019 oprichten woning, maken uitweg OLO 4297841
Elbeplantsoen 35 11-07-2019 plaatsen carport OLO 4413077
Floreffestraat 2-4-6-8- 11-07-2019 vervangen kap OLO 4479321
10-12 / Hoogeindsestraat 38-40-42-44  
Dr. Klompelaan 4 11-07-2019 plaatsen overkapping en schutting OLO 4399811

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

Venuslaan 3 01-04-2019 wijzigen gevel OLO 4319319

Rembrandtlaan 30 10-05-2019 nieuwbouw Dr. Knippenbergcollege OLO 4063037

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

Baldewinushoek 3 t/m 27 28-05-2019 oprichten 22 woningen OLO 4447085

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

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

Frans Joseph van 05-07-2019  Oorlog in mijn Stad 2019-01751

Thielpark 5-7 / Kasteelplein 1 /  (16 t/m 25 september 2019)

Kromme Steenweg 33 / Speelhuisplein 2   

Nieuwveld 21 05-07-2019  Jaarmarkt WC De Bus 2018-04668

  (22 september 2019)

Centrum 08-07-2019  Blaasfestijn Centrum Helmond  2018-04400

  (29 september 2019) 

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken 

na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de 

burgemeester, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Tevens kan de voorzieningenrechter van de 

rechtbank te ‘s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

KidsPlaza kinderspeelpaleis         Scheepsboulevard 17 het oprichten van een kinderspeelpaleis

Helmond

 

Ontwerpbestemmingsplan ’t Hout - Voorstadhalte
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond van artikel 3.8 

van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het 

ontwerpbestemmingsplan ’t Hout - Voorstadhalte met ingang van 18 juli 2019 gedurende zes 

weken door een ieder kan worden ingezien.

Dit bestemmingsplan maakt de bouw van 40 appartementen en 10 grondgebonden woningen 

mogelijk aan de Hoofdstraat op de locatie bij de spoorwegovergang Hoofdstraat / Mierloseweg 

tegenover de Houtse Bazar. 

Inzage 

U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl 

en via de link op www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is 

NL.IMRO.0794.1300BP180142-1000. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de 

Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de 

openingstijden van de Stadswinkel. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is 

juridisch bindend.

Zienswijzen

Binnen genoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze 

naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de 

gemeenteraad, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder 

vermelding van: zienswijze bestemmingsplan ’t Hout - Voorstadhalte. Mondelinge zienswijzen 

kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch naar voren worden 

gebracht door te bellen naar het hiervoor aangewezen telefoonnummer (0492) 702602. Burgemeester en Wethouders van Helmond 17 juli 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.

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid 
bestemmingsplan “’t Hout - Voorstadhalte”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij voornemens zijn hogere 

waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder vast te stellen ten 

behoeve van het bestemmingsplan “’t Hout - Voorstadhalte”. Deze waarden bedragen 

maximaal 68 dB ten gevolge van de spoorweg Eindhoven-Venlo en maximaal 63 dB ten gevolge 

van de Hoofdstraat.

De hogere waarden voor de geluidbelasting betreffen ca. 10 woningen en ca. 40

appartementen zoals deze wordt geprojecteerd in het bestemmingsplan “’t Hout - 

Voorstadhalte”.

Inzage ontwerpbesluit 

Met ingang van 18 juli 2019 kunnen het ontwerp van het besluit en het akoestisch onderzoek 

zes weken door een ieder worden geraadpleegd op www.helmond.nl/bestemmingsplannen. 

Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. 

Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de openingstijden van de Stadswinkel. 

Zienswijzen

Binnen genoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling 

hun zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan: College van burgemeester en 

wethouders, p/a Team Expertise en Ontwerpen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond onder 

vermelding van: zienswijze Wet geluidhinder BP “’t Hout – Voorstadhalte”. Mondelinge 

zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch naar voren 

worden gebracht door te bellen naar telefoonnummer 14 0492.

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

kinderopvang en personenregister kinderopvang” maken burgemeester en wethouders 

bekend dat op eigen verzoek van de houder onderstaande kinderopvangvoorzieningen worden 

verwijderd uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK):
 

Naam  Adres LKR-nummer Datum Reden

   verwijdering verwijdering

Spring, psz Kabouterhof Theo Driessenhof   271785731 08-07-2019 sluiting locatie

 35a, Helmond

Spring, Bonte Betuwe  Betuwehof 10, 211058877 08-07-2019 sluiting locatie

(BSO Basisschool  Helmond

Den Bongerd)

Spring, Avonturijn Slegersstraat 2a, 102429145 08-07-2019 sluiting locatie

(BSO in Basisschool  Helmond

Odulphusschool)

Spring, psz Kiekeboe Bert Slegersstraat 2a, 264982599 08-07-2019 sluiting locatie

 Helmond

Spring, IKC De Bundertjes Basstraat 208, 773508909 08-07-2019 sluiting locatie

 Helmond

Spring, IKC De Bundertjes Harmoniestraat 47, 158415024 08-07-2019 sluiting locatie

 Helmond

Spring, Alvermanneke  Molenstraat 34, 192458504 01-08-2019 verhuizing naar

(BSO) Helmond   bestaande

    locatie

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

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

Het kantoor van Compaen is vanaf 
maandag 15 juli t/m 9 augustus iedere werkdag geopend 
voor bezoek van 9.00 tot 12.00 uur.

In de middag zijn we gesloten. Telefonisch zijn wij 
bereikbaar van 8.30 tot 16.30 uur en op vrijdag tot 12.00 uur.
Voor spoedeisende reparatieverzoeken buiten kantoortijd 
kunt u bellen met 0492-579090.

GEWIJZIGDE 
OPENINGSTIJDEN 
VAKANTIEPERIODE

www.compaen-wonen.nl | 0492-579090 | info@compaen-wonen.nl

GEWIJZIGDE 

        Wij wensen 
     u een mooie 
         zomer toe!

Aangepaste openingstijden 
Geen inloopspreekuur in Helmond en Lieshout
van 4 juli tot en met 15 augustus.
Ons kantoor in Someren is gewoon geopend.

Telefonisch blijven we bereikbaar op 0493 49 76 66

Ben jij een aanpakker met een sociaal hart die toegankelijk is voor 

de bezoekers van het wijkcentrum? LEVgroep is namelijk op zoek 

naar een Beheerder voor Wijkcentrum de Brem (24 uur).

Je bent het aanspreekpunt, verzorgt de planning en de verhuur 

van ruimtes binnen de Brem, maar bent zelf ook actief achter de bar. 

Je motiveert en stimuleert de (vrijwillige) medewerkers. 

Je sociale hart laat je zien in de rol tussen bezoekers, vrijwilligers 

en beroepskrachten. Je bent eindverantwoordelijk voor de kas, 

maar voert ook zelf reparaties en klusjes in het wijkgebouw uit.

Past deze vacature bij jou? 

Solliciteer dan voor 29 juli via 

www.levgroep.nl/vacaturebank.asp

Beheerder
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100% Coco New York (DNL)
Za 10:45, 17:00 uur / Zo 12:15, 17:15 uur / Do 
12:30, 15:15 uur / Vr 13:15, 17:30 uur / Ma, Wo 
14:45 uur / Di 14:50 uur
Aladdin (2019) (DOV)
Ma - Wo 18:00 uur
Aladdin (2019) (O3D)
Do, Zo 19:00 uur / Vr, Za 19:30 uur
Annabelle Comes Home (DOV)
Wo 17:45 uur / Do 21:15 uur / Zo, Ma 21:30 uur / 
Vr, Di 21:45 uur / Za 22:00 uur
Crawl (DOV)
Zo 15:45, 19:15 uur / Vr 16:50 uur / Do 17:15, 
22:00 uur / Za 17:30 uur / Di 18:45 uur / Wo 
19:30 uur / Ma  19:45 uur / Vr, Za 23:00 uur
Duck Duck (DNL)
Vr, Za 10:15 uur / Ma, Wo 12:30 uur / Di 12:45 
uur / Zo 13:15 uur / Do 13:45 uur / Za 14:20 uur 
/ Vr 14:45 uur
Juf Roos (DNL)
Zo 10:30 uur
Lion King, The (2019) (DNL)
Zo, Ma 10:00 uur / Vr, Di, Wo 10:15 uur / Do, 
Za 10:30, 14:45 uur / Zo 14:15 uur / Vr, Ma, Wo 
14:30 uur / Di, Wo 15:45 uur
Lion King, The (2019) (DOV)
Wo 11:45 uur / Do 12:00 uur / Zo, Ma 12:45 uur 
/ Vr, Di, Wo 13:00 uur / Za 13:15 uur / Zo 18:15 
uur / Vr, Ma - Wo 18:30 uur / Do, Za 18:45 uur
Lion King, The (2019) (O3D)
Zo 11:15, 15:30, 17:00, 19:45, 21:00 uur / Vr, Ma, 
Di 11:45 uur / Za 12:00 uur / Do 13:15 uur / Di 
14:30 uur / Vr, Ma 15:45 uur / Do, Za 16:00, 
17:30, 20:15, 21:30 uur / Vr, Ma - Wo 17:15, 
20:00, 21:15 uur / Vr 22:15 uur 
Midsommar (DOV)
Wo 20:45 uur
Nick Jr. Zomerbios 2019 (DNL)
Do - Za, Ma - Wo 10:00 uur / Za 14:30 uur / Zo 
15:20 uur 
Queen of Hearts (DOV)
Ma 20:00 uur
Rocketman (DOV)
Di, Wo 16:45 uur / Ma 17:00 uur / Zo 17:45 uur / 
Do 18:15 uur / Vr 18:45 uur / Za 19:00 uur
Secret Life Of Pets 2 (DNL)
Do - Za 10:00 uur / Zo 10:15, 14:45 uur / Ma, 
Wo 10:30 uur / Di 10:45 uur / Vr 15:30 uur / Ma 
- Wo 16:00 uur / Do, Za 16:15 uur
Secret Life Of Pets 2 (N3D)
Ma 13:00 uur / Di 13:15 uur / Vr, Zo 13:30 uur / 
Wo 13:45 uur / Do 14:15 uur / Za 15:00 uur
Sneak Preview 20190718 (DOV)
Di 21:00 uur
Spider-Man: Far From Home (DOV)
Di, Wo 10:30 uur / Ma 10:45, 17:10 uur / Do 
11:00, 15:45 uur / Za 16:30, 19:15 uur / Di 17:30 
uur / Do, Zo 18:30 uur / Wo 18:45 uur / Vr 
19:00 uur
Spider-Man: Far From Home (O3D)
Vr, Zo 10:45 uur / Za 11:40, 21:45 uur / Ma - Wo 
13:30 uur / Vr 15:15 uur / Ma, Di 20:45 uur / Do 
21:00 uur / Zo 21:15 uur / Vr, Wo 21:30 uur 
Stuber (DOV)
Do 10:45 uur / Ma - Wo 11:30 uur / Za 12:15, 
22:30 uur / Vr, Ma - Wo 16:30 uur / Do, Zo 
16:45 uur / Vr, Za 18:15 uur / Di 19:30 uur / Do, 
Zo, Ma, Wo 21:45 uur / Vr 22:45 uur
Toy Story 4 (DNL)
Do, Za 10:15 uur / Vr, Ma, Wo 10:45 uur / Zo, Di 
11:00 uur / Vr 14:15 uur / Do 14:30 uur / Ma 
15:00 uur / Za, Di, Wo 15:15 uur / Zo 16:15 uur
Toy Story 4 (N3D)
Vr 12:00 uur / Za 12:45 uur / Do, Wo 13:00 uur 
/ Ma, Di 13:45 uur / Zo 14:00 uur
Yesterday (DOV)
Do 11:45, 19:30 uur / Zo 12:10 uur / Vr 12:15 uur 
/ Za 12:30, 20:45 uur / Ma 18:45 uur / Di, Wo 
20:15 uur / Vr, Zo 20:30 uur

PATHÉ HELMOND
DO. 11 JULI T/M WO. 17 JULI

Onze openingstijden 
maandag t/m vrijdag 10.15 uur 

zaterdag en zondag 9.45 uur

Time to say 
goodbye
Geraldine Setz stop 

met The Rosegarden 
stadstoiletten

Geraldine bij ‘haar’ stadstoiletten. (Bron foto; Mandy Meeuwsen)

Na ruim 14 jaar stopt sanitair 
onderneemster Geraldine Setz 
met The Rosegarden stadstoi-
letten. Gezien haar leeftijd, 

volgend jaar wordt ze 70, is 
het nu “Time to say goodbye”. 
14 Jaar geleden nam Geral-
dine, uit eigen beweging,  het 
initiatief om een stadstoi-
let te openen in het centrum 
van Helmond. 

Geraldine zag destijds een gat in 
de markt, want openbare toilet-
ten waren er in onze stad toen-
tertijd nog niet. De toiletten van 
The Rosegarden zijn gevestigd 
aan de Veestraat 16C, het voor-
malige V&D pand. “Ik wilde een 
andere invulling geven aan de 
‘dooie hoek’ achter in de gang: 
een aantrekkelijk aanzien. Op 
mijn manier wilde ik doorbreken 
met een exclusieve uitstraling. Ik 
kreeg destijds alle medewerking 
van Dhr. De Wit, toenmalig cen-
trummanager, en Dhr. Van Mul-
lekom, raadslid, die mijn plan 
doorzette in de gemeenteraads-
vergadering”, vertelt Geraldine.

Ze vervolgt: “Ik startte met 0 
klanten, maar dat is nu wel an-
ders! De media heeft, door de 
jaren heen, op dit alles met grote 
belangstelling ingehaakt. Ik vond 
het een hele eer dat een groot 
landelijk dagblad mijn verhaal 
op de voorpagina plaatste en 
daarin schreven dat mijn toi-
letten een toeristische attractie 
zijn”.  De reacties op dit artikel 
waren overweldigend. Mensen 
vanuit het gehele land kwamen 
een kijkje nemen bij de toiletten 
met allure en bleven tevens ook 
hangen om te gaan shoppen of 
wat te lunchen; daar profiteerde 
de ondernemers uit het centrum 
ook weer van.
Naast nieuwsbladen, pikten ook 
andere verschillende media de 
bijzondere toiletten op: “Om-
roep Brabant noemde ze zelfs 
‘de mooiste toiletten van Neder-
land’. Zij stuurde de uitzending 
door naar alle regionale omroe-

pen. Mijn schoonmoeder, die in 
het Noorden van het land woont, 
belde me op om te zeggen dat 
ze me op TV had gezien! SBS 6 
noemde het ‘een sanitaire stop 
met allure en ook TV10 was po-
sitief: ‘Je kan er plassen op stand’. 
Dit zijn nog maar enkele voor-
beelden, maar ik ben blij met 
alle positieve reclame. Ik doe het 
echt vanuit mijn hart en alle aan-
dacht bevestigt het gevoel dat ik 
het goed heb gedaan”.
Maar aan al het moois komt een 
einde en na 14 jaar is het mooi ge-
weest. Geraldine: “Vele jaren ben 
ik met mijn onderneming voor 
alle lieve bezoekers het visite-
kaartje geweest aan de Veestraat 
midden in het centrum van Hel-
mond.  Met veel plezier heb ik 
voor jullie klaar gestaan voor jul-
lie sanitaire stop. Eigenlijk was ik 
ook een maatschappelijk werk-
ster; de mensen hadden vertrou-
wen in mij en ik bood een luis-
terend oor. Door naar mensen 
te luisteren, kun je veel voor ze 
betekenen. Bedankt allemaal!”.
Geraldine heeft geen opvol-
ger: “Ik laat mijn onderneming 
uitschrijven bij de Kamer van 
Koophandel. Als er een opvol-
ger komt, zal dit waarschijnlijk 
onder een andere naam worden. 
Mochten er geïnteresseerden 
zijn, ze mogen altijd contact met 
mij opnemen”. 

Mocht je je geroepen voelen om 
je eigen draai aan de toiletten te 
geven of misschien het stokje 
over te nemen, je mag Geraldi-
ne altijd bellen voor informatie: 
0621933297. ▲

Centrum

Persdag bij Helmond Sport, dus op 
pad met mijn perskaart voor een 
interview met algemeen directeur 
Leon Vlemmings . Ff nog vertellen da 
wij een gele stip op het veld hadden 
waar wij stonden van de Loop en fo-
to’s mochten maken. Elke voetballer 
kwam op die stip staan zodat ik hem 
eens heel goed kon bekijken van TOP 
tot teen. En dan kon  Mandy een foto 
nemen. En natuurlijk werd elke voet-
baller door Mandy en mij nog effe 
nabesproken. Wij houden namelijk 
van mannelijk skôn. We hebben ze 
dus allemaal eens goed bekeken, we 
zijn tot de conclusie gekomen da we 
een kei skonne selectie hebben. Daar 
zal het absoluut niet aan liggen ko-
mend seizoen.

Maar goed terug naar Leon Vlem-
mings en wat IK van hem wou we-
ten. Ik begon mee de vraag  door wie 

hij geïnspireerd is en wie zijn grote 
voorbeelden waren in de voetbalwe-
reld. Geïnspireerd door zijn ouders, 
grote voorbeelden Johan Cruijff, 
Willem van Hanegem en trainer Pim 
Verbeek. De vraag wat zijn je am-
bities, daar moest ie nog eens even 
over nadenken. Welke krant lees je 
(strikvraag) maar hij zegt gelijk de 
Helmondse krant natuurlijk De Loop, 
maar ook het AD en het ED staan op 
zijn lijstje. Zijn hobby’s zijn koken en 
lekker eten en om dan niet dicht te 
groeien ook hardlopen. De apps die 
hij het meeste op zijn telefoon ge-
bruikt zijn het Eindhovens Dagblad 
,Voetbalprimeur en natuurlijk What-
sApp. Het liefst gaat hij op vakantie 
naar het zonnige zuid Spanje en het 
trotste is hij natuurlijk op zijn gezin.

Ik was ook kei benieuwd met wie 
hij wel een uurke zou willen kletsen 

als ge uit de hele wereld kon kiezen. 
Daar hadden we een match, dat zijn 
Willem-Alexander, maar de grote 
favoriet natuurlijk, onze Koningin 
Maxima. Leon drinkt het liefste water 
(deurdeweeks) maar een biertje en 
wijntje mag hij ook graag weg tikken 
als daar gelegenheid voor is. Ik vroeg 
zijn karakter te omschrijven, positief 
(da probeer ik ook altijd te zijn). Het 
leven is te kort om te zeuren vindt hij. 
Zijn levensmotto vond ik ook zunne 
skonne, alles uit het leven halen wat 
erin zit, op alle vlakken. Slechtste ei-
genschap van Leon is ongeduldig en 
de goede eigenschap is vrolijk en hij 
houdt van samen werken. Ik vraag 
nog effe aan Leon “witte al het ant-
woord op je ambities?”, maar nee hij 
wil er nog ff over nadenken.

Dan is het tijd om naar huis te gaan, 
de persdag zit erop en ik ga naar 

huis met een opengelaten vraag.
‘S avonds zit ik op het terras op de 
kermis en krijg ik een WhatsApp van 
Leon: “Marij, ik heb er nog eens over 
nagedacht. Ik wil een hele goede al-
gemeen directeur worden van Hel-
mond Sport, dat is zijn ambitie”. Ik 
zeg: “wa men betreft bende gij da al”, 
maar nee hij wil nog beter worden en 
een succes ervan maken bij Helmond 
sport. Dat gun ik hem van harte.

Leon Vlemmings bedankt voor je 
openhartige gesprek en ik hoop dat 
Helmond Sport het kei goed ga doen 
dit seizoen. Fijn weekend en tot over 
3 weken want de Loop is 2 weken met 
vakantie.

Helmond sport

Ons vertelt…

De selectie van Helmond Sport 2019/2020. (Bron foto’s; Mandy Meeuwsen).
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aanstaande vrijdag 19 juli:
ABBA TRIBUTE
Dancing Queen, Waterloo, The Winner Takes It All, stuk voor stuk klassiekers waarmee 
ABBA tussen 1972 en 1982 een onuitwisbare indruk achterliet. Met meer dan 370 
miljoen verkochte platen wereldwijd, is het één van de meest succesvolle bands ooit. Ga 
er maar aan staan als Nederlandse ABBA Tribute band. Maar volgens de Nederlandse 
en buitenlandse pers zijn ze weergaloos goed. Perfect meerstemmig zingen is hun 
handelsmerk en met respect voor de oorspronkelijke composities en hun authenticiteit, 
onderscheiden ze zich van alle anderen. Abba is op dit moment weer helemaal terug 
dus de organisatie kon niet achterblijven deze topband te boeken.

VOLGENDE WEEK:
SOUL!
SOUL! is een hete stomende trein die je terugbrengt naar het gouden tijdperk van ‘The 
Sweet Soul Music!’. De soulsound uit de jaren ’60- en ’70 zit zanger Huub Janssen jr in 
het bloed en dat is te horen. Groove, slicke moves en het authentieke geluid van soul 
legendes als James Brown, Otis Redding, Sam & Dave, Jackie Wilson en Wilson Pickett 
maken deze show tot een feest waarbij stilstaan geen optie is.

LOKAAL TALENTEN PODIUM: GEARRING

LOKAAL TALENTEN PODIUM: BOLD
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aanstaande vrijdag 26 juli:
SOUL!
SOUL! is een hete stomende trein die je terugbrengt naar het gouden tijdperk van ‘The 
Sweet Soul Music!’. De soulsound uit de jaren ’60- en ’70 zit zanger Huub Janssen jr in 
het bloed en dat is te horen. Groove, slicke moves en het authentieke geluid van soul 
legendes als James Brown, Otis Redding, Sam & Dave, Jackie Wilson en Wilson Pickett 
maken deze show tot een feest waarbij stilstaan geen optie is.

VOLGENDE WEEK:
KENNY B & HEIGHTS 
MEDITATION
Kenny B was met ruim tien nummer 1-hits al een begrip in Suriname. Hij zingt al vanaf 
zijn achtste in het Engels, Aucaans, Sranantongo en inmiddels ook in het Nederlands. 
Na zijn eerste Nederlandse single ‘Als je gaat’, bracht hij de hit ‘Parijs’ uit, die inmiddels 
meer dan 31 miljoen keer gestreamd is en bijna 34 miljoen keer is bekeken op YouTube. 
Met ‘Parijs’ wist Kenny B als eerste Nederlandse artiest 1 miljoen Spotify-streams in een 
week te scoren. Deze hit ontketende een serie van covers en meerdere samenwerkingen 
met verschillende singer-songwriters. Het Album “Hoe Dan Ook” verscheen in het 
voorjaar van 2019. Hierop staan oa. de singles ’Sranan Mi No Gwe’ en ‘Oh Ja’, zijn 
derde single ‘Ik Ben Hier’ met Perle Lama en zijn vierde single ‘Als ik je zie’.

In het voorprogramma van Kenny B staat Heights Meditation. Recht uit Amsterdam 
creëert Heights Meditation reggae met dub-, ska-, hiphop-, dancehall- en Surinaamse 
invloeden. Het creëren van positieve, aanstekelijke en energieke muziek resulteert 
altijd in goede vibes.

LOKAAL TALENTEN PODIUM: BOLD

LOKAAL TALENTEN PODIUM: OOH MY SOUL & KELSEY AND THE UNIVERSE
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KDV De Bereboot: Natuurlijk!
Voor actieve en uitdagende 

belevenissen komen kinderen graag 
naar de Bereboot!

Dierdonk

KDV De Bereboot in Dierdonk heeft 
zeeën aan buiten & binnenruimte om te 
spelen, een dierenweide een moestuin 
en is gelegen aan een prachtig natuur-
gebied, de Bakelse Beemden, met mooie 
wandelpaden en een bos. Dit vormt een 
unieke uitvalsbasis voor het samen ont-
dekken van de natuur!

Kleine stapjes maken een groot verschil
Bij KDV de Bereboot laat je je kind met 
een gerust hart achter. Onze ervaren en 
getrainde medewerkers maken er met je 
kind elke dag een leuke dag van! Op onze 
groene opvang ontwikkelt je kind zich 
optimaal door in de buitenlucht te spe-
len, leren, ontdekken en samen te bewe-
gen. Je kind krijgt de rust en ruimte om te 
leren over zichzelf en zijn of haar plaats 
in de wereld.

Waarom vinden wij 
natuurbeleving zo belangrijk? 
Kinderen worden er blijer, creatiever, so-
cialer en fitter van. Een kind, dat plezier 
beleeft in de natuur, is vrij en gelukkig. 
Wist je dat je kind buiten in de natuur 
ontspant en tot rust komt? Buiten zijn en 
buiten spelen is gezond.
kinderopvang Bereboot laat kinderen 
plezier  beleven  door op een  actieve  en  
gezellige  manier  in  beweging  te  zijn.  
Bij kinderen die veel buitenspelen en be-
wegen wordt de fantasie geprikkeld. Het 
is goed voor de sociale vaardigheden, 
gezondheid en motoriek en zij groeien 
evenwichtiger op.

Vroeg beginnen met groen
Je baby slaapt, speelt en ontwikkelt zich 
in een rustige, knusse groep met andere 
leeftijdsgenootjes. Ook de allerkleinsten 
zijn veel buiten; lekker wandelen in de 
mooie omgeving, lekker kruipen over 
het gras, blaadjes van de bomen voelen 
en luisteren naar vogeltjes! Alles is erop  
gericht  om  het  voor je baby zo fijn mo-

gelijk te maken. Onze pedagogisch me-
dewerkers op de babygroep zijn speciaal 
opgeleid om jouw baby van de beste zorg 
te voorzien. Zij kunnen jouw kindje goed 
‘lezen’ en begrijpt waaraan hij of zij be-
hoefte heeft. Persoonlijke aandacht voor 
je kleintje staat bij ons voorop.

Dreumes en een peutergroep 
bij de Dagopvang
Wij zijn een VVE locatie (voor- en vroeg-
schoolse educatie)
 
Groene beleefwereld voor je peuter
Als kersverse wereldontdekker is er voor 
jouw dreumes/ peuter bij de Bereboot 
genoeg te beleven! Gezellig samen een 
prentenboek lezen, puzzelen en spelen 
met kosteloos materiaal (een hut bou-
wen van dozen bijvoorbeeld) vinden alle 
kinderen leuk. Maar we spelen ook met 
tarwe of kastanjes of met houtschijven.  
Heel het jaar door gaan we   zo veel moge-
lijk naar buiten. In de herfst lekker stam-
pen in grote regenplassen en in de zomer 
zandkastelen bouwen en rollen door het 
gras, ook de moestuin is favoriet! (Bijna) 
niks  is te gek en vies worden mag! Kinde-
ren leren spelenderwijs een heleboel.

Peuterspeelzaal  “peuters in het wild “
(2 - 4 jaar)
Een avontuurlijke, natuurlijke opvang 
voor uw peuter. We zijn zoveel moge-
lijk buiten te vinden. We spelen in onze 
tuin, met de dieren op de dierenweide, 
gaan naar het bos of we helpen mee in 
de moestuin.
We bieden activiteiten aan die op de na-
tuur gericht  zijn,  zoals spelen met na-
tuurlijke materialen, lezen  en  zingen  
over de natuur. We gaan veel op avon-
tuur met regenlaarzen en rugzak met wat 
fruit en drinken. We  vertellen verhalen  
we onderzoeken beestjes, we zien, horen, 
ruiken, spelen, ontdekken en beleven de 
natuur in onze achtertuin: “De Bakelse 
Beemden”. Dat is naast spannend, vooral 
heel leerzaam, want tussen alle plezier en 
pret door leren kinderen heel veel.

De Buitenschoolse opvang 4 tot 12 jaar:
Na schooltijd lekker bewegen, veel la-
chen en energie opdoen.

Iedere dag een unieke beleving
Het gevarieerde programma staat garant 
voor uitdagende (sport) activiteiten, ple-
zier, natuur en avontuur.
Kinderen ervaren momenten die zij niet 
snel op een schoolplein of thuis beleven.
Deze vorm van opvang en buiten(spel) is 
uniek en alleen bij ons te vinden.

De kinderen zitten bij ons in verschil-
lende leeftijdsgroepen 4-t/m 7 jaar en 7 
t/m12 jaar.

Sport en spel
We sporten wekelijks binnen in de gym-
zaal van Dierdonk en buitensporten op 
het sportcomplex van de Rijpel
met echte voetbalvelden, een Pannaveld 
en een eigen tof ‘clubhuis’, waar we een 
aantal keren per week met onze bus naar 
toe gaan.

Onze outdoor BSO groep 
‘De Verkenners’ (7-12 jaar) is 
een stoer concept
Tijd  na  school  is  waardevolle  tijd. Ook 
kinderen helpen ons met ideeën voor 
leuke activiteiten. Waar volwassenen in 
de natuur soms belemmerd worden door 
de gedachte aan vies worden, hebben 
de kinderen in onze Outdoor BSO daar 
geen last van. Zij zien alleen de uitdaging 
en stellen de  ene vraag na de  andere.  
Vol enthousiasme wordt in de aarde ge-
wroet, bladeren bijeen geraapt en takken 
verzameld. 

De tak wordt met een touwtje eromheen 
een vishengel, maar wordt ook gebruikt 
om te tekenen en om een beschutting te 
maken. Zo ontstaan veel activiteiten van-
zelf. Meedoen aan Outdoor-activiteiten 
of zelf initiatief nemen. Steeds zelfstan-
diger worden. Je bezighouden met avon-
turen, uitdagingen aangaan, spel, tech-
niek en muziek midden in de natuur.  En 
dat alles onder professionele begeleiding 
van enthousiaste pedagogische mede-
werkers. Voor alle sportieve kinderen die 
graag buiten zijn, is dit een unieke kans.

Onze 2e locatie 
BSO Sportcomplex de Rijpel
Samen buiten zijn, sporten en bewegen 
is hier een heus  feest. Met  de  prachtige  
velden  en  faciliteiten  kunnen  wij  u en 
de kinderen net dat beetje meer bieden. 
Ook het bos   op loopafstand is favoriet 
voor, outdoor activiteiten, lekker ravot-
ten met vriendjes, een speurtocht, hutten 
bouwen, te veel om op te noemen. Je kind 
beleeft elke dag weer een nieuw avon-

tuur! Natuurlijk is het nog steeds moge-
lijk om binnen even rustig een boekje te 
lezen, te knutselen, te bouwen, te spelen 
of even wat te eten en te drinken. Wij zijn 
hier geopend op maandag, dinsdag en 
donderdag.  Op woensdag en vrijdag is 
de opvang op onze locatie Dierdonk
Op deze locatie bieden wij flexibele op-
vang aan.

Kom snel kijken op onze schitterende 
locaties en beleef ons unieke concept!
Wij halen kinderen op van de volgende 
scholen: BS Dierdonk , BS de Kleine ka-
pitein,  BS  Talentrijk,  Bs  Sylvester  Ber-
nadette,  BS  de  Goede   herder   ,   Bs   de   
Toermalijn,   Bs  de  Straap,  Bs  de  Rakt,  
BS  de  Rank,  Bs  de  Taalbrug,  BS “de 
Bundertjes” en BS “Mozaiek”. (staat uw 
school er niet bij, neem toch contact met 
ons op).

Tevens bieden wij een maaltijdservice 
voor BSO kinderen. En  hebben we een 
thuisbreng service voor de BSO kinderen 
die buiten de wijk Dierdonk  wonen.

De Bereboot is te vinden in de nabijheid 
van de wijken:  Dierdonk  de Eeuwsels,  
Straakven  Bloemvelden en Rijpelberg-
west 

Heeft u vragen of 
wilt u meer weten over ons aanbod?
Neem gerust contact met ons op via: 
mail@bereboot.nl of tel: 0492-475009.
Maar kijk vooral ook eens op onze web-
site www.bereboot.nl

Op Facebook kunt u dagelijks 
de avonturen volgen van beide locaties 
in Helmond. U vindt ons via:
www.facebook.com/debereboot
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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

De zomer is begonnen! Nog 
even de laatste zaken afhande-
len en dan kunt u goed voorbe-
reid vakantie vieren. U heeft het 
verdiend! Wat u ook gaat doen, 
waar u ook heen gaat, bij Ad-
venture Store start de vakantie-
pret al tijdens de voorbereiding. 
Bij ons komt u in de stemming 
en kunt u terecht voor de juiste 

vakantie spullen met een goed 
en eerlijk advies. Zo gaat u goed 
op weg naar de heerlijke zomer-
vakantie!  

Waar de reis ook heen gaat en 
of u nu met het vliegtuig, met 
de auto, op de fiets, lopend of 
lekker thuis in eigen tuin gaat 
genieten van de gezonde buiten-
lucht, Adventure Store, de sport 
& outdoor speciaalzaak aan de 
Kastanjehoutstraat 3 te Mierlo-

Hout (Helmond), is de zaak waar 
je heen gaat als je spullen buiten-
gewoon goed moeten zijn.  

Outdoor
Op de outdoor afdeling vindt je 
alles voor het wandelen, buiten-
sporten en voor al je reizen. De 
wandelafdeling staat in het te-
ken van de komende zomer. De 
recreatieve vakantie wandelaar 
en de fanatieke vierdaagse lopers 
komen helemaal op niveau met 
de collectie (berg) wandelschoe-
nen, accessoires en outdoor kle-
ding van Adventure Store. Ook 
voor de bagage die in de rug-
zak mee gaat en gadgets zoals 
een nieuw mes of de nieuwste 
lichtgewicht verrekijker, u zult 
versteld staan van het aanbod. 
Wij hebben ook alles voor de 
mensen die lichtgewicht reizen 
zoals op de fiets, motor, auto of 
vliegreizen. 

Nu op alle zomer outdoorkle-
ding, bad & beach kleding en 
slippers & sandalen is de Sum-
mersale begonnen! Op elk 2e 
artikel hebben we maar liefs 25% 
korting. Dus sla je slag en kom 
snel naar de winkel.

Niet in combinatie met andere 
actie’s. Deze actie is geldig t/m 
28 juli 2019 en zolang de voorraad 
strekt. Adventure Store vindt 
u aan de Kastanjehoutstraat 3 
in Mierlo-Hout (Helmond). De 
winkel is naast de normale win-
kelopeningstijden ook elke zon-
dag tot en met 28 juli open van 
12.00 tot 17.00  uur. ▲

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
* Niet in combinatie met andere actie’s. Deze actie is geldig t/m 10 augustus 2019 en zolang de voorraad strekt.

SUMMERSALE

ELKE 
ZONDAG 

T/M 
28 JULI 
OPEN 

VAN 12.00-17.00  
UUR

SUMMERSALE

25%25%25%
ELK 2E

ARTIKEL
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25%
KORTING op alle

zomer outdoorkleding
bad & beach kleding 

en slippers & 
sandalen

BUITENGEWOONGOEDBUITENGEWOONGOEDAdventure Store

SUMMERSALE
IS BEGONNEN

Helmond

www.adventurestore.nl
0492-845350

info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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extra rustiek, 
22 cm breed, 15 mm dik

van 69.95 nu per m2

47.95

LAMEL PARKET
MULTIPLANK

LAMINAAT
LANDHUISDELEN XXL

verkrijgbaar in 
5 kleuren

24 cm breed
van 21.95 nu per m2

9.95

KLIK PVC

15,5x77,5 cm, 14 mm dik, eiken toplaag, 
4 zijde mini velling, verkrijgbaar in diverse 

kleuren, van 79.95 nu per m2

STUNT AANBIEDING

200.000m2 op 
voorraad

 op 
voorraad

 op 
Gratis reserveren en 
breed assortiment

Wij zijn de 
goedkoopste

Laagste prijsgarantie 
en deskundig advies

DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE VLOEREN SPECIAALZAAK VAN NEDERLAND. 
MEER DAN 200.000 m2 OP VOORRAAD. BEZORGING DOOR HEEL NEDERLAND. GRATIS RESERVEREN.

VLOER HET ZELF EINDHOVEN WILLEM V. KONIJNENBURGLAAN 1C, INDUSTRIETERREIN DE KADE. TEL. 040-2468180
VLOER HET ZELF HELMOND ENGELSEWEG 223B, HELMOND. TEL. 0492-52 52 70

drager Rigid
toplaag 0,30 mm 

4,5 mm dik
leverbaar in 4 kleuren

van 37.95 nu per m2

19.95
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VLOEREN INSPIRATIE

MEENEEM PRIJS

39.95
VLOER HET ZELF
PLAK PVC XXL

verkrijgbaar in 7 kleuren
van 39.95 nu per m2

24.95 33.9533.9533.95

PVC STUNT
inclusief leggen 
en zelfklevende 

ondervloer

TARKETT 
DRYBACK
2 mm dik, 0,30 toplaag
slijtvast in 18 kleuren

van 55.95 nu per m2  voor maar

RUSTIEK EIKEN VISGRAAT

JULI AANBIEDINGEN 2019

KNIP UW VOORDEEL!
U bent gek op leuke kortingen? 

Kijk dan snel naar de grandioze aanbiedingen hieronder, 
knip uit en ga naar de ondernemer, lever in en pak dit leuke voordeel 

(per zaak, max. 1 coupon per volwassene).
ACTIEVOORWAARDEN

ALLEEN EEN VOLWASSEN PERSOON (18 JAAR) MAG COUPONS INLEVEREN/VERZILVEREN.
MAXIMAAL 1 COUPON PER KLANT. COUPON IS ALLEEN GELDIG IN 

DE AANGEGEVEN PERIODE. OP=OP

week nummer 29 vrijdag 19 juliweek nummer 29 

JULI AANBIEDINGEN 2019
JULI AANBIEDINGEN 2019

week nummer 29 week nummer 29 

STEUN DE LOKALE HELMONDSE ONDERNEMER

5 WIENER-
SCHNITZELS HALEN

3 BETALEN

5 BLACK 
ANGUS 
BURGERS 
XXL

NU € 9,99
Geysendorfferstraat 1

5703 GA Helmond
info@slagerijwilde.nl

06-26735309

VERKOELEND EN KALMEREND
Aloe Vera Gelly is een heerlijk aloë product dat de huid 

kalmeert en intensief verzorgt. Gebruik de gel als je last 

hebt van een gevoelige en schrale huid. Bijvoorbeeld bij kleine 

schrammetjes, lichte jeuk of een muggenbult. De transparante 

gel verkoelt meteen. Dat maakt Aloe Vera Gelly ook een 

geweldige aftersun lotion! Het verfrist en je huid komt snel 

tot rust. 

80% PURE ALOE 
Alsof de gel rechtstreeks uit de aloe plant komt! Zo puur is 

Aloe Vera Gelly. Het bevat meer dan 80% pure aloë vera gel! 

De aloë vera is afkomstig van de Forever plantages in Texas 

en de Dominicaanse Republiek.

MOOIE INGREDIËNTEN  
Het hoge percentage aloë vera gel wordt ondersteund met  

de waardevolle ingrediënten vitamine C, vitamine E en 

allantoïne. Ingrediënten waar je huid blij van wordt.

•  Inhoud: 118 ml

•  Voor alle leeftijden

•  Parfumvrij

VOOR JONG EN OUD
Aloe Vera Gelly is geschikt voor jong en oud. Breng Aloe Vera 

Gelly royaal aan op gevoelige of schrale plekken op de huid. 

Masseer het voorzichtig in. Breng regelmatig opnieuw aan. 

Tip! Ga je de natuur in of op vakantie? Neem Aloe Vera Gelly 

met je mee!  

•  Meer dan 80% aloë vera gel 

•  Voor de gevoelige of  
schrale huid

• Kalmeert en verkoelt

• Ideale aftersun lotion

In het kort

AL
OE

 V
ER

A 
 

GE
LL

Y Aloe Vera  
Gelly

DIRECT EEN VERKOELEND EFFECT

 Aloe Vera   Aloe Vera   Aloe Vera   Aloe Vera   Aloe Vera  
Er krioelen weer heel wat beestjes rond op het moment! 
Heb jij last van jeuk, kriebels of huidirritatie? Dan is Aloe 

Vera Gelly ideaal. Deze kalmerende gel bestaat voor 
meer dan 80% uit pure aloë vera gel en biedt direct 

verkoeling op je huid. 

AANBIEDING: BIJ ELKE TUBE 
ALOE VERA GELLY 

EEN GRATIS ALOE VERA LIPS.
(zolang de voorraad strekt).

GELLYTIME
meer dan 80% uit pure aloë vera gel en biedt direct 

Jouw Forever 

Business Owner:

Lenie Klaasen

06-52716622

500 
PROFESSIONELE 
VISITEKAARTJES

dubbelzijdig full colour, 300 grams, 55x85 mm

Adcommunicatie. Steenovenweg 20, Helmond
Geldig t/m 1-8-2019 en aanlevering 

van drukklaar document.

HIGHLANDS
YOUR PREMIUM STORE

STEENWEG - HELMOND

50%
KORTING!

1 ARTIKEL
NAAR KEUZE

M.U.V. BASISCOLLECTIE Oude Aa 36-38 in Helmond  | 0492 - 526933
Hair & Beauty shop

KLEURENPARADE

+gratis vakantiepakket 
bij aankoop van een 

gekleurde föhn/stijltang
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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

Douglas hout en eikenhout
Balken en planken van douglas- en eikenhout uit eigen houtzagerij.

Douglas hout

Eiken boomstam planken

Tijdens de vakantie zijn wij normaal geopend.

WWW.BENIKHOUT.NL
0492-551414  •  INFO@BENIKHOUT.NL
VONDERWEG 3  •  5741 TE BEEK EN DONK

6 DAGEN PER WEEK 

GEOPEND

EIKEN BALKEN EN 
PLANKEN

BLIJVEND IN PRIJS 
VERLAAGD

THUISBLIJVERS ACTIEWEEK 30-31-3210% KORTING OP ALLE
DOUGLASVOORRAADPRODUCTEN

Eiken planken

Aanstaande zondag 21 september fi etst 
Tourclub Mierlo-Hout met haar leden en 
eventueel geïnteresseerden de St- Jans-
tocht van 111 km. De tocht gaat vanuit 
Mierlo-Hout naar het noordoosten via 
Gerwen, Son en Breugel, Liempde, Ge-
monde, St- Michielsgestel, ‘s-Hertogen-
bosch waar we na het drinken van de 
ko�  e en het eten van een Bossche bol 
de weg naar Mierlo- Hout vervolgen via 
Den Dungen, Middelrode, Mariaheide, 
Gemert en Aarle-Rixtel. Kortom, de rit 
gaat naar Den Bosch en terug.

‘s-Hertogenbosch, veelal Den Bosch ge-
noemd, is de hoofdplaats van de Neder-
landse gemeente ‘s-Hertogenbosch. Daar-
naast is het de hoofdstad van de provincie 
Noord-Brabant, De tocht is vernoemd 
naar de Kathedrale Basiliek van Sint Jan 
Evangelist,  gewoonlijk aangeduid als de 
Sint-Janskathedraal. 

De kathedraal in de binnenstad van ‘s-
Hertogenbosch wordt veelal beschouwd 
als het hoogtepunt van de Brabantse go-
tiek. Het bijzonder harmonieuze interieur 
is het resultaat van de eenheid van stijl die 
de gehele bouwperiode van eind veertien-
de tot begin zestiende eeuw bleef gehand-
haafd. De buitenkant levert met zijn gulle 
ornamenten, zoals de dubbele luchtbogen 
met de 96 luchtboogfiguren en de reliëfs 
boven de ramen, een treffend beeld op van 
de versieringsdrift van de late gotiek. De 
Sint-Jan is ‘een bouwwerk dat volstrekt 
uniek is in de Nederlandse kerkelijke ar-

chitectuur. De rit is voorgereden en wordt 
begeleid door Pieter Bombeeck. De man 
die alles met groente kan. Onze volgauto 
met aanhanger met reservewielen wordt 
wederom bestuurd door Frans van Dorst. 
De start van de tocht is om 8:00 uur. De 
gemiddelde snelheid zal rond de 27,5 km/
uur bedragen.

Belangstellende kunnen meefietsen door 
zich minimaal 15 minuten voor de starttijd 
aan te melden op onze startlocatie “Scou-
ting” aan de Koeveldsestraat 4  in Mierlo- 
Hout. Je bent van harte welkom. 

Voor informatie kun je onze website raad-
plegen www.tourclub-mierlohout.nl  In-
dien je als gastrijder twijfelt of je de afstand 
wel aan kunt of twijfelt over het te preste-
ren 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. Hopende 
op een goede opkomst en tot zondag.  ▲

Sint- Janstocht
Toerclub Mierlo-Hout fietst:

Mierlo-Hout

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 20 juli
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 21 juli
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout Hoogmis m.m.v. het 
kerkkoor;
Noud en Bennie Meulendijks en hun ouders; André de Bruijne

Donderdag 25 juli
19.00 uur tot nader bericht verplaatst van de Alphonsuskapel 
naar de St. Lucia kerk.

Zaterdag 27 juli
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna; 
volkszang
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Luciakoor
65-jarig huwelijk Wout en Riek Vlerken – Bevers
Overleden familie Vlerken en overleden familie Bevers; 

www.damiaanhelmond.nl

Zondag 21 juli 
10.30 uur Maria koor
Sjef Soeterboek, Ine Toll, Tina de Lorenzo, Steef Kraaijkamp, 
Noud van Bragt, Nel Corstens-Swinkels, Nelly Rooijackers-
Konings, Jan Colen, Cornelis Sanders, Jan Dillen.

Zondag 28 juli 
10.30 uur 
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 Rooij

www.damiaanhelmond.nl
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UIT IN DE REGIO

Evenementen

save
the 

19 
JULI

19 
JULI

19 
JULI

20 
JULI

20 
JULI

21 
JULI

23 
JULI

T/M 
28 
JUNI

T/M 
28 
JUNI

T/M 
31
AUG.

T/M 
31
AUG.

24 
JULI

19 
JULI

Biologische 
markt 
Brandevoort

Kasteeltuin
concerten

Dansavond met 
live muziek van 
Pierre van Dongen

Move on 
Beatzz met 
DJ Lizz

Weekmarkt 
Helmond 
Centrum

Carat 
concerten

Workshop Mad 
Science: 
Tijd voor slijm!

Expositie 
Inside Out

Expositie Mathieu 
Hemmink

Expositie Mieke 
van den Hoogen

It’s all for 
the money

Frietavond

Havana 
Soul Swing

Elke vrijdag is er van 14.00-18.00 
uur een biologische markt onder 
de Markthal van Winkelcentrum 
Brandevoort in Helmond. Markthal 
Winkelcentrum Brandevoort, 
de Plaetse 1

Kasteeltuinconcerten op 19 juli als 
hoofdact Abba Tribute en Lokaal 
Talenten Podium. Gratis toegankelijk.
Kasteeltuin, Kasteelplein 1Vr 19 juli 
2019 19:00 - 23:00 uur.

Lekker een avond swingen met live 
muziek. Van 18.45 tot 20.15 € 2,50 
incl. 1 consumptie. Keyserinnedael , 
Kanaaldijk N.O. 70

DJ Liz is alleen een metalspecialist 
Dacht het niet Leer ook een van haar 
andere kanten kennen. Vanavond 
verzorgt ze een opzwepende party 
onder het mom van 
“What you HEAR is what you GET”.
Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39
Za 20 juli 2019 22:00 - 04:00 uur.

Kom elke zaterdag naar de gezellige 
Helmondse markt. De Helmondse 
Markt elke week een feest.
Centrum Helmond, Markt 
Za 20 juli 2019 08:30 - 16:00 uur.

Dit seizoen extra feestelijk i.v.m. 
het 25 jarig jubileum. 
Programma 21 juli: Blazerij de 
Molshoop, Deurne en Instrumentaal 
Trio Mousai, Valkenswaard. 
Carat Paviljoen Warande, 
Warandelaan 1
Zo 21 juli 12:00 – 15:00 uur.

Leer samen met de professor van Mad 
Science alles over polymeren en maak 
je eigen slijm. Bibliotheek Helmond, 
Watermolenwal 11
Di 23 juli 2019 14:00 - 15:00 uur.

In de tentoonstelling Inside Out is 
werk te zien van Iris Bouwmeester en 
Sil Krol. Het Brugwachtershuisje biedt 
onderdak aan een project van Marie 
Lexmond.
De Cacaofabriek, Cacaokade 1
Zo 16 juni 2019 t/m zo 28 juli 2019 
ma-zo: 13:00 - 17:00 uur.

In de Lichtstraat zijn de schilderijen 
te zien Mathieu Hemmink. Mathieu 
Hemmink schildert landschappen die 
zich bewegen tussen het figuratieve en 
abstracte. Lichtstraat De Cacaofabriek, 
Cacaokade 1
Zo 16 juni 2019 t/m zo 28 juli 2019 
ma-zo: 13:00 - 17:00 uur.

Tentoonstelling, Expositie Mieke van den 
Hoogen. Galerie Jan de Haas, Binderseind 
25. Di 2 juli 2019 t/m za 31 augustus 2019 
di: 12:00 - 18:00 uur, wo-vr: 10:00 - 18:00 
uur, za: 10:00 - 17:00 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.

Kom lekker een frietje met snack eten 
in Keyserinnendael!
€3,15 Friet met 1 snack
Toegang 17.00 tot 19.00 
Keyserinnedael , Kanaaldijk N.O. 70

In de tuin van het kasteel staat deze 
avond: Abba Tribute Aansluitend staat 
de muziek klaar de drank koud de 
airco’s aan in Muziekcafé. 

T/M 
25 
AUG.

Zomerkasteel Helmond
In de zomervakantie wordt Kasteel 
Helmond omgetoverd tot een echt 
Zomerkasteel. Met alle zomerse 
toeters en bellen van de partij is dat 
een feest voor het hele gezin en voor 
liefhebbers van kastelen. Kasteel 
Helmond, Kasteelplein 1 t/m zo 25 
augustus  di-vr: 10:00 - 17:00 uur, 
za, zo: 12:00 - 17:00 uur.

T/M 
28 
JULI

Zeldzaam mooi mark

Helmond, een bloeiende stad 
middenin het groen met mooie 
architectuur, een prachtig kasteel, 
leuke winkels, kunst op straat en 
heerlijke terrasjes aan het water. 
Midden in het centrum is de perfecte 
locatie voor een Zeldzaam Mooi 
Markt. Met meer dan 30 verschillende 
deelnemers is er voor ieder wat wils. 

 Zondag 28 juli 2019 
Zeldzaam Mooi, Markt Helmond 
van 11:00 tot 17:00 uur

JULI

Met DJ C0c0nuts
Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39
Vr 19 juli 2019 22:00 - 04:00 uur.

EXPOSITIES

De 44e editie van Fiets4daagse 
De Peel zit er weer op en was 
een groot succes. Dit was on-
der andere mede mogelijk door 
onze hoofdsponsor Nh1816 Ver-
zekeringen samen met de lokale 

kantoren. Er namen dit jaar 2184 
fi etsers deel aan dit niet meer 
weg te denken evenement.  

Voor de organisatie waren ook 
dit jaar veel complimenten voor 
de prachtige routes, maar ook 
over de kwaliteit van het geheel 
was men zeer te spreken. 

Deelnemers kwamen op diverse 
onbekende plekken waar je met 
de auto niet kunt komen en men 
genoot enorm van de prachtige 
natuur en vele bezienswaardig-
heden onderweg. Op vrijdagmid-
dag was de finale afsluiting met 
veel entertainment op het terras 
van Café ’t Aambeeld. Het ging 
er als vanouds gezellig aan toe 
ondanks enkele storende regen-
buien. Enorm verrast waren de 
leden van VVN (Veilig Verkeer 
Nederland). Zij kregen uit han-
den van Peter Strijbosch namens 
Nh1816 Verzekeringen en HG As-
surantiën Brabant als lokaal kan-
toor een cheque van 1500 euro 
overhandigd. Verder was er de ge-
bruikelijke loterij met vele prijzen, 
van onder andere lokale midden-
stand. De hoofdprijs was een fiets 
geschonken door fietsenzaken 
Henk van Rooij en Ad van Lies-
hout. Deze werd gewonnen door 
mevrouw F. van Rijn-van Oor-
schot.  Wij danken de deelnemers 
voor hun aanwezigheid en hopen 
u allen, volgend jaar van 14 t/m 17 
juli weer aan de start te zien. �

Fiets4Daagse De Peel
Fiets geschonken door rijwielzaken Henk van Rooij & Ad van Lieshout. 

(Bron foto; Organisatie Fiets4Daagse De Peel).

Regio

Kijk op
www. 

helmond
nu.nl 

voor het 
filmverslag 

Ondernemers 
Mierloseweg bereikbaar 

De herinrichting van de Mier-
loseweg is in volle gang. Er is al 
een fl ink stuk vernieuwd en als 
alles volgens planning verloopt, 
zal in oktober van dit jaar alles 
klaar zijn. 

Op dit moment is het stuk Mier-
loseweg vanaf het tankstation 
tot aan Jumbo Groenewegen 
aanhangwagens afgesloten. 

De werkzaamheden verlopen in 
fases wat betekent dat de onder-
nemers aan de Mierloseweg ook 
nu bereikbaar zijn! �

Mierlo-Hout

(Bron foto; Mandy Meeuwsen).
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Aarle-Rixtel Bakkerij van Brug, Dorpsstraat 19 
Brouwhuis Gemeenschapshuis De Loop, Peeleik 7 | 
Dierdonk AH Dierdonk, Dierdonkpark 10
Helmond-Centrum In krantenrek bij de lift in de Elzas Passage 
Stadswinkel (Frans Joseph van Thielpark) | 
Bibliotheek Helmond-Peel, Watermolenwal 11
Helmond-Lungendonk Fruitteeltbedrijf Jurrius, Goorsebaan 16
Helmond-Noord Primera, winkelcentrum De Bus
Helmond-West Westwijzer Cortenbachstraat 70
The Readshop/postkantoor Mierloseweg 10
Esso Relou Europaweg Noord + Zuid
Mierlo-Hout  Jan Linders Janssen & Fritsenplein | Shell 
tankstation Verbakel, Mierloseweg 206 | Bakkerij Dirks Houtse 
Parallelweg 131 | Jumbo Hoofdstraat 168 | Wijkhuis Geseldonk, 
Cederhoutstraat 44
Oranjebuurt/Zwanenbeemd Bezoekershal Elkerliek
Rijpelberg Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1
Stiphout Uitgeverij Adcommunicatie Steenovenweg 20 | 
Jumbo Gijsbers, Dorpsstraat 58D

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

is ook verkrijgbaar op 
de volgende adressen

HELMONDloopjes
de loop weekkrant

Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend succesvol!
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon.  
Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe. Geen afkortingen.  
1 letter of cijfer per hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten.
Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

 te koop  cursussen  kennismaking
 te koop gevraagd  te huur  vakantie
 diversen  huisdieren  personeel
 evenementen  auto’s en motoren  onroerend goed

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

e 6,50 
e 6,50 
e 6,50
e 8,00
e 9,50
e 11,00
e 12,50
e 14,00
e 15,50

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

HELMONDloopjes
de loop weekkrant

Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend succesvol!
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon.  
Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe. Geen afkortingen.  
1 letter of cijfer per hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten.
Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

 te koop  cursussen  kennismaking
 te koop gevraagd  te huur  vakantie
 diversen  huisdieren  personeel
 evenementen  auto’s en motoren  onroerend goed

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

e 6,50 
e 6,50 
e 6,50
e 8,00
e 9,50
e 11,00
e 12,50
e 14,00
e 15,50

DIVERSEN

Beekerheide 28 
Beek en Donk

www.kunstgrasland.nl

Kunstgras 
nodig?

Lenie Klaasen |  06-52716622

BUSINESS     OWNER
Wilt u kennis maken met de producten 

van Forever, bel dan vrijblijvend voor 
een afspraak. Geen party of andere 

verplichtingen.  De producten zijn uit 
voorraad leverbaar en te bestellen bij 

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

op:  www.foreverhelmond.nlFEESTJE? Tent v.a. € 20,-;  | 
Staan tafel € 4,-;  | Karaoke € 

25,-;  Tel. 0492-510855  
www.ikgeefeenfeestje.nl

Rolluiken, luifels, 
vloerbedekking, lamellen, 

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

Willie’s stoffering, 
Braaksestraat 10, Helmond, 

T: (0492) 535901

De dag na de fi nish van de 
Tour de France in Parijs is 
Boxmeer als vanouds weer het 
mekka voor de liefhebber van 
wielrennen en aanverwante, 
aangename zaken. Daags na 
de Tour leeft anno 2013 weer 
als in zijn mooiste jaren. 

Een initiatiefgroep onder lei-
ding van burgemeester Karel 
van Soest heeft de ronde weer 
op poten gezet nadat halver-
wege mei het bestuur van de 
Stichting Wielerevenementen 
het bijltje erbij neer had gelegd. 
Dankzij de steun van heel Box-
meer, vrijwilligers en bedrijven, 

heeft de nieuwe organisatie, 
Stichting Daags na de Tour, een 
uitgebreid wielerprogramma 
kunnen samenstellen. Waarbij 
dus dit jaar voor het eerst het 
NK voor journalisten. 

Dit heet een hele grote historie 
met veel bekendheden en goed 
coureurs. Dit is nog het enige 
echte  grote criterium in deze 
regio waar nog steeds 40000 
mensen komen kijken naar de 
Tourhelden. 

Patrick Houthooft zal samen 
met  o.a. bekende Nederlandse 
wielrenners  zoals Thijs Zon-
neveld, Bobbie Traksel, Beuke-
boom en Harrie Ruiterkamp 
(ex-kampioen) deelnemen aan 

het NK.  In het regionale circuit 
is Patrick Houthooft nog altijd 
top 10 rijder.

Patrick Houthooft  (baby-
dump-de Kempen) is favoriet 
bij de amateurs.”Vorig jaar heb 
ik zelfs het WK gereden met 
een hele mooi ereplaats”, ver-
telt Patrick. Sven Nijs deed daar 
ook mee daardoor is het niveau 
erg hoog. Houthooft hoopt ook 
dit jaar het  WK voor journalis-
ten weer te mogen rijden. Het 
NK Journalisten kent dankzij 
SKS Germany, Specialized en 
Bioracer de best gevulde prij-
zenpot in de geschiedenis van 
het evenement. In totaal wordt 
er voor meer dan 2500 euro aan 
prijzen uitgereikt. ▲

Regio

Patrick Houthooft 
uit Helmond favoriet 
bij NK journalisten 

Patrick in de kopgroep met 
Thijs Zonneveld (vorig NK). 

(Bron foto; Patrick Houthooft).
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Meld je dan aan als 
krantenbezorger bij

Wil jij een bonus van

en makkelijk en snel 
geld verdienen?

WWW.HELMONDNU.NL

Een bijbaantje dat 
je fi t houdt èn  

waarbij je ook nog eens 
heel goed verdient?

Dat wil toch
iedereen!

Heb je interesse in 
een baantje als 

krantenbezorger van 
weekkrant De Loop? 

Meld je dan snel aan, 
mail naar 

bezorging@deloop.eu 
of stuur een appje naar: 

06-18 93 89 12

@Helmondnu.nl 
@weekkrantdeloop


