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Zet de bloemetjes buiten

De Dahliatuin ligt
er weer prachtig bij dit jaar!
(Bron foto’s; Wim van den Broek).

in deze uitgave

Helmond Sport
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Gemeenteb
(Bron foto; Dahliatuin He
lm

ond-West).

Jibb+ organiseert

Helmond-West
Aankomende zondag 1 september houdt Dahliatuin HelmondWest haar jaarlijkse open dag.
De tuin is open van 12.30 tot 16.30
uur en gelegen aan Oversloot 1
(Houtsdonk) in Helmond-West.
De toegang is gratis.
Als u de dahliatuin nog nooit
heeft bezocht, kom dan eens een
kijkje nemen naar de kleurenpracht van onze dahlia’s en genieten van de mooie plek. Er is muziek, foto’s van de tuin door de jaren heen en een wedstrijd voor de
mooiste dahlia. Voor een kop kof-
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gezorgd. De leden van de tuin
geven u graag een rondleiding.
Ook staan er bloemstukken met
dahlia’s en worden er bloemstukken en boeketten gemaakt door
onze eigen leden. Verder is er een
imker aanwezig die u graag uitleg
geeft over het houden van bijen.
Tevens kunt u informatie krijgen

worden en een eigen tuintje te
onderhouden of ondersteunend
lid te worden van de dahliatuin. s
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www.dahliatuin
helmondwest.nl
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KBO opent Repair Café in Stiphout

Wil jij
een bonus van
en makkelijk
en snel geld
verdienen?

(Bron foto; Martien Waalboer / Stichting Repair Café International).

Wat doe je met een broodrooster of kofﬁezetapparaat dat het niet meer doet?
Met een ﬁets waarvan het licht al een
tijd stuk is? Of met een kledingstuk dat
eigenlijk een beetje ingenomen zou moeten worden? Weggooien? Mooi niet! Dat
is het motto van honderden Repair Cafés
die sinds 2009 als paddenstoelen zijn opgeschoten. Aanvankelijk alleen in Nederland, maar inmiddels internationaal.
Op donderdag 5 september gaat onder
de vlag van KBO Stiphout/Warande een
nieuw Repair Café van start. Als onderkomen fungeert De Ark, de pas gerenoveerde ‘Huiskamer van Stiphout’. Die bevindt zich tegenover de Stiphoutse kerk.
Het is de bedoeling dat iedereen, jong en
oud, hier voortaan elke eerste donderdag
van de maand tussen 14.30 en 17.00 uur
terecht kan.
Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten waar samen gerepareerd
wordt. Op de locatie is gereedschap aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te
voeren. Denk aan kleding, elektrische en
andere huishoudelijke apparaten, speelgoed, gereedschap, fietsen (alleen kleine
reparaties). Ook zijn deskundige vrijwilligers aanwezig met reparatiekennis en
-vaardigheden op allerlei terreinen.
Bezoekers brengen van thuis kapotte spullen mee. In het Repair Café gaan ze samen
met de deskundigen aan de slag. Zo valt
er altijd wel wat te leren. Wie niets heeft
om te repareren kan toch komen kijken.
Vaste medewerkers van De Ark zorgen dat
u zich intussen kunt verwennen met een
kopje koffie, thee of iets anders.

In Nederland gooien we ontzettend veel
weg. Ook dingen waar bijna niets mis
mee is, en die na een eenvoudige reparatie
weer prima bruikbaar zouden zijn. Helaas
zit repareren bij veel mensen niet meer in
het systeem. Mensen weten niet meer hoe
dat moet. Reparatiekennis verdwijnt snel.
Mensen die deze praktische kennis nog
wel bezitten, hebben vaak het gevoel dat ze
maatschappelijk overbodig zijn geworden.

En de plaatselijke professionele reparateurs? Worden die niet tekort gedaan? Het
antwoord is: in tegendeel. Het Repair Café
brengt de mogelijkheid van repareren juist
onder de aandacht. En regelmatig zullen
de bezoekers bij te ingewikkelde reparaties
doorverwezen worden naar de (weinige)
professionals die er nog zijn.

bezorging@deloop.eu
of stuur een appje naar:
06-18 93 89 12

In het Repair Café leren mensen op een
andere manier naar hun spullen kijken.
Het Repair Café draagt bij aan mentaliteitsverandering. Die is noodzakelijk om
mensen enthousiast te maken voor een
duurzame samenleving. Maar bovenal
wil het Repair Café laten zien dat repareren leuk is, en vaak heel makkelijk. Én
dat het een ongedwongen manier is om
te ervaren dat mensen in jouw wijk, die je
tot nu toe niet of nauwelijks kende, veel
voor elkaar kunnen betekenen. Kom ook
eens kijken! s

BBQ SALE
OP=OP
20%

Meld je dan aan als
krantenbezorger bij

Daar brengt het Repair Café verandering
in. Het nodigt deze mensen uit om hun
waardevolle praktisch kennis over te dragen. Dan snijdt het mes aan twee kanten.
Zij kunnen zich nuttig en gewaardeerd
voelen en de bezoeker wordt ermee geholpen en kan ervan leren. Spullen worden
langer gebruikt en hoeven niet te worden
weggegooid. Goed voor het milieu én voor
de portemonnee.

Korting Alle maten & soorten

Pak je een 2e wijk? Dan krijg
je €10 bonus er extra bovenop!
Veel beter verdienen
dan in bijv. een supermarkt!!!

IEDERE ZONDAG OPEN
VAN

Briketten

Deze aanbiedingen zijn geldig van 28 Aug t/m 3 Sept 2019

Stiphout

Inhoud: 1,4 KG
€3,99

1+1

GRATIS

Aster Alphinus
Div. kleuren
20-cm hoog
in 12-cm pot
€1,99

1+1

GRATIS

12.00 TOT 17.00 UUR

Vrijdagkoopavond
tot 20.00 uur geopend

Chrysanten “Patio”

Calluna “Garden girls”

1+1

1+1

Div. kleuren
15-cm hoog
in 11-cm pot
€1,49

GRATIS

In div. felle kleuren
20-cm hoog
in 11-cm pot
€1,99

GRATIS

Liriope

Water/Oever planten

Div. kleuren
30-cm hoog
in 17-cm pot
€6,99

Alle maten & soorten

nu

€4,99

www.tuincentrumdebiezen.nl

Nu

20%

Korting
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Jeff Stans en Stan van Bladeren
naar Helmond Sport
Helmond
Jeff Stans draagt, onder voorbehoud van de medische keuring,
de komende twee seizoenen het
shirt van Helmond Sport. De
29-jarige middenvelder komt
transfervrij over van Go Ahead
Eagles, waar hij afgelopen seizoen 41 wedstrijden speelde.
De oud-speler van onder meer
Excelsior en NAC Breda heeft
al 225 wedstrijden in het betaalde voetbal achter zijn naam
staan en miste afgelopen seizoen nipt het laatste ticket voor
de eredivisie.
Algemeen directeur Leon Vlemmings: ‘Jeff is een ervaren speler,
een leider in het veld. Noodzakelijke kwaliteiten die we moesten
toevoegen aan de selectie. We
zijn blij dat we na Guus Joppen
en Ferry de Regt met Jeff nog
meer ervaring binnen hebben
gehaald’.‘Een onderdeel van de
arbeidsovereenkomst is dat wij
Jeff gaan begeleiden en voorbereiden op zijn maatschappelijke
carrière na het voetbal middels
een Heel Helmond Sport ‘Traineeship Coach Betaald Voetbal’.

Helmond Sport neemt
Stan van Bladeren over van Ajax
Stan van Bladeren tekent een
contract voor één jaar bij Helmond Sport met een optie voor
een extra jaar. De 21-jarige keeper die sinds 2012 in de jeugdopleiding van Ajax speelde, maakte
op 6 februari 2015 zijn debuut in
het betaalde voetbal tijdens de
wedstrijd FC Volendam - Jong
Ajax. Hij kwam 15 keer uit voor
Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie en daarnaast ook
voor verschillende Nederlandse
jeugdelftallen O16 t/m O19. Stan
moet nog een medische keuring
ondergaan.
Algemeen directeur Leon Vlemmings over de komst van Stan
van Bladeren: “Wij zijn erg blij
met het vastleggen van Stan, een
keeper met een goede opleiding
die hij bij Ajax heeft doorlopen
en tevens onderdeel is geweest
van verschillende Nederlandse
jeugdelftallen. We waren al enige
tijd op zoek naar een extra keeper ter versterking van onze selectie en dat is gelukt, waardoor
het keeperstrio compleet is.” 

Mierlo-Hout
Nu het nieuwe schooljaar van
start is gegaan, is ook het nieuwe
seizoen van Minor geopend. Minorfeesten zijn alcoholvrije feesten die geheel vrijwillig worden
georganiseerd voor middelbare
scholieren van 12 tot en met 17 jaar.
De eerste editie van dit schooljaar
zal plaatsvinden op 27 september
a.s. Dit zal dan ook meteen een
speciale editie zijn, want Minor
bestaat dan namelijk 5 jaar!
Om dit te vieren, is er wat groter uitgepakt. Naast een extra
gaaf podium, een photobooth,
en mooie aankleding staat er
ook een geweldige artiest in de
line-up. Dit is niemand minder
dan Snelle, een rapper die op dit
moment op een hoge plaats in de
Top 40 staat met zijn hit ‘Reünie’.
Behalve Snelle zullen er ook nog
andere leuke artiesten op komen
treden, zoals The Underdogs,
Nivex XXL, en Quindrx. Dit wil
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Jeff Stans (midden)
(Bron foto’s ; Helmond Sport)
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Verspreiding Weekkrant De Loop
Helmond elke do. t/m vr.
Bezorgklachten: graag z.s.m.
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BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie
www.klaasenvandeursen.com

‘Door de ontbinding van het
contract van Wesdorp én kijkend
naar de ontwikkeling van het elftal was er naast een aanvaller en
een keeper ook een middenvelder prioriteit geworden. Binnen
ons budget dienen we daarin
keuzes te maken. De realiteit is
dat de spitsen die wij willen voor
ons niet betaalbaar zijn of voor
andere clubs kiezen.’

Snelle komt
naar Minor

3

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen

BETALINGEN
IBAN: NL97RABO018.10.96.145

Stan van Bladeren

je absoluut niet missen! Minor
begint om 19.30 uur en duurt tot
00.00 uur en wordt gehouden
in Wijkhuis De Geseldonk. Om
20.30 uur sluiten de deuren, zorg
dus dat je op tijd binnen bent!
Een consumptie kost 1 euro en de
garderobe is gratis. Tickets zijn
voor 3 euro verkrijgbaar bij Jumbo Mierlo-Hout, Primera Brandevoort, Primera Winkelcentrum
De Bus, of online via onze web-

site. Koop op tijd je ticket, want
OP=OP! Voor meer informatie
en het reglement, kijk op Facebook of Instagram (@minorhelmond), of check de website:
www.minorhelmond.nl s

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.

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

We gaan voor
dat wauw effect.
Nieuw plafond
in één dag!
Plameco Vakbedrijf Van Osch

Kruiseind 16c, Gemert. T 0492-368100
Spoorweide 1, Riel. T 013-7200977
www.vakbedrijfvanosch.nl

U I T VA A RT S P I E R I N G S
0 4 9 2 5 2 5 0 0 0 | U I T VA A R T @ S P I E R I N G S . C O M | W W W. S P I E R I N G S . C O M
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Infopagina
Mantelzorgers in het zonnetje
Zorgt u als mantelzorger voor iemand in Helmond die langdurig ziek is of een
beperking heeft? Dan kunt u een mooie blijk van waardering aanvragen (ook als
u zelf niet in Helmond woont). Een volwassen mantelzorger kan kiezen uit een
cadeaubon ter waarde van € 70,- of een geldbedrag. Een mantelzorger tot 18
jaar krijgt een Giftcard van Pathé ter waarde van € 40,-.
In september starten de gemeente en het Steunpunt Mantelzorg van de LEVgroep
deze waarderingsactie voor mantelzorgers van alle leeftijden.
Aanvragen
In de week van 18 september en in de week van 16 oktober staat er een
uitknipbon op de gemeentepagina in huis-aan-huisbladen De Traverse en
De Loop. Daarmee kunt u als mantelzorger een cadeaubon of geldbedrag
aanvragen. U hoeft niet te wachten op deze publicaties. Op 2 september staan de
formulieren op de website van de LEVgroep. De formulieren kunt u downloaden
en opsturen naar de LEVgroep. Papieren exemplaren liggen vanaf die datum bij de
receptie van de LEVgroep.
Steunpunt Mantelzorg
Bij het Steunpunt Mantelzorg kunt u als mantelzorger terecht voor onder andere
informatie, voorlichting, advies, cursussen, bijeenkomsten, begeleiding en
emotionele steun. Daarnaast organiseert het Steunpunt het Mantelzorgcafé.
Meer informatie over het steunpunt en de mantelzorgactie vindt u op
www.levgroep.nl.

Logo in ZW/DIA
Zwart/Woordmerk/Lijne
Grijs/Wapen: K=50
Grijs/Helm: K=25
Grijs/Kroon: K=15

Vergaderingen
welstandscommissie
De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 3 september 2019 en
17 september 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.

Bijeenkomst over speelruimte in Helmond
Noord en Dierdonk
Inwoners van Helmond-Noord en Dierdonk die graag meedenken over
speelplekken en spelen in de wijk, zijn van harte welkom op een speciale
bijeenkomst over dit thema.
Veel speelplekken in Helmond zijn verouderd. Daarom gaat de gemeente ze
de komende jaren vernieuwen en de speelruimte gevarieerder, eigentijdser en
avontuurlijker maken. Zo krijgen jong en oud meer mogelijkheden om in de
buitenlucht te bewegen, ontmoeten en ontdekken.
Wat is nodig?
Wat is nodig om meer buiten te bewegen, ontmoeten en ontdekken? Kunt u iets
bijdragen om de speelwaarde in de wijk te vergroten? Heeft u ideeën, wensen of
zorgen? Kom dan naar de bijeenkomst.
Bijeenkomsten op 10 en 12 september
De bewonersavond in Helmond-Noord houden we op 10 september in Wijkcentrum
De Boerderij (Harmoniestraat 105). Voor Dierdonk is de avond op 12 september in
Sociaal Cultureel Centrum Parkzicht (Dierdonkpark 6). Beide bijeenkomsten duren
van 19.30 tot 21.00 uur. De zaal is open om 19.15 uur. De avonden starten met een
korte presentatie over het nieuwe speelruimtebeleid van de gemeente. Daarna gaan
medewerkers van de gemeente graag met u in gesprek.
Meer achtergrondinformatie vindt u op www.helmond.nl/speelruimte.

Commissievergaderingen
Bestuurscentrum Boscotondo
Adviescommissie Inwoners
Dinsdag 3 september, 19.30 uur
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Jaarrekening 2018 Openbare Basisscholen Helmond
2. Toekomstgericht werken – Aantal en welke locaties in scope
Adviescommissie Omgeving
Dinsdag 3 september, 19.30 uur
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Gemeentelijke deelname aan de Stichting Fieldlab De Peel i.o.
2. Bestemmingsplan Stiphout - Hoek Ruwe Putten - Stiphoutsedreef
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.

• 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
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Verlenging beslistermijn (1)

Bekendmakingen

Projectlocatie:
Drie Eikenbeemden 7

Kennisgeving beschikking Maisdijk 9
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij een vergunning ingevolge de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben verleend aan:
CAN-PACK NL Holdings B.V., Maisdijk 9 te Helmond.
Het betreft een vergunning voor het milieuneutraal veranderen voor de realisatie van twee
opslagvoorzieningen voor de opslag van gevaarlijke stoffen, OLO-nummer 4514069.
Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 29 augustus 2019 tot 10 oktober 2019 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.
Bezwaarschrift en voorlopige voorziening
U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit schriftelijk een
bezwaarschift indienen. Uw gemotiveerde bezwaarschrift kunt u richten aan het college van
burgemeester en wethouders, t.a.v. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, postbus 950,
5700 AZ Helmond. In het bezwaarschrift moet u het volgende opnemen: uw naam en adres,
de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) van
uw bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen. De beschikking treedt in werking
met ingang van de dag na haar bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen
van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter
van de Rechtbank Oost- Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. U kunt om een
voorlopige voorziening vragen als er sprake is van een spoedeisend belang.
Aan deze procedure is het kenmerk HZ_WABO-2019-6408 gekoppeld. U dient bij
correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Kennisgeving beschikking Roggedijk 4
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat zij een
vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben verleend 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
Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking zijn zienswijzen ingebracht. De beschikking is
gewijzigd ten opzicht van het ontwerp.
Inzage
De omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 29 augustus
2019 tot en met 10 oktober 2019 ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te
Helmond. Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch
(088-3690278) een afspraak maken.
Beroepschrift en voorlopige voorziening
Gedurende de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld. Het beroepschrift moet
worden gericht aan de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.
Het besluit treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij gedurende deze termijn
beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit treedt
dan niet in werking voordat er een beslissing is genomen over het verzoek om voorlopige
voorziening. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de
Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Datum indiening:
Deltaweg 2B
15-08-2019
Nierslaan 21
15-08-2019
Hazenwinkel kavel HZ30
16-08-2019
Vossenbeemd 117 19-08-2019
sluis Varenschut
Singravendreef 24
18-08-2019
de Plaetse 165
16-08-2019
Overloop 50
16-08-2019
Kanaaldijk N.O. 84
16-08-2019
Kanaaldijk N.O. 82
16-08-2019
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Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
plaatsen reclame
OLO 4599919
plaatsen carport/overkapping
OLO 4600849
oprichten woning, aanleggen uitweg OLO 4397225
plaatsen slagboom
OLO 4604489
plaatsen overkapping
vervangen handelsreclame
vervangen handelsreclame
kappen 37 bomen t.b.v. nieuwbouw
sloop EDAH gebouw (monument)

OLO 4603617
OLO 4602591
OLO 4602579
OLO 4602003
OLO 4602221

Datum indiening: Projectomschrijving:
31-05-2019 plaatsen erfafscheiding

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

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Baldewinushoek 3 t/m 27, 16-08-2019
Faassenhoek 31 t/m 47
Engelbrechthoek 8
16-08-2019
Zoete Kers 47 t/m 83 oneven16-08-2019
Maaslaan 184
20-08-2019

Projectomschrijving:
oprichten 22 woningen

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4447085

maken uitweg
aanleggen/wijzigen uitweg
kamerverhuur

OLO 4550779
OLO 4443039
OLO 4545017

Vergunningvrij verklaarde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Venuslaan 3
19-08-2019 19-08-2019

Projectomschrijving:
wijzigen gevel

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4319319

Ontwerpbestemmingsplan Molenbunders I – Hortsedijk 54, 54A, 56
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 ‘Molenbunders I – Hortsedijk 54, 54A, 56’ met ingang van 29
augustus 2019 gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.
Het voorliggende bestemmingsplan maakt de nieuwbouw van 2 bedrijfswoningen en een
bijbehorend bedrijfsgebouw planologisch-juridisch mogelijk, ter vervanging van de bestaande
(bedrijfs)bebouwing.
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.0794.1700BP180147-1000. 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.
Zienswijze
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 ‘Molenbunders I – Hortsedijk 54, 54A, 56’.
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 70 2602.

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid
bestemmingsplan “Molenbunders I - Herziening Hortsedijk 54, 54A en 56”
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij voornemens zijn een hogere
waarde voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder vast te stellen ten behoeve
van het bestemmingsplan “Molenbunders I - Herziening Hortsedijk 54, 54A en 56”.
Deze waarde bedraagt 59 dB ten gevolge van de Hortsedijk.
De hogere waarden voor de geluidbelasting betreffen 2 bedrijfswoningen zoals deze worden
geprojecteerd in het bestemmingsplan “Molenbunders I - Herziening Hortsedijk 54, 54A en 56”.
Inzage
Met ingang van 29 augustus 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.
Zienswijze
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 Herz. Hortsedijk 54, 54A en 56. 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.

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

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4452715

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte
straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt
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Wilt u alle bekendmakingen lezen?
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
Wijzigingsplan Centrum II-Hoek Torenstraat-Anna van Eekerenstraat
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
wijzigingsplan “Centrum II-Hoek Torenstraat-Anna van Eekerenstraat” met ingang van
29 augustus 2019 gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.
Het wijzigingsplan voorziet in de bouw van 30 appartementen in de vrije huursector op het
voormalige terrein van het bedrijf Euromaster op de hoek Torenstraat-Anna van Eekerenstraat.
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.0974.1000WP190081-1000. 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.
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Ieder kind verdient het
om mee te doen!
Met behulp van het Kindpakket
kunnen kinderen bijvoorbeeld:
een sport beoefenen

op muziekles gaan

deelnemen aan het
schoolreisje

schoolwerk maken
op hun eigen laptop

Zienswijze
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 “Centrum II-Hoek Torenstraat-Anna van
Eekerenstraat”. 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 70 2602.

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid wijzigingsplan
“Centrum II – Hoek Torenstraat-Anna van Eekerenstraat”
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 wijzigingsplan “Centrum II – Hoek Torenstraat-Anna van Eekerenstraat”.
Deze waarden bedragen maximaal 54 dB ten gevolge van het Oostende.
De hogere waarden voor de geluidbelasting betreffen ca. 30 appartementen zoals deze worden
geprojecteerd in het wijzigingsplan “Centrum II – Hoek Torenstraat-Anna van Eekerenstraat”.
Inzage
Met ingang van 29 augustus 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.
Zienswijze
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 WP Hoek Torenstraat-Anna van Eekerenstraat.
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.

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

28 augustus 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.

• 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

Bent u of kent u iemand die deze extra
ondersteuning goed kan gebruiken?
Dien dan een aanvraag in bij
Stichting Leergeld via:
www.leergeld.nl/helmond
• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte
straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt
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62 Brabantsedag Heeze
e

Prima verloop in warme sfeer, theaterparade op hoog niveau

7

Informatieavonden Energiehuis
Centrum
Het Energiehuis Helmond is
een burgerinitiatief, ontstaan
in nauwe samenwerking met
de gemeente Helmond. Het
is opgericht om inwoners te
voorzien van onafhankelijke,
objectieve informatie over het
verduurzamen van hun woning. In onze voorlichting besteden we veel aandacht aan
de manier van aanpak. Vrijwel
alle materialen en installaties
die erbij van pas komen, zijn
in het Energiehuis ook te bekijken. In het najaar 2019 biedt
het Energiehuis wederom een

programma met informatieavonden, workshops en discussie (energiecafé) volgens
onderstaand
programma.
Deze avonden vinden steeds
plaats in het Energiehuis aan
de Torenstraat 3 in Helmond en
vangen aan om 19:30 uur. Alle
informatie die het Energiehuis
verstrekt is gratis. Meer info
en aanmelden via de website:
www.energiehuishelmond.nl
Programma najaar 2019:
Donderdag 5 september:
warmtepompen
Donderdag 12 september:
leer je woning kennen,
isolatie s

BACK TO SPORTS
Regio
De 62e Brabantsedag Heeze
kende vandaag een warm én prima, probleemloos verloop. Eenzelfde aantal bezoekers als vorig
jaar - zo’n 40.000 gasten - genoot
van het dagvullende programma op de Sfeer&Smaakpleinen,
en natuurlijk van de grootste
theaterparade van het jaar.
Het niveau van de theaterparade
hield volgens zowel de diverse jury’s als bezoekers gelijke tred met
de zomerse temperatuur: ‘Ongekend hoog’ was een veelgehoorde en kernachtige samenvatting.
Het publiek spreidde zich wel
over het parcours en zocht vooral
schaduw. Die luxe hadden de
tweeduizend acteurs helaas niet,

en dat maakt het respect voor
hun topprestatie alleen maar
groter. Het vele en attent door
de oplettende wagenbegeleiders
aangereikte flesjeswater maakte
de tweeëneenhalf uur durende
continue theatervoorstelling voor
de parademakers wat draaglijker.
Dit is de top drie van
het algemeen klassement:
• Algemeen winnaar werd
Ge Wit ’T Oit Noit Nie, met
Storm van Ramptoerisme.
Wat?! Dat moet ik zien!
• Op de tweede plaats eindigde
Vriendenkring De Rijten met
De blijde intrede: Een egotrip
door Brabant.
• Bloed, Zweet & Tranen (B,Z&T)
behaalde de derde plek met
Michelin. De culinaire band
met Brabant.

Vriendenkring Ietskes Schif won
zowel de Persprijs als de HWV
Publieksprijs (van de Heezer
Winkeliers Vereniging) met Gevlucht uit Kamp Vught. Ontsnappen voor vrijheid. Voor het
eerst in vijf jaar is bovendien
de bijzondere Parelprijs weer
uitgereikt, aan Bouwerij Skôn
voor hun creatie Vincent. Wat
beweegt hem? Deze prijs, een
speciale vermelding, is voor een
uitzonderlijke groepsprestatie,
constructie, uitbeelding of materiaalgebruik.
De volledige uitslag
van de theaterparade van
de 62e Brabantsedag
is te vinden op:
www.brabantsedag.nl/uitslag

ALLE

VOETBALSCHOENEN
HOCKEYSCHOENEN
SCHOENEN
EN STICKS
TENNISRACKETS
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SPORT
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OUTLET
BAD&BEACH
HELE COLLECTIE
PROTEST 50%
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• Altijd minimaal 10% met klantenspaarsysteem
• Gratis parkeren voor de deur
• Persoonlijke en deskundige
bediening
• Vertrouwd adres sinds 1947

WALKING

BIKING

CAMPING

SPORT

RUNNING

Bestellen 24/7

www.adventurestore.nl

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl

KLAASEN | VANDEURSEN.COM WK 35 DL

Vriendenkring De Rijten. (Bron foto; Malou Evers)

KIJK OOK
EENS OP
WWW.
ADVENTURESTORE.NL

*KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. GELDIG T/M 30 SEPTEMBER EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

Ons
vertelt…

Ik hou ervan als mensen iets voor
Helmond doen en dan al hullemaal zonder er zelf beter van te
worden. En dat is nou precies
wat deze mensen doen. Er hebben zich bij Helmond Sport zes
sponsors verenigd en de Stichting Heel Helmond Sport opgericht met als doel Helmond
Sport te ondersteunen op verschillende vlakken. Sam Sanders,
William Verkoelen Luciën van
der Aa, Bjorn van Lieshout, Enrico Vrolijk en Maria de Kimpen
(top dat er ook een vrouw bij zit).
Inmiddels heeft dit clubke nog
veel meer vrijwilligers warm gemaakt. Samen sta je sterk.
Allemaal steken ze een heleboel vrije tijd in hun clupke om
het te promoten en zo een grotere sponsor cirkel te creëren
zodat de club meer (financiële)
middelen krijgt.

Stichting Heel
Helmond Support

Alles wat ze doen en geld mee
verdienen, vloeit regelrecht naar
de club. Een onderdeel hiervan
is om het al bestaande restaurant in de sponsorlounge zelf te
gaan runnen en nieuw leven in te
blazen. Ik heb vrijdag samen met
menne meens en vrienden van

ons ondervonden dat ze dat als
de beste hebben gedaan en ook
zeer zeker kunnen. ik heb voorafgaand aan de thuiswedstrijd in
dit geweldige restaurant gegeten.
Bij elke thuiswedstrijd is het mogelijk om hier te eten (wel even
reserveren). O mijn god wa heb
ik godsgruwelijk lekker gegeten,
keurig ingedekte tafels en de
sfeer was top!
Zonne tafel kunde vanaf 4 personen reserveren, maar bende
mar mee tweekus of alleen dan
kunde ook aan de stamtafel reserveren waar ge altijd gezellige
klets hed. Ik vond het echt super
professioneel .
Ik wil zeer zeker heel (zakelijk)
Helmond uitnodigen om met
hun zakenrelaties, vrienden of
familie dit eens te gaan ervaren.
Toen ik er vrijdag was, hoorde ik
van sponsor Erik Mol van Metafa dat ook hij ooit zo vur dun
irste keer bij Helmond Sport is
binnengerold, op uitnodiging
van een zakenrelatie van hem.
Het restaurant is echt ‘Helmond
Sport’ ingericht. Je moet dit gewoon ervaren en zelf zien. Er
hangen foto’s van vroeger en
heel veel shirts. Het is echt HS op

zijn best en tot in de kleinste details top geregeld.
En wa dochte gullie van al die
topkoks van Helmond die gaan
koken dit seizoen. Één daarvan
is Jermain van de Rozario, ons 1
sterren restaurant waar ook heel
Helmond trots op is, maar ook
andere toppers zoals Roka en
Nastrium (om maar enkele te
noemen) hebben zich beschikbaar gesteld om lekker te koken
die avonden.Het is een eenheidsprijs die je betaald waar eten en
drank bij is inbegrepen. Ook de
bij ons allemaal bekende wijnhuizen zoals van Eyck en Nuova
Sardegna zorgen ervoor dat de
wijnen precies bij het eten passen, ook die waren heerlijk.
Ik kan het van harte aanraden
want man ow man wat hebben
wij genoten. Na het eten hebben
we de wedstrijd bijgewoond en
we hebben weer un puntje in de
pocket.
Mocht je informatie willen over
dit geweldige initiatief en ook
een keertje lekker uit gaan eten
bij HS, mail dan naar william@
heelhelmondsupport.nl
Wat geweldig om te zien, al die

vrijwilligers die dit op zich hebben genomen, een dikke chapau
voor jullie.
Ik wil trouwens nog 1 iemand in
het bijzonder bedanken en dat
is men aanspreekpunt bij HS de
commercieel manager Antoine
Beije die altijd goed vur men
zorgt en alles vur men regelt zodat ik jullie via men column op
de hoogte hou van het wel en
wee bij HS.
Antoine ge bent unne schat
maar da wieste gij al …toch? Kei
bedankt.
Wa vinden gullie van men kei
gave foto die ik zaterdagmiddag op de mert in Helmond heb
gemaakt waar HS hun fandag
hield. Wat was het toch unne
leuke middag ik heb ervan genoten en ik heb er unne nieuwe
vriend bij, Loewy the cat. De
mascotte van HS die ook in het
nieuw is gestoken.
Fijn weekend iedereen,
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‘Bella Italia’
Zondag 1 september
12.00 tot 19.00 uur
Perron 15, Havenweg 15
Aarle-Rixtel
Pasta, Pizza, Wijn, Truffels, Delicatessen, Auto’s, Scooters,
Tassen, Hoeden, Sjaals, Sieraden, Lederwaren, Foto’s en
nog veel meer moois uit Italië

Live muziek
met Gino Politi
Entree gratis
vini.nl organiseert i.s.m. Perron 15 een Italiaanse zondag
meer info: www.vini.nl

Voor het verder ontwikkelen van de afdeling
magazijn Helmond wordt gezocht naar energieke:

MAGAZIJN
MEDEWERKERS
FITTINGEN
(1 FTE)

Gevraagd wordt een proactieve persoonlijkheid.
Jouw profiel:
• Zelfstandig kunnen werken
• In bezit van een heftruck certificaat is een pre
• Engels in woord (en geschrift) is een pre
Dacapo biedt de kans om te
werken bij een internationale
organisatie. De bedrijfscultuur
is eerlijk en informeel.
De medewerkers zijn zeer
betrokken.
Geïnteresseerd?
Reageer!
Dit kan aan
Hein Verbakel via:
hvb@dacapo.com
of 06-12151485.
www.dacapo.com

Bella Italia
Tijdens “Bella Italia” laat de organisatie weer van alles zien waar Italië voor staat (Bron foto; Arjen Vos)

Regio
Op zondag 1 september organiseert VINI.
nl met Perron 15 een Italiaanse dag in
Aarle-Rixtel aan de Havenweg 15 : “Bella
Italia” Tijdens deze derde “Bella Italia”
laten we weer van alles zien waar Italië voor staat. Lekker eten en drinken,
mooie spullen en vooral genieten.
Op de “Mercato” vind je mooie wijnen en
delicatessen, maar ook tassen, hoeden, serviezen, sieraden en sjaals. Verder staan er
een fotograaf met prachtige foto’s uit Italië,
mooie Italiaanse auto’s en motoren en natuurlijk mogen ook scooters niet ontbreken.
Op de “Piazza” hebben we live muziek met
Gino Politi en kun je op het terras typische
Italiaanse gerechtjes proeven. Kortom; we
brengen op zondag 1 september een klein
stukje Italië naar de Havenweg in AarleRixtel. We gaan open om 12:00 uur en officieel stoppen we om 19:00 uur, maar we zien
wel hoe het loopt. We laten ons niet leiden
door de klok, ook dat is lekker Italiaans. Invitiamo tutti a venire! Iedereen is welkom.

Exposanten:
• Creaties van Corine en Tineke: Hoeden
• 2 Byoux: Sieraden en Accesoires
• Sweet Island Pizza’s: zoetigheden en
authentieke Italiaanse broden
• A taste of Piemonte Piemontese: wijnen
• Jan van de Pol: Sculture in legno/ houten
sculpturen.
• Ger Dekker: Prachtige foto’s van
Italiaanse taferelen.
• Auto Italia: Italiaanse auto’s
• Harrie Schouten: Off the road reizen
naar o.a. Umbrië en Sardinië
• Terra Toscana: Toscaanse specialiteiten
• Bo Kado Workshops: Lederwaren
en workshops.
• Vivo la vita: Truffels en Olijfolie
uit Umbrië
• Experience Republic:
Roma experience
• Vini.nl: Italiaanse wijn en delicatessen,
serviezen en textiel.
• Perron 15 Piazza Castello: een gezellig
plein met heerlijke Italiaanse wijnen
en hapjes.
• Muziek Radio Italia (DJ) en
Gino Politi (Live) s

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.

Geldend van 25 juni t/m 31 augustus 2019 m.u.v. lopende aanbiedingen.
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
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GEMERT
BEEK EN
DONK

DE MORTEL

AARLERIXTEL
GERWEN

BAKEL

HELMOND

MILHEEZE

NUENEN
MIERLO

VLIERDEN

DEURNE

OMMEL
LIESSEL

GELDROP
SOMEREN
SOMEREN
EIND
SOMEREN
HEIDE

ASTEN
HEUSDEN
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In het kader van het project

Evacuatietocht vanuit Meijel en Neerkant

naar Heusden met Verbroederingslunch

Uit in de Peel

14

Vacatures

5

UITGAVE

Maandelijks
100.000 ex.
met nieuws uit
Helmond/de Peel
Het beste bereik voor
uw aanbiedingen/
vacatures, veel beter dan
op Facebook/Internet

De inwoners van Nederweert evacueren naar Someren (1940). (Bron: Imperial War Museum).
Op zondag 22 september 2019
herdenken Neerkant, Meijel en
Asten-Heusden, in het kader
van het programma Death Valley De Peel, de hevige strijd die
75 jaar geleden aan de bevrijding
van hun dorpen vooraf ging met
een 'Evacuatietocht'. De lopers
worden in Heusden gastvrij
ontvangen middels een gezamenlijke ‘Verbroedingslunch’.
De bedoeling is dat de evacuatietocht een echt verbroederingsfeest wordt, dat in de
eerste plaats herinnert aan de
saamhorigheid van toen. De organisatoren nodigen iedereen
in Meijel, Neerkant, en andere
belangstellenden, uit om mee te
lopen. De wegen van nu zijn uiteraard beter dan die van toen en
de omgeving is flink veranderd.
Maar de route en de afstand
zijn hetzelfde gebleven. Onderweg wordt stilgestaan bij hoe het
toen was. Om daarvan een beter
idee te krijgen, worden op bepaalde punten op de route oorlogsverhalen van toen verteld.
Om een levensechte ambiance

te creëren, kunnen mensen de
tocht desgewenst ondernemen
zoals dat toen gebeurde: met
kruiwagens vol beddengoed,
kinderwagens voor de kleintjes,
al fietsend of fietsen aan de
hand. Paard en kar kan natuurlijk ook.
Startpunten
De evacuatietocht start tussen
9.00 uur en 10.00 uur vanuit 'het
oorlogshoekje' in het museum
Techniek met ’n Ziel in Neerkant
en (tegelijkertijd) vanuit museum Truijenhof in Meijel. De deelnemers lopen vanuit beide startpunten naar eetcafé De Buizerd,
waar een rustpunt wordt ingericht met koffie en thee of een
glaasje fris met een plakje koek.
Daarna kunnen de deelnemers
kiezen: óf te voet , of per fiets verder naar het gemeenschapshuis
van Heusden of met 'voertuigen
van toen' daar naartoe.
Ontvangst
In het 'Hart van Heuze' worden
de deelnemers gastvrij ontvangen, net als destijds. Ze genieten

er een ‘Verbroederingslunch’
met soep, broodjes, koffie en
thee. De lunch wordt verzorgd
door gastvrije Heusdenaren, die
zelf van thuis de soep meebrengen! Tijdens de lunch is er ook
een muzikaal programma en zijn
in het 'Hart van Heuze' filmfragmenten uit de oorlog te bekijken.

€2,50, waarbij koffie, thee en
fris onderweg en de lunch in het
Hart van Heuze zijn inbegrepen.
Om deel te nemen aan de Evacuatietocht, inclusief de Verbroederingslunch, kunt u vanaf
vandaag een mail sturen naar
natuur-recreatie@dorpsover
legmeijel.nl.

Terugtocht
Daarna volgt de terugtocht door
de Peel. Ook dan is er weer de
keuze: te voet terug of geheel of
gedeeltelijk met vervoer anno
1945. Zij die de hele tocht te voet
willen afleggen (heen en terug
ongeveer 20 km) worden verzocht om 's morgens direct om
negen uur te starten. Iedereen
legt de afstand tussen Neerkant/
Meijel en de Buizerd te voet af
(ongeveer 5 km). Daarna wordt
de tocht verder naar Heusden
en de terugtocht dus naar eigen
keuze gemaakt: óf te voet óf via
ander vervoer.

Vermeld daarin uw naam/de
naam van uw groep; vereniging;
familie, etc. en het aantal deelnemers. De betaling ontvangen wij
graag contant bij vertrek, waar
u ook de route en de consumptiebonnen voor onderweg en de
lunch ontvangt.
Deze tocht is mede mogelijk door
de ondersteuning van Death Valley De Peel, Waterschap Aa en
Maas, Gemeente Peel en Maas,
Provincie Limburg, Waterschap
AA en Maas, 75 jaar Bevrijding
Limburg, Heemkunde vereniging Medelo, museum Techniek
met ’n Ziel Neerkant en Hart van
Heuze. Militaire voertuigen zijn
beschikbaar dankzij de medewerking van Club Wheels en De
Heere van Meijel.

Deelname
Het inschrijfgeld (voor deelnemers vanaf 12 jaar) bedraagt

100.000 EX!

DOEN!
ADVERTENTIE/
REDACTIE:
De nummer
1
0492-845350
van Brabant
INFO@ in
kunststof
kozijnen
GROOTPEELLAND.NL
• ‘s-Hertogenbosch
• Breda
• Udenhout
De
nummer
De
nummer
1
• Eindhoven

1
van
Brabant
in
van
Brabant
De
nummer
1in
kunststof
kunststof
kozijnen
KijkBrabant
voor onze openingstijden
van
in kozij
en speciale acties op:
kunststof
kozijnen
www.kozion.nl

• •‘s-Hertogenbosch
‘s-Hertogenbos
• Breda
• Breda
••‘s-Hertogenbosch
Udenhout
•
Udenhout
••Breda
Eindhoven

• Eindhoven
• Udenhout
Kijk voor onze openingstijden
• Nuenen
Eindhoven
en speciale acties op:

Kijk voor onze openingstijd
www.kozion.nl
en speciale acties op:
Kijk voor onze openingstijden
en speciale acties op:

www.kozion.nl
www.kozion.nl
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Back to work.
Een goed begin is het halve werk.
Start nu met de goede voornemens voor meer
tijd voor jezelf. Je kunt bijvoorbeeld een rondje
gaan joggen, een boek lezen, een goede film
kijken of lekker een middag/avond shoppen op
de Engelseweg te Helmond voor bijna al je
aankopen op het gebied van wonen,
de tuin, dieren, hobbies en je auto of boot.
De Engelseweg, de plek waar je
urenlang zorgeloos kunt shoppen bij meer dan
50 winkels of genieten van een lekkere lunch.
En natuurlijk deskundige medewerkers,
service en gratis parkeren voor de deur.

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren

Shopping.
HELMOND

Welcome home.

KLAASEN | VANDEURSEN.COM DEW WK 36 GP

210
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KORTING OP ONZE KASTEN EN DRESSOIRS*

€50,-

15%

KORTING OP
OP BEDDENGOED,
BEDDENGOED,
KORTING
VERF EN
EN BEHANG
BEHANG
VERF
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€100,-

KORTING OP
OP ONZE
ONZE BANKEN*
BANKEN*
KORTING

EETKAMERSTOEL GRATIS
GRATIS
IEDERE 6e
6e EETKAMERSTOEL
IEDERE

KORTING OP ONZE EETKAMER- EN BARTAFELS*

€50,-

* Actievoorwaarden: De korting op onze kasten en dressoirs is geldig op producten vanaf € 499,- | op onze eetkamer-en bartafels vanaf € 499,- en op onze banken vanaf € 999,-.
Vraag naar onze voorwaarden in de winkel. De aanbiedingen zijn niet geldig in combinatie met andere acties.
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Over interieurcoach Emma
‘De ene dag zoek ik samen met
een klant passende kussens uit,
de andere dag ontwerp ik een
totaalinrichting inclusief meubels, vloer, accessoires, raamen wandbekleding. Mijn werk
is enorm afwisselend! Ik luister
goed naar de wensen van de
klant en vertaal dat vervolgens
naar een passend interieur.

Woonwensen
WAAR AL JE
DE RUIMTE
KRIJGEN

(Bron foto's; Stijl & Co.).

Een trendy winkel waar je je meteen thuis voelt én waar je volop
interieur inspiratie opdoet. Stijl & Co is een winkel met lef, waar je
de nieuwste woontrends kunt spotten. Van meubels en accessoires tot vloeren, gordijnen en bedden. Zie het als een real-life Pinterest pagina waar tal van trends en stijlen voorbijkomen.
Maar waar je op internet alleen
de plaatjes ziet, gaat Stijl & Co
verder, veel verder. Loop tussen
die leuke eyecatchers en ervaar
zelf of die accessoires nou wel
of niet mooi passen in jouw
interieur.
Op dit moment zijn we hard aan
het werk om ruimte te maken
voor een nieuw meubelmerk:
Musterring. Hierdoor wordt onze showroom nog groter, completer en mooier. Kom je snel een
keertje kijken?

Ik heb een huis gekocht, en nu?
Het inrichten van een nieuwe
woning is leuk, maar ook een
lastige klus. Je oude bank of kast
zijn nog prima en wil je graag
meenemen naar je nieuwe woning. Maar past deze wel bij de
nieuwe vloer? Welke kleur op de
muur past daar dan bij? En welke
nieuwe meubels passen hierbij?
Zoveel vragen waarbij onze interieurstylisten je uitstekend kunnen helpen. Zij kennen de trends
op hun duimpje en voelen aan
wat bij jou past. Ze weten je als

Ik ben al mijn hele leven bezig
met het mooier maken van mijn
omgeving. Tof om die passie
nu beroepsmatig uit te kunnen
oefenen. Ik vind dat ik het echt
heb getroffen! Na mijn studie tot
interieuradviseur, ben ik begonnen met een hbo-opleiding tot

geen ander te verrassen met hun
inzichten en tips. Want heel vaak
blijkt het nog best lastig om een
interieur te creëren dat écht bij je
past. De professionals van Stijl &
Co denken graag met je mee. In
de winkel, maar ook bij je thuis.
Een klant aan het woord
‘’Mijn interieurcoach
Pascale heeft mij vakkundig
geholpen. Het resultaat is een
prachtig nieuw interieur met
matchende kleuren.
Alles van bestellen tot levering
verliep zeer punctueel en professioneel. Ik zou het dan ook
iedereen willen aanraden’’.

Ook ik laat me graag inspireren.
Daarvoor gebruik ik online-platforms als Instagram en Pinterest.
Daarnaast blader ik graag door
woonmagazines. Maar ik merk
dat het pas écht gaat leven als ik
rondloop op een beurs of in een
woonwinkel.
Dat is toch anders dan een plaatje op het scherm of in een magazine. Ik zou iedereen dan ook
willen uitnodigen om een frisse
portie inspiratie op te doen in
onze winkel.’

Emma

‘Ik ben dol
op een interieur,
gevuld met warme
kleuren, een eclectisch
e
touch, een snufje
klassiek én een
stoer randje’.

Rob Haertel,
Haertel Automatisering

Daar word je rijker van!

allround stylist. Daarnaast volg
ik nog een salestraining. Ik vind
het belangrijk om me te blijven
ontwikkelen.

Daar word je rijker van:

Volksuniversiteit Helmond
Wie zich creatief wil ontwikkelen, ziet wellicht iets in de cursus modern schilderen?
(Bron foto; Volksuniversiteit Helmond).

Helmond
De zomervakantie is weer voorbij. Net
zoals de kerstvakantie voor veel mensen
een tijd van bezinning is, voelt ook de tijd
na deze vakantie als een nieuwe start.
Een tijd om plannen en ideeën tot uitvoering te brengen. Zoals: die éne leuke
cursus volgen. Dit soort belevingen maken je een rijker mens, door de kennis en
de contacten die je opdoet.

In het najaar starten we weer met onze cursussen.
Cursussen die je een rijker mens maken.
• Talen
• Koken
• Cultuur

•
•
•

Bridge
Creativiteit
Gezondheid &spiritualiteit

Nieuwsgierig?
Inschrijfavond talen | taaldocenten beantwoorden
vragen | vrij. 6 september | 19.00-21.00 u. |
Con Brio gebouw | Braakse Bosdijk 4 |
Totale aanbod zie: www.vuhelmond.nl

Op vrijdag 6 september houdt Volksuniversiteit Helmond een inschrijfavond talen
in het Con Brio gebouw aan de Braakse
Bosdijk 4 van 19.00 tot 21.00 uur. Je op creatief vlak ontwikkelen, een taal leren, op
het gebied van gezondheid en spiritualiteit
slagen maken, cultuur opsnuiven, bridgen
of koken. Het kan allemaal bij de Volksuniversiteit in Helmond. Het Con Brio gebouw is dé plek waar cursisten elkaar ontmoeten en van elkaar en de docent leren.
Overdag en (met name) ’s avonds.
Voor iedereen een cursus
Er is echt voor ieder wat wils. Bijvoorbeeld
op het gebied van gezondheid en spiritu-

aliteit. Wat te denken van een basiscursus
BLS/AED (voor als je levens wilt redden),
een cursus mindfullness of voetreflextherapie? Wie zich creatief wil ontwikkelen,
ziet wellicht iets in de cursus modern
schilderen of wil meer leren over fotografie. Niet zelf aan de slag, maar wel meer
leren over kunst en cultuur? Dat kan. Bijvoorbeeld bij de cursus Rembrandt van
Rijn of Italiaanse meesters. Duik in een
andere wereld en leer meer over Sicilië of
klassieke muziek. Ook voor de kok in spe
is er van alles te ontdekken. Zoals Italiaans
koken of koolhydraat beperkt eten. Tot
slot zijn er ook volop taalcursussen voor
wie Nederlands of een andere taal wil leren zoals Engels, Frans of Russisch.
Een rijker mens
Wachten met goede voornemens, hoeft
niet tot december. Begin nog voor het
einde van het jaar met werken aan jezelf.
Om zo jezelf een rijker mens te maken. De
Volksuniversiteit Helmond combineert leren met gezelligheid. Keer op keer blijkt
dat cursisten dit erg interessant vinden.
Nieuwsgierig naar het aanbod? Vragen?
Loop binnen bij de inschrijfavond talen of
neem een kijkje op: www.vuhelmond.nl.

de loop weekkrant HELMOND

week nummer 35 vrijdag 30 augustus 2019

n,
le
a
h
r
e
v
n
e
e
g
‘Dit zi j n
e u rd,
b
e
g
t
h
c
e
is
it
d
n og?’
u
n
it
d
t
e
e
w
m a a r wie

halen opgetekend. Dit is met
medewerking van allerlei mensen waaronder vrijwilligers van
Landgoed Kasteel Geldrop uitgegroeid tot een expositie waar de
verschillende kanten van oorlog
en bezetting belicht worden.
De afgelopen jaren is met diverse (oud)inwoners van Geldrop en Mierlo gesproken. Ook
zijn er verhalen verzameld uit de
omstreken. Hiervan zijn teksten,
affiches en pamfletten gemaakt
en in combinatie daarmee worden enkele bijzondere voorwerpen tentoongesteld. De bezoeker wordt meegenomen op
een doortocht door de verhalen
waarbij de inrichting een onderdeel is geworden van de beleving. Vanuit telkens een ander
gezichtspunt wordt de oorlog
verteld; het meisje in de kelder,
de kleinzoon van nu, het wegvoeren van onschuldige mensen.

De Kunst van
het Leven in

oorlogstijd

13

Dit zorgt voor erkenning, verbinding, herkenning en doorgeven
aan nieuwe generaties. De bezoeker verlaat de expositie met
hoop.
De expositie is te bezichtigen van
zondag 1 september tot en met
zondag 27 oktober op donderdag-, vrijdag- en zondagmiddag
tussen 14.00 en 17.00 uur. Entree
gratis. Voor scholen is er een lesbrief opgesteld. Zij kunnen in de
maanden september en oktober
de expositie gratis bezoeken op
afspraak in combinatie met de
expositie in Hofdael over de 2e
Wereldoorlog.

Landgoed
Kasteel Geldrop
Mierloseweg 1
(navigatie Helze 8
Geldrop).

Kasteel Geldrop (Bron foto's; Marlies Verdonk)
De Kunstcommissie van Stichting Landgoed Kasteel Geldrop presenteert in september
en oktober 2019 de bevrijdingstentoonstelling “De Kunst van het Leven in oorlogstijd”. In deze
tentoonstelling wordt aandacht besteed aan bezetting, oorlog en vieren van 75 jaar bevrijding. Het is
een ingetogen expositie die leest als een boekenkast met verhalen van kinderen van toen, over
mensen van toen tot nu, met medewerking van mensen van nu, voor iedereen van nu en later.
Een paar jaar geleden begon
Marlies Verdonk de vertellingen
van haar toen 90-jarige buurman Martien van den Biggelaar
te noteren in kleine verhalen. Hij
is een enthousiast verteller en
alles staat hem nog helder voor
de geest. Maar als Marlies het
met hem over zijn verhalen had,

sprak hij vaak de legendarische
zin: “dit zijn geen verhalen, dit
is echt gebeurd”. Om dan even
later te verzuchten: “maar wie
weet dit nou nog?”. Het is dus
logisch dat dit de kenmerkende
ondertitel is geworden van deze
expositie ‘De kunst van het leven
in Oorlogstijd’. Een ondertitel

om over na te denken want voor
veel (jonge) mensen is het soms
moeilijk in te voelen dat dit werkelijkheid was.
In haar hoedanigheid als lid van
de Kunstcommissie van Landgoed Kasteel Geldrop heeft
Marlies Verdonk verdere ver-

De bibliotheek in Kasteel Geldrop (Bron foto's; Marlies Verdonk)

SCHILDERLES
In een groepje van 5 personen
een paar uurtjes genieten van
uw hobby! Ieder op zijn eigen
niveau en belangstelling.

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.

Door het ervaren van materiaal,
vormen en kleuren komen tot een
mooi eigen gemaakt werk!

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

Bij belangstelling graag mail
naar info@mariadevries.nl

FULL-TIME VERKOPER M/V

www.mariadevries.nl
Valkert 3 • Bakel
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Pastoor Elsenstraat 32, Helmond
www.tapijthaltijssen.nl | 0492-524561

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
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Veldsink-Bekx
Advies:

altijd
dichtbij!

Vacature:

Financieel Adviseur
Veldsink-Bekx zoekt een nieuwe collega voor het kantoor in Mierlo!

Veldsink-Bekx is al meer dan 40 jaar de onafhankelijke financiële dienstverlener in de regio.
(Bron foto's; Veldsink-Bekx).

Regio
Veldsink-Bekx is al meer dan 40 jaar de
onafhankelijke financiële dienstverlener
in de regio. Binnen onze allround dienstverlening hebben we specialisten op het
gebied van verzekeringen en hypotheken
en zijn we zelfstandig adviseur van de Regiobank.
Wie is Veldsink voor de klanten?
Voor onze klanten zijn wij een Lokaal Hero.
Een persoonlijk aanspreekpunt in de wirwar van digitale aanbieders. Een kantoor
in het centrum van het dorp waar mensen
nog gewoon binnen kunnen lopen en geholpen worden. Of het nou gaat om een
schade die ingediend moet worden, een
vraag over het oversluiten van een hypotheek, of het regelen van bedrijfsmatige
verzekeringen voor een lokaal MKB-bedrijf: alles kan.

dat is precies wat we graag zien. Even een
boodschap doen en daarna langs de adviseur bij Veldsink-Bekx. Gelijk nog even
die vraag over de reisverzekering stellen en
dan met een goed gevoel weer naar huis.
Zo gewoon, zo makkelijk, en tegenwoordig toch ook zo bijzonder.
Wat kan de klant verwachten
van jullie RegioBank-activiteiten?
De Regiobank van de Regiobank zijn een
mooi voorbeeld van een extra service die
we bieden voor betaal- en spaarproducten. Door de gedeelde visie past het aanbod van de Regiobank perfect bij ons. Met
een goede mix tussen persoonlijk contact
én online, regelen klanten hun bankzaken
zoals zij dat willen. Voor persoonlijk advies
kunnen ze naar onze kantoren komen. Regelt de klant het liever zelf? Dan biedt de
Regiobank een gebruiksvriendelijke app
en natuurlijk de mogelijkheid voor Internet Bankieren.

Wat we óók zijn voor de klant, is een onafhankelijke partij die écht naar de persoonlijke situatie kijkt. Zonder verplichtingen of afspraken met verzekeraars en
geldverstrekkers. We kijken niet of de
klant bij ons product past, maar welk product bij de klant past. Een werkwijze die
gewaardeerd wordt door onze klanten én
onze adviseurs. We nemen de tijd voor
een gesprek, leggen alles uit wat de klant
wil weten en zijn een vast aanspreekpunt.
Onze adviseurs zijn gericht op kwaliteit en
klanttevredenheid.
Is er binnen Veldsink-Bekx veel
ruimte voor Face 2 Face contact?
Jazeker, face 2 face contact is een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening.
Niet alleen op het gebied van hypotheken
en zakelijke verzekeringen, maar ook voor
de particuliere klant zijn wij bereikbaar.
Dat kan op afspraak, maar klanten kunnen ook gewoon bij ons binnen lopen. En

Als Financieel Adviseur bij Veldsink-Bekx Advies in Mierlo richt jij je op het adviseren van
particuliere klanten. Je focus in deze functie komt te liggen op Hypotheken, maar jij laat je niet
beperken tot dit product. Je trekt het adviesgesprek breder en adviseert ook op het gebied
van Schadeverzekeringen en eventueel Regiobank producten. Kortom: Jij maakt van elke
particuliere klant een totaalklant!
Je klanten ontvang je over het algemeen op ons mooie, dorpse kantoor, maar je mag ze ook thuis
bezoeken. In een informele setting bepaal jij de wensen van de klant, kijk je naar de mogelijkheden en
breng je advies uit. Je weet complexe materie begrijpelijk te maken en door je ervaring ben je in staat
iedere klant te voorzien van een passend advies. Voor de bemiddeling word je ondersteund door onze
binnendienst. Hierdoor kun jij je focussen op waar je goed in bent en waar je energie van krijgt: De klant!
Wie ben jij?
Om deze functie succesvol uit te voeren beschik jij over inlevingsvermogen en veel inhoudelijke
kennis over hypotheken en verzekeringen. Verder herken je jezelf in de volgende omschrijving:
• HBO werk- en denkniveau, verkregen door opleiding of ervaring;
• In het bezit van Wft Adviseur Hypothecair Krediet en Wft Adviseur Schade Particulier;
• Minimaal 5 jaar ervaring met financieel advies;
• Woonachtig in de omgeving van Mierlo en/of een goed netwerk in deze regio;
• Minimaal 32 uur per week beschikbaar;
Heb jij interesse in deze vacature?
Dan zijn wij benieuwd naar jou! Wil je meer informatie over de vacature?
Neem contact op met Joan Bekx via 0492-661712 of mierlo@veldsink.nl,
of loop binnen bij ons kantoor aan de Marktstraat 18 in Mierlo.
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Marktstraat 18
5731 HW Mierlo
0492-661712
mierlo@veldsink.nl

collega die
in een gezellig
team wil werken!
Wiegers XL is aan het uitbreiden en
daarvoor zijn we op zoek naar een
hardwerkende duizendpoot.

In deze fulltime functie ben je
eigenlijk overal inzetbaar! Zo kan het
zijn dat je de voorraad in het magazijn
beheert of reparaties uitvoert en je
de dag erna in de showroom meubels
verkoopt. Verder hebben we een eigen
bezorgservice en wordt je wel eens op
pad gestuurd om klanten te verblijden met
hun aankoop. Wiegers XL biedt jou een
dynamische werkplek waarbij flexibiliteit
van pas komt. Kortom, onze nieuwe collega
kan zelfstandig aan de slag, is klantgericht en een
gezellige toevoeging voor ons groeiende team.

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

Kleinschalig wonen & Dementie zorg

Stuur dan snel een mailtje (en je CV) naar:
arjan@wiegersxl.nl t.a.v. Arjan van Kessel.

WWW.WIEGERSXL.NL INDUSTRIELAAN 4, ASTEN T. 0493 670910

kLAASEN | vANDEURSEN.com Wk 35 GP

Kun jij je vinden in het bovenstaande?
En je vindt het belangrijk om plezier te hebben in je werk
en om iedere dag andere taken uit te voeren?
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Werken aan een kleurrijke
toekomst? Dat doe je bij ons!

Wij zijn GNT: ambitieus, innovatief en internationaal. Tegelijkertijd zijn we een familiebedrijf met
warmte en betrokkenheid. Die combinatie zorgt ervoor dat je in een hecht team met plezier werkt
aan de meest kleurrijke innovaties op het gebied van voeding. Met ons merk EXBERRY® zijn we
marktleider op het gebied van kleurende levensmiddelen voor het kleuren van dranken en voedsel.
Vanuit onze fabriek in Mierlo maken we producten die de hele wereld overgaan. Deze geven op een
natuurlijke manier kleur aan dat nieuwe snoepje of dat lekkere drankje.
Omdat we groeien, zoeken we:

Procesoperators (m/v) voor de 3-ploegendienst
Wat ga je doen?
Kiezen voor een baan als Procesoperator bij GNT is kiezen voor afwisseling.
Samen met jouw collega’s ben je verantwoordelijk voor de processen in
onze fabriek. Dit betekent dat je zorgt dat de machines optimaal werken.
Je vult grondstoffen aan, verhelpt kleine storingen en noteert en
verantwoordt de procesgegevens. Verder zorg je voor het regelen en
aansturen van de verschillende processen zoals extraheren, filtreren
en indampen. Je houdt de kwaliteit én de kwantiteit in het oog, voert
procescontroles uit en analyseert monsters in ons productielaboratorium.
Je bent een belangrijke schakel in het continu verbeteren van het proces.
Als Procesoperator heb je een eigen team, jouw ploeg. Met hen werk je
in 3 ploegen met werktijden van 06.00 – 14.15 uur, 14.00 – 22.15 uur en
22.00 – 06.15 uur.
Wat heb je in huis?
We zoeken Procesoperators met een afgeronde MTS- of VAPRO-opleiding
of relevante werkervaring. Je bent van nature nieuwsgierig en staat te
trappelen om deel uit te maken van de innovatieve wereld van GNT. In je werk
ben je een sterke teamspeler, betrokken en servicegericht. Je zet graag een
stapje extra om je collega’s, het team of de organisatie verder te helpen.
Wat wij belangrijk vinden
We werken aan de hand van onze GNT-waarden. Bij ons werken mensen die
ondernemend zijn en hun verantwoordelijkheid nemen. We zijn klantgericht,

collegiaal en altijd bereid om elkaar te helpen. We zijn open en eerlijk
en werken zoveel mogelijk duurzaam.
Wat we je bieden
• Een fulltime baan bij een innovatief bedrijf.
• Een bruto jaarsalaris tussen de € 28.220 en € 45.020, afhankelijk van
kennis en ervaring, exclusief ploegentoeslag.
• 26 vakantiedagen (mogelijkheid om extra dagen bij te kopen).
• Gunstige pensioenregeling.
• Een afwisselende functie in een moderne, veilige werkomgeving.
Maak je toekomst kleurrijk!
Wil je onze fabriek bekijken en proeven aan het werk als Procesoperator
bij ons? Neem dan een kijkje in onze grote ‘keuken’.
Je bent welkom voor een vrijblijvende rondleiding voorafgaand aan je
sollicitatie.
Denk je direct: dit is mijn baan? Stuur ons dan je cv, motivatie, vroegst
mogelijke startdatum en een recente pasfoto via hrm@gnt-group.com.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens.
Wil je hier meer over weten? Kijk dan op EXBERRY.COM/CAREERS.
Creëer een kleurrijke toekomst!

GNT Group B.V. Industrieweg 26 | 5731 HR Mierlo | Nederland | hrm@gnt-group.com

E XBERRY.COM/C AREER S
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Paddenstoelenen natuurfotocursus
Geldrop
Over de opruimers in de natuur geeft Harrie Broeksteeg
bij IVN Geldrop een minicursus die twee lesavonden beslaat in
natuurinformatiecentrum De Paardestal en twee excursies
op zaterdag. Frans van den Boom verzorgt weer een minifotocursus. Beide starten in de tweede week van oktober.
Inschrijven noodzakelijk.
Paddenstoelencursus
Het hele jaar door kunnen we
paddenstoelen vinden. Maar
in het najaar schieten ze als, ja,
paddenstoelen uit de grond. Wie
meer wil weten van de hoed en
de rand, over plaatjes en buisjes,
steeltjes en kragen, en over al die
schitterende kleuren en verschijningsvormen, kan terecht bij IVN
Geldrop. Harrie Broeksteeg geeft
daar een deel van zijn kennis
door.
De lessen zijn op woensdag 9 en
23 oktober van 20.00 tot 22.15 uur.

De docent gaat onder meer in op
de ecologie, de levenscyclus en
bedreiging van paddenstoelen,
de kringloop van de natuur en
determinatie (benoeming). Vóór
de koffiepauze is er theorie en na
de korte pauze is er een practicum. De excursies zijn op de aansluitende
zaterdagochtenden
12 en 26 oktober. Tijd en gebied
worden t.z.t. bepaald.
Natuurfotografiecursus
De hedendaagse gebruiksmogelijkheden van de digitale ca-

Meelakkers berkenzwammen (Bron foto; Margot Klaren).
mera komen aan bod in de lessen natuurfotografie van Frans
van den Boom op dinsdagen van
20.00 tot 22.15 uur. Op dinsdag 8
oktober gaat het over de basistechniek, waaronder mogelijkheden van camera’s, diafragma
en sluitertijd. Een week later
gaan cursisten creatief aan de
slag met onder meer techniek,
scherptediepte en compositie.
De praktijkochtend is op zater-

dag 19 oktober van 9.30 tot 12.30
uur in de kasteeltuin. Op 29 oktober wordt nagepraat over de
praktijkmorgen en gewerkt met
de computer.
Locatie en aanmelden
De theorieavonden worden gegeven in natuurinformatiecentrum De Paardestal, gelegen
in het kasteelpark. Het lesgeld
voor de paddenstoelencursus

bedraagt €30 (€25 voor leden)
inclusief cursusmateriaal en
koffie/thee. Aanmelden voor 28
september bij Dorothé Heiligers,
dorotheheiligers@hotmail.com
of bel 0402855265. De fotocursus is € 10 duurder. Aanmelden
tot 21 september bij Loes van
den Boom, thvdboom@ons
brabantnet.nl of bel 0402857242.
IVN Geldrop is ook op internet
en facebook.

Bakelse Beemden
en Bakelse Aa
Wandeling in IVN Helmond
op 1 september

Op zondag 1 september om 14:00
uur houdt het IVN een natuurwandeling in de Bakelse Beemden en langs de Bakelse Aa. Het
verzamelpunt is bij het kinderdagverblijf De Bereboot, in de
wijk Dierdonk. Deelname is gratis. Opgave vooraf niet nodig.
De wandeling leidt door het
voormalig landgoed, een bosgebied met naaldhout en vochtig
broekbos met een weelderige
bodemvegetatie, en langs de oevers van de Bakelse Aa, die in
2014 door een reconstructie weer
zijn vroegere meanderende loop
heeft gekregen.
De Bakelse Beemden is een
landgoed van 76 ha gelegen
aan weerszijden van de Bakelse
Aa. Het gebied bestaat deels uit
naaldhoutaanplant terwijl op
vochtiger gedeelten ook broekbos en populierenaanplant op
rabatten is te vinden. Nabij de

woning centraal in het landgoed staat een rij 30 meter hoge
mammoetbomen. Door het gebied lopen enkele oude eiken- en
beukenlanen. In de bermen van
de doorgaande eikenlaan groeit
massaal de wespenorchis.
Bakelse Aa
Door de herinrichting van het
beekdal in 2014 wordt het water
langer vastgehouden in het gebied. Zo kan wateroverlast worden voorkomen en is in tijden
van droogte voldoende water
beschikbaar.
Door de aanleg van een ecologische verbindingszone kunnen
planten en dieren andere natuurgebieden bereiken. Doelsoorten
zijn onder andere de das, kamsalamander, vlinders en libellen.
Door de herinrichting is ook
voor natuurliefhebbers een aantrekkelijk gebied ontstaan.
Verzamelpunt Oude Dierdonk 1,
5703 JV Helmond

In de Bakelse Beemden kun je goed wandelen. (Bron foto; IVN Helmond).

Aanmelden tot 21 september bij Loes van den Boom, thvdboom@onsbrabantnet.nl of bel
0402857242. IVN Geldrop is ook op internet en facebook.

Voorlezen op Kinderboerderij Geldrop
Zoals elke eerste woensdag van
de maand wordt er weer voorgelezen bij Kinderboerderij Geldrop. Woensdag 4 september is
er een voorleesbijeenkomst en
we hopen dat het dan nog zulk
mooi weer is!

Vorige keer was het mooi weer
en waren er zoveel kindertjes
dat Marij helemaal omringd
was door kinderen. Dat was erg
gezellig! Ze heeft toen meerder
verhaaltjes voorgelezen. We beginnen om 15.00 uur. Afhanke-

lijk van het weer, zal dat binnen
of buiten plaatsvinden.
Daarna kun je nog even mee
naar de dieren. Het eindigt rond
15.30 uur. Toegang is gratis. Kom
je ook gezellig luisteren? Mierloseweg 1G

(Bron foto; Kinderboerderij Geldrop).
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De Peel viert 75 jaar vrede en vrijheid

Ontdek de verhalen, gebeurtenissen
en objecten uit WOII
www.deathvalleydepeel.nl

Asten
KLOKKENDORP IN DE PEEL

Death Valley De Peel is een initiatief van Museum

| www.museumklokenpeel.nl
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Oorlog in mijn stad

Start Bevrijdingsvuur
(De Peel)

De Peel is in september 2019 75 jaar bevrijd.
De oorlog veranderde voorgoed het leven van veel mensen.
Hun verhalen werden onze verhalen. Maar ontelbaar veel
verhalen uit De Peel, ontstaan tijdens WOII,
zijn nog niet verteld of gedeeld.
Dit is het moment om ze op te
halen en ze via diverse activiteiten beschikbaar te stellen aan
alle generaties. We vertellen ze
door. Opdat we weten, beseffen
en nooit vergeten.
In deze agenda ontdek je de herdenkings- en bevrijdingsactiviteiten die in de maand september in De Peel plaatsvinden. Meer
informatie over de activiteiten

Kroegcollegetocht
Death Valley De Peel

‘Lifvik’, Belevingstheater
Zuidwal' de musical

en de fietsroutes is te vinden op
www.deathvalleydepeel.nl.
In het project Death Valley De
Peel werken initiatiefnemer
Museum Klok & Peel en de 6
Brabantse Peelgemeenten, ondersteund door Innovatiehuis
De Peel, Brabant Remembers,
vfonds en Waterschap Aa en
Maas, samen om 75 jaar vrede en
vrijheid in de Peel te vieren.

Agenda:

Herdenking
'75 jaar bevrijding Lierop'

Openstelling begraafplaats
familie Wiegersma en
Tentoonstelling Hendrik
Wiegersma en WOII

Ouderenmiddag
'Beleef 75 jaar vrijheid'

Tentoonstelling WOII Lieshout
Opening tentoonstelling
WOII Aarle-Rixtel

Open Dag Wehrmachtshuisje

Venstertentoonstelling
Death Valley De Peel
Mini-expositie
Death Valley
De Peel

Garden 75
Evacuatietocht met
Verbroederingslunch

Herdenking
bevrijding Mariahout
Fietsroutes: ‘Fietsen in
Death Valley De Peel’
Expositie
“Beleef 75 jaar vrijheid”
Tentoonstelling
Meisjes van Toen

Overhandiging eerste
exemplaar 'Bewaarkrant
75 jaar bevrijding Laarbeek'

Liberation Route Asten

Tentoonstelling
Klokkenroof!Plundered Bells
Wisselexpositie 'Zwarte Plak'

Rondleiding
Wolfsberg Asten in
teken van WOII
Tentoonstelling Hendrik
Wiegersma en WOII

Onthulling gedenksteen
met namen van gevallenen
Mariahout en Lieshout

Lezing Vliegveld
Venlo en Wehrmachthuisje WOII

Open Dag Wehrmachtshuisje
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Gemeente: Helmond
Organisatie: Heemkundekring
Helmont
Bevrijdingsmaaltijd
Data: Wo 25 september,
18.00-20.30 uur
Locatie: Hortensiapark
Gemeente: Helmond
Organisatie: Gemeente
Helmond
Onthulling Struikelstenen
Helmond
Data: Di 26 september, 10:00 uur
Heistraat, 11:00 uur Molenstraat,
12:00 uur Hoogendsestraat
Gemeente: Helmond
Organisatie: Heemkundekring
Helmont
Lezing: Oorlogsdagboek
van mijn Vader door Louis
van de Werff

Open Dag Museum
Oorlog & Co.
Data: Zo 22 september,
10.00-16.00 uur
Gemeente: Deurne
Organisatie en locatie:
Museum Oorlog & Co.
Herdenkingsdienst
St. Luciakerk
Data: Zo 22 september,
10:15-11.15 uur
Locatie: St. Luciakerk
Gemeente: Helmond
Organisatie: St. Herdenkingsmonument Mierlo-Hout
Bevrijdingsrevue
gericht op senioren
Data: Zo 22 september, 14:30 uur
Locatie: De Dreef
Gemeente: Laarbeek
Organisatie: Stichting Revue
Aarle-Rixtel
Carat Bevrijdingsconcert
Data: Zo 22 september, 12:0016.00 uur
Locatie: Carat Paviljoen Warande
Gemeente: Helmond
Organisatie: Carat Concerten
Presentatie boek
Luchtoorlog boven Gemert
van Ruud Wildekamp
Data: Zo 22 september,
12:00-14.00 uur
Gemeente: Gemert-Bakel
Organisatie en locatie:
Boerenbondsmuseum Gemert
Concert “Band Of Liberation”
Data: Zo 22 september,
12:30-14.30 uur
Locatie: Geseldonk
Gemeente: Helmond
Organisatie: St. Herdenkingsmonument Mierlo-Hout
Bijeenkomst
75 jaar bevrijding Stiphout
Data: Zo 22 september,
15.00-16.30 uur
Locatie: Kloosterstraat Stiphout
Gemeente: Helmond
Organisatie: 75 jaar Bevrijding
Stiphout

ment Mierlo-Hout
Gemeente: Helmond
Organisatie: St. Herdenkingsmonument Mierlo-Hout
De Mortel 75 jaar bevrijd
Data: Zo 22 september, 15.00 uur
Gemeente: Gemert-Bakel
Organisatie en locatie:
MFA De Sprank
Concert 'The Armed Man'
m.m.v. Mannenkoor Lambardi
Data: Zo 22 september,
15:00-18.00 uur
Locatie: Muziekcentrum
Eindhoven
Gemeente: Eindhoven
Bevrijdingsceremonie
Brouwhuis
Data: Di 24 september,
18.30-19.30 uur
Locatie: Louis Donkersplein
Gemeente: Helmond
Herdenking 75 jaar
bevrijding Aarle-Rixtel
Data: Di 24 september,
19:00-20.30 uur
Locatie: Herdenkingsmonument Aarle-Rixtel
Gemeente: Laarbeek
Organisatie: Henk van Beek
Lezing: Helmond in WOII
Data: Di 24 september,
19.30-21.30 uur
Gemeente: Helmond
Organisatie en locatie:
Bibliotheek Helmond-Peel
Lezing 'Death Valley De Peel'
door Piet Snijders
Data: Di 24 september,
20.00-22.00 uur
Gemeente: Deurne
Organisatie en locatie: Museum
de Wieger
Onthulling struikelstenen
Helmond (Deel 1)
Data: Wo 25 september,
14.30-15.20 uur
Locatie: Steenweg 10
Gemeente: Helmond
Organisatie: Heemkundekring
Helmont

Herdenkingsbijeenkomst
Mierlo-Hout

Onthulling struikelstenen
Helmond (Deel 2)

Data: Zo 22 september,
15:00-17.00 uur
Locatie: Herdenkingsmonu-

Data: Wo 25 september,
15.40-16.30 uur
Locatie: Maurickplantsoen

Data: Vr 27 september,
16.00-17.00 uur
Gemeente: Helmond
Organisatie en locatie:
Bibliotheek Helmond-Peel
Veldhospitaal
Molen Oostenwind
Data: Vr 27 tot en met ma 30
september. 27 sept, 19.00-22.00
uur. 28- 30 sept 12.30-17.00 uur.
Locatie: Molen Oostenwind
Gemeente: Asten
Organisatie: Lucky Seventh
Historical Group
Bevrijdingsrevue
voor jongeren
Data: Vr 27 september, 20:00 uur
Locatie: De Dreef
Gemeente: Laarbeek
Organisatie: Stichting Revue
Aarle-Rixtel
Toneel: De weg naar vrijheid
Data: Vr 27 tot en met zo 29
september. 27 en 28 sept, 20.0022.30 uur. 29 sept, 14.30-17.00 uur.
Locatie: Hart van Heuze
Gemeente: Asten
Organisatie: KBO Remembers
en Seniorenvereniging Heusden

Expo 'Veterans View'
Data: Vr 27 tot ma 7 oktober
2019. Ma: 13:00-19:00. Di:
09:00-17:00 uur
Locatie: Gemeentehuis Deurne
Gemeente: Deurne
Organisatie: Gemeente Deurne
Herdenking en
viering Laarbeek
75 jaar vrijheid
Data: Za 28 september,
12.30-18.00 uur
Locatie: Openluchttheater
Mariahout
Gemeente: Laarbeek
Organisatie: Gemeentelijke
werkgroep 75 jaar bevrijding
Laarbeek
H2O: Feel Free Bevrijdingsfestival
Data: Za 28 september,
15.00-01.00 uur
Locatie: Speelhuisplein
Gemeente: Helmond
Organisatie: Gemeente Helmond en H2O
Bevrijdingsrevue
gericht op 18+
Data: Za 28 september, 20:00 uur
Locatie: De Dreef
Gemeente: Laarbeek
Organisatie: Stichting Revue
Aarle-Rixtel

19
11
Open Dag
Museum Oorlog & Co.

Data: Zo 29 september,
10.00-16.00 uur
Gemeente: Deurne
Organisatie en locatie: Museum
Oorlog & Co.
Herdenking Oud-Strijders
Data: Zo 29 september,
10.30-11.30 uur
Locatie: St. Willibrorduskerk
Gemeente: Deurne
Organisatie: Heilige Willibrord
Deurne
Bevrijding verbindt
Data: Zo 29 september,
12:00-17.30 uur
Locatie: Warande en Centrum
Gemeente: Helmond
Organisatie: Carat Concerten

www.
deathvalley
depeel.nl
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Call to action bij Museum Helmond

de loop weekkrant
HELMOND
Groot PEELLAND

Aan bod komen verschillende visies op
thema’s als vrijheid, macht en onze relatie tot het koloniale verleden. De expositie
toont een aantal beeldbepalende, serieuze
en soms humorvolle kunstwerken uit de
periode 1980 tot heden. De titel Call to action slaat op de (internet)marketingstrategie om mensen te verleiden tot directe
actie (veelal een productaankoop), maar
verwijst ook naar de bereidheid tot activisme, kritische reflectie en protest.
Call to action toont werk van beroemdheden en nieuwe talenten waaronder Rammellzee (VS), Dondi White (VS), Blade
(VS), Jonas Van der Haegen (B), Dave de
Leeuw (NL), Ulla-Stina Wikander (S), Risk
Hazekamp (NL), Rob Hornstra (NL), Justine Kurland (VS), Laurent Fiévet (F), Cristina de Middel (E), Yinka Shonibare (GB),
Yael Bartana (IL/NL), Gijs Frieling (NL) en
Paul Segers (NL).

Gijs Frieling in actie bij Museum Helmond in juli, voor zijn muurschildering.
(Bron foto; FotoStudio5700.nl).

Helmond
De 22-jarige Belgische kunstenaar Jonas
Van der Haegen trakteert je in de tentoonstelling ‘Call to action’ op een actuele totaalervaring in de video-installatie
‘Fuck My Life’ (2018). In een knuffelbare
omgeving bombardeert Van der Haegen
de kijker met confronterende beelden
uit een door oppervlakkigheid en exposure gedomineerde internetwereld. De
installatie is een bijtend, humoristisch
commentaar op de hedendaagse ongelimiteerde internetconsumptie en calls to
action.
Muralist Gijs Frieling (Amsterdam, 1966)
heeft een 25 meter lange muurschildering
gemaakt in de tentoonstellingszaal. In

dit werk gaat hij onder meer een dialoog
aan met kunstwerk Cannonball Heaven
(van de Brits-Afrikaanse kunstenaar
Yinka Shonibare). Daarnaast laat hij zich
inspireren door Vlisco-dessins. Frielings
persoonlijke familiegeschiedenis is nauw
verbonden met Nederlands-Indië. Frieling
heeft de muurschildering, behalve samen
met assistenten, ook aangebracht met
hulp van zijn neven en nichten, de achterkleinkinderen van zijn grootmoeder. In dit
kunstwerk zitten familiebanden zo in vele
lagen verweven.

5 FEBRUARI

MULTIPLANK

extra rustiek,
22 cm breed, 15 mm dik
van 69.95 nu per m2

KLIK PVC
drager Rigid
toplaag 0,30 mm
4,5 mm dik
leverbaar in 4 kleuren
van 37.95 nu per m2

19.

LAMINAAT
LANDHUISDELEN XXL

VLOER HET ZELF
PLAK PVC XXL

95

verkrijgbaar in 7 kleuren
van 39.95 nu per m2

verkrijgbaar in
5 kleuren
24 cm breed
van 21.95 nu per m2

9.

95

MEENEEM PRIJS

Met de trein stap je uit op station Helmond, het is circa 10 -15minuten lopen
naar Kunsthal Helmond. Parkeren kan
parkeergarage Boscotondo die zich onder
de Kunsthal bevindt. Ga naar www.mu
seumhelmond.nl voor actuele informatie
over openingstijden, prijzen en het activiteiten- en tentoonstellingsprogramma.

HEKSEN
JACHT
IN PEELLAND

Call to Action
Deze zomer presenteert Museum Helmond de tentoonstelling Call to action:
over vrijheid, macht en onmacht. Te zien
tot en met 8 september in Kunsthal Helmond (F.J. van Thielpark 7 in Helmond).

47.

95

Bereikbaarheid en
tarieven Museum Helmond
Kunsthal Helmond maakt deel uit van
Museum Helmond, samen met Kasteel
Helmond. De beide locaties liggen in het
centrum van Helmond en zijn gemakkelijk bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer.

3 NOVEMBER

MUSEUMHELMOND.NL

VLOEREN INSPIRATIE
LAMEL PARKET

Dagelijkse vertoning van de cultfilm over
de vroege periode van Graffiti en hiphop
in New York: WILD STYLE uit 1982 van
Charlie Ahearn.

24.

95

TRAPRENOVATIE.
MULTIPLANK EIKEN
Complete traptreden,
diverse kleuren, 13 treden,
incl. stootborden, anti-slip
strip, montagelijm en olie.
excl. montage, incl. btw

STUNT AANBIEDING

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

33.

95

vanaf

625.-

RUSTIEK EIKEN VISGRAAT
15,5x77,5 cm, 14 mm dik, eiken toplaag,
4 zijde mini velling, verkrijgbaar in diverse
kleuren, van 79.95 nu per m2

39.

95

200.000m2 op
voorraad
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

KLAASENVANDEURSEN.COM | VHZ WK 33
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UITGAVE
met nieuws uit Helmond/de Peel

Maak kennis met de vernieuwde aloë vera dranken
FRISSE CRANBERRY EN APPEL
van Forever! Nog natuurlijker, rijk aan vitamine C
Forever Aloe Berry Nectar. De frisse smaak van cranberry
en zonder
Een ideale
appel geeft aloë een fruitige twist! Forever.
FOREVERconserveermiddelen.
ALOE VERA GEL
FRISSE CRANBERRY ENen
APPEL
Stel je eens
datgezond
je op een aloë
vera
Forever Aloe Berry Nectar is een heerlijke
aanvulling
opvoor
een
voedingspatroon!
plantage staat, het blad van een aloë plant
variant op de basisgel. De frisse smaak van
ZONNIGE PERZIK
opensnijdt en de gel direct kunt proeven.
cranberry en appel geeft aloë een fruitige
• Onze
Puresuikervrije
aloë vera
gel
Forever
Aloe Peaches! De zonnige smaak van perzik
Forever Aloe Vera Gel
twist! Forever Aloe Berry Nectar
bevat
gel komt C
heel dicht in
90,7% pure aloë vera gel uit
het binnenblad
• met
Rijk99,7%
aanpure
vitamine
bezorgt
je direct een zomers gevoel. Forever Aloe
buurt! Het
is niet voor niets het eerste
van de plant en is rijk aan Peaches
vitamine C.bevat 84,3% pure aloë vera gel uit het
• deZonder
conserveermiddelen
product dat een certificaat ontving van het
• International
GlutenvrijAloe Science Council (IASC)
binnenblad van de plant en is rijk aan vitamine C.
• voor
Natuurlijke
de puurheidsmaak
en kwaliteit. Geniet van
natuurlijke
smaak van onverdunde
• de100%
recyclebare
verpakking
THE ALOE VERA COMPANY
en profiteer van alle waardevolle
• gel
Heerlijk
fris
Forever gaat voor pure producten. Alle aloë vera
eigenschappen van aloë vera en
gel is afkomstig van eigen plantages in Texas en
vitamine C. Precies zoals
de natuur het
heeft VERA
bedoeld.GEL
FOREVER
ALOE
de Dominicaanse Republiek. Om de kwaliteit te
waarborgen wordt de gel na de oogst direct verwerkt
Stel je eens voor dat je op een aloë vera plantage staat,
en verpakt in verpakkingen die zijn gemaakt van 100%
het blad van een aloë plant opensnijdt en de gel direct
recyclebaar materiaal. Forever houdt altijd controle over
kunt proeven. Onze suikervrije Forever Aloe Vera Gel
het complete productieproces: From plant, to product,
met 99,7% pure gel komt heel dicht in de buurt! Het is
to you!
niet voor niets het eerste product dat een certificaat
ontving van het International Aloe Science Council
(IASC) voor de puurheid en kwaliteit. Geniet van de
natuurlijke smaak van onverdunde gel en profiteer
van alle waardevolle eigenschappen van aloë vera en
BUSINESS
OWNER
vitamine C. Precies zoals de natuur het heeft bedoeld.

Huijbregts

Ja .

DOOR WILLEM HUIJBREGTS

I

n de afgelopen periode heb ik met de
meesten van jullie geluncht of een praatje
gemaakt. Het was fijn om te horen hoe
betrokken iedereen is bij ons bedrijf. Heel
veel dingen gaan goed, sommige dingen
moeten beter. Op 7 juni hebben we tijdens
de zomerborrel, naar aanleiding van jullie
opmerkingen, gepresenteerd wat onze
plannen zijn. We gaan samen aan de slag
om ons bedrijf nog beter te maken, daar
hebben we jullie ideeën bij nodig. Dat doen
we met medewerkers in brainstormgroepen.
Wil je hieraan meedoen, meld je dan aan via
receptie@huijbregts.nl.

Op 9 mei zijn Emma en ik de trotse ouders
van onze dochter Maud geworden. Mede
namens ‘grote broer’ Hidde willen wij hierbij
iedereen bedanken voor de vele felicitaties!

2499.-

Het gaat er toch van komen

Bouw Spanje

met standaard
een 400wh accu,
meerprijs 500wh
is € 200.00

eindelijk van start
De bouw in Spanje, in het dorp Massanes, is eind mei officieel
gestart. Eindelijk! Sinds 2015 zijn we in het bezit van ruim
44.000m2 industriegrond. De grond is verdeeld in twee percelen.
We starten met bouwen op een van de twee percelen. Voor het
andere perceel is nog geen bestemming.

Onze toekomstige fabriek heeft een gunstige
ligging. Als je afslag 10 neemt op de snelweg
AP 7 tussen Girona en Barcelona, ben je er in
twee minuten. Dit is natuurlijk heel goed voor
onze bereikbaarheid en de aan-en afvoer van
grondstoffen en eindproducten. Het gebied ten
noorden van Massanes, tegen de Pyreneeën,
staat bekend om zijn voedingsmiddelenindustrie.
Dit maakt de locatie voor ons nog aantrekkelijker!
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Onze voordelen
waardebon|DL
MONkEy MEE
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geen onderhouds
onderhoudsfiets
contracten maar
of
gratis leen
rhoud
gewoon betaalbaar
bij onde ratie
onderhoud
repa

voordeel 11

voordeel
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tage
gratis mon es gratis accu test
gratis softw
accessoir
bij onderhoud
update are
bij

100% rijklaar
afgeleverd

onderhou
d

voordeel 13

snelservice bij
reparatie
zonder afspraak

de beste
merken

op
garantie s
reparatie

€ 17.50
(geldig tm 31-08-2019)

FIETSEN

TElEFOONvErbOd
Op dE FIETS!

Wij hebben de beste oplossing, telefoonhouder
waarin iedere telefoon past voor slechts € 19.99
(geldig tm 31-08-2019)

verrassend vanzelfsprekend

Het was gezellig druk tijdens de zomerborrel! De gegrilde kippen waren heerlijk! Voor herhaling vatbaar!

Mierloseweg 23 Helmond
T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl
Of f ic ië l e

d e al e r

va n
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Het ultieme outdoor gevoel
De dagen worden langer, de zon
schijnt steeds vaker, de barbecue
wordt weer aangestoken en we willen er weer naar buiten! Voor elk buitensport avontuur kun je bij ons
terecht, hoe groot of klein deze activiteit ook is. Adventure Store, de
sport & outdoor speciaalzaak aan de
Kastanjehoutstraat 3 te Mierlo-Hout
(Helmond), is de zaak waar je heen
gaat als je spullen buitengewoon
goed moeten zijn. Het assortiment
bevat alles op het gebied van sport,
camping, recreatie en outdoor. Wij
helpen je graag op weg met jouw
avontuur!
Outdoor
Op de outdoor afdeling vindt je alles
voor het wandelen, buitensporten en
voor al je reizen. De recreatieve
vakantiewandelaar en de fanatieke
vierdaagse lopers komen helemaal

30-07-19 11:06

op niveau met de collectie (berg)
wandelschoenen, accessoires en outdoor kleding van Adventure Store.
Ook voor de bagage die in de rugzak
mee gaat en gadgets zoals een nieuw
mes of de nieuwste verrekijker, u zult
versteld staan van het aanbod.
Natuurlijk ook voor de mensen die
lichtgewicht reizen.
Camping
Voor de festivalgangers, de kampeerders en voor de mensen die kamperen in luxe, ook voor campingartikelen kunt u bij Adventure Store
terecht. Uiteraard voor de tenten,
maar ook voor alles wat er verder bij
komt kijken. Een grote, uitgebreide
slaapafdeling met slaapzakken,
luchtbedden en matten voor een goede nachtrust, comfortabele lichtgewicht meubels om te relaxen, alle
zaken om te kunnen eten & drinken

en nog veel meer! Ook op de campingafdeling heel veel voordeel met
de verschillende zeer scherpe prijspakkers.
Bad & Beach
Uiteraard is er bij Adventure Store
een gigantische collectie bad & beach
kleding, slippers en sandalen uitgestald op circa 400m2 ruimte, waarbij
dit met recht de grootste bad & beach
winkel van de regio de Peel genoemd
mag worden. Bij Adventure Store
hebben ze het allemaal.
Recreatie
Naast de enorme collectie zwembaden, bubbelbaden, boten, hangmatten en tarpen gaat de aandacht uit
naar de barbecue afdeling.
Op zo’n 200m 2 staan er complete
collectie’s bbq’s van o.a. Boretti,
Campingaz, Cobb en Weber, met

HOOFDSTRAAT 155 • HELMOND
0492 - 661 884 • INFO@HEUVEL.NL

Kamperen | 3

ALTA BUNION
GTX BLUE

229.99

Vraagprijs € 409.000,- k.k.

TATRA
GTX

WOMEN

MEN/WOMEN

B KLASSE

259.99

Vraagprijs € 439.000,- k.k.

Valeriaanbeek 10

Bleyenbeekdreef 35

TE KOOP

VERKOCHT

Voor meer informatie
kijkt u op
www.adventurestore.nl

Vraagprijs € 369.000,- k.k.

Leeuwenborchweide 18

A-B KLASSE

TE KOOP

Barbecue | 3

Adventure Store vindt u aan de
Kastanjehoutstraat 3 in Mierlo-Hout
(Helmond). De winkel is naast
de normale winkelopeningstijden ook op Hemelvaartsdag en
2e Pinksterdag geopend
van 12 tot 17 uur.

Meindl Comfort Fit

Extra bewegingsruimte voor de tenen en toch een stevige grip in de hiel. Geen
last van opgevouwen en beknelde tenen meer.
Uitgevoerd met het luxe Comfort Fit kurken voetbed met Poron schokdemper
voor optimaal comfort en uitstekende vochtregulering.
PROBEER HET UIT EN JE WILT NIETS ANDERS MEER!

4

3

2

4

2

1

1

A KLASSE

AALSTERWEG 134 C • EINDHOVEN
040-7820849 • INFO@HEUVEL.NL

NIEUW
op een perceel van 467 m²!

zowel keuze in bbq’s op gas, stroom
en natuurlijk houtskool. Uiteraard
ook voor alle denkbare accessoires
en de brandstof als houtskool, briketten en gastanks en vullingen kunt u
bij ons terecht. Naast de verschillende aanbiedingen met Campingaz,
Cobb en Boretti hebben we op de hele
collectie Weber barbecues een korting van 20% uitgekeerd in weber
accessoires.

1. Kurken voetbed met
2. Poron ® schokdemper
3. Cambrelle niet geweven afdekking
4. Plus geïntegreerd pad

189.99

e x c lu s i e f i N T e R V i e W

KRANT

WANDELEN
REIZEN
OUTDOOR
KAMPEREN
RECREËREN
BARBECUE
BAD&BEACH

BORN IN BAVARIA – WORN AROUND THE WORLD

GRITSTONE
GTX

van de patisserie

Gratis

MOUNTAIN BOOTS
HANDCRAFTED WITH PASSION
BEST FIT!
HANDGEMAAKT IN EUROPA
VORMVAST //
VERZOOLBAAR
LANGE LEVENSDUUR

Hotel Antwerpen
Nieuw Business Center

Gouden Meesters

Bubbelbaden | 2

HEMELVAARTSDAG & 2e PINKSTERDAG OPEN VAN 12.00 - 17.00 UUR

MEN-WOMEN

VAN DER VALK M A G A Z I N E

George Baker

overtuigd?

www.henkvanrooijfietsen.nl

waardebon|DL

Ik wens jullie een hele fijne
zomer; in binnenof buitenland

voordeel 7

14
voordeel

MET bON vaN € 24.99 vOOr

Adventure Store

ADVERTENTIE/REDACTIE:
0492-845350
INFO@GROOTPEELLAND.NL

zadelgarantie

voordeel 9

gratis
op
afstelle maat
n
nieuwe van de
fiets

Heel veel factoren hebben de totstandkoming
van de bouw vertraagd. Het is begonnen met de
aankoop die vrij lastig was. De verkopende partij
zorgde voor veel vertraging en irritatie. Daarna
kregen we te maken met een vergunningentraject dat niet te vergelijken is met dat van
Nederland. Om nog maar te zwijgen over de
onafhankelijkheidsbeweging in Catalonië, en de
perikelen rondom de Brexit.

voordeel 3

iedere
dag
testdag

e
de best
service

Naar alle verwachtingen kunnen we in het najaar
van 2020 eindelijk de eerste kilo’s produceren
in Spanje. We zijn inmiddels begonnen met het
grondwerken. In de komende maanden wordt de
betonconstructie gebouwd. We houden jullie
via de beeldkrant en de Huijbregts Actueel op
de hoogte.

zomerborrel

Willem

voorde
el 2

1
voordeel

Najaar 2020

Tot slot nog even aandacht voor onze open
dag op 31 augustus. De aanmeldformulieren
zullen binnen nu en enkele weken per mail
worden verstuurd. Iedere medewerker mag
ongeveer 10 gasten meenemen om het
bedrijf te laten zien.

®

Nu voor de
zeer speciale prijs
van

BUITENGEWOONGOED

DOEN!

Elektrische fiets met Bosch Active
plus 50nm motor, 8 versnellingen
en onderhoudsarme Gates riem
aandrijving, Magura remmen op
oliedruk, verende vork en verende
zadelpen in dames en heren
model.

www.valk.com
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ARRANGEMENTEN
Op
pad!
EN DEALS OP

Deze gratis krant is een uitgave van Adventure Store in samenwerking met ADCommunicatie in een oplage van 100.000 exemplaren.

100.000 EX!

Forever gaat voor pure producten. Alle aloë
vera gel is afkomstig van eigen plantages in
Texas en de Dominicaanse Republiek. Om
de kwaliteit te waarborgen wordt de gel na
de oogst direct verwerkt en verpakt in
verpakkingen die zijn gemaakt van 100%
recyclebaar materiaal. Forever houdt altijd
controle over het complete
productieproces: From plant, to product,
to you!

ALOË VERA ZOALS DE NATUUR HET HEEFT BEDOELD

In Spanje zijn we eindelijk gestart! Het heeft
ons iets te lang geduurd, maar het gaat nu dan
toch echt gebeuren. Bedrijfsbreed zal deze
stap voor nog meer werkgelegenheid zorgen.
De productielocatie in Spanje is bedoeld als
uitbreiding van onze capaciteit in Europa, en
niet als vervanging van werkgelegenheid in
Helmond. Laat dat duidelijk zijn!

Het beste bereik voor uw aanbiedingen/
vacatures, veel beter dan op Facebook/Internet

THE ALOE VERA COMPANY

Pure aloë vera gel
Rijk aan vitamine C
Zonder conserveermiddelen
Glutenvrij
Natuurlijke smaak
100% recyclebare verpakking
Heerlijk fris

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Van der Valk Magazine 36 e Jaargang - 143 herfst 2019

Maandelijks 100.000 ex.

gezond voedingspatroon!

3

COLLECTIE
MANNEN EN
VROUWEN

VERKRIJGBAAR BIJ
DE ADVENTURE STORE

VERKOCHT

UW HUIS TE
KOOP?

d op zoek
5
Wij zijn dringen Parnassiasingel
n in uw
naar nieuwe woninge met
kantoor
wijk. Als groot
hebben
een breed netwerk u in het
voor
wij de kopers egt u uw
vizier! Overwe n? Neem
verkope
te
Rivierensingel 476
woning
met ons op
eens contact
nde
voor een vrijblijve
én profiteer
waardebepaling
ing*
van onze aanbied

*onze makelaar

TAUERN GTX

SIENA GTX JOURNEY PRO GTX

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl

* Niet in combinatie met andere actie’s. Deze actie is geldig t/m 16 juni 2019 en zolang de voorraad strekt.

* Niet in combinatie met andere actie’s. Deze actie is geldig t/m 16 juni 2019 en zolang de voorraad strekt.

licht dit graag

Dierdonklaan 79

VERKOCHT

bij u thuis toe.

EXTRA
UW WONING ACHT
Leeuwenborchweide 30 ONDER DE AAND
Leeuwenborchweide 11
OND
ZOWEL IN HELM
ALS IN
EINDHOVEN
Schelvisstraat 8

KLAASEN | VANDEURSEN.COM AVH DIERDONK AUG 2019

info@adcommunicatie.nl
0492-845350

Voor meer
informatie bel
ALOË VERA
ZOALS DE NATUUR HET HEEFT BEDOELD
Lenie
Klaasen
Maak kennis met de vernieuwde aloë vera dranken van Forever! Nog natuurlijker,
06-52716622
rijk aan vitamine C en zonder conserveermiddelen. Een ideale aanvulling op een
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Gek op perzik? Kies dan voor Forever
Aloe Peaches! De zonnige smaak van
perzik bezorgt je direct een zomers gevoel.
Forever Aloe Peaches bevat 84,3% pure
aloë vera gel uit het binnenblad van de
plant en is rijk aan
vitamine C.
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Ook voor u kunnen we elk gewenst concept van formaat bedenken en realiseren.
Voor grafische en industriële toepassingen, nationaal en internationaal.
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SEP

H2O Festival Feel Free
Foutdoor
Festival
Helmond

FOUTDOOR nu ook in Helmond is
het foutste grootste verkleedfeest
van Nederland. Een plek van en voor
mafkezen.
Recreatieplas Berkendonk, HELMOND,
www.foutdoorfestival.nl
Za 7 september 2019
13:00 - 00:00 uur.

7

SEP

Oorverdovend Silent Disco in
Cacaofabriek

Jazeker een Silent Disco in Helmond
Jij bepaalt zelf op welke muziek jij wilt
dansen. De Cacaofabriek, HELMOND
Za 14 september 2019
21:00 - 23:00 uur.

15
SEP

Oliemolense
Snuffelmarkt /
Braderie

Najaarsmarkt van K.V. de Olietrappers.
O.a. een snuffelmarkt braderie Circus
Jacona Linedancers St.Anna Custom
Car meeting en nog veel meer.
Montgomeryplein, HELMOND,
www.kvdeolietrappers.nl

17
SEP

Optocht Garden 75

In het centrum van Mierlo-Hout
worden om 12.30 uur zo n 125
historische voertuigen waarvan
minimaal 3 tanks uit de groep Garden
75 verwacht.
Centrum Mierlo-Hout, HELMOND,
www.helmondvrij.nloptochtgarden-75 Di 17 september 2019
12:30 - 15:00 uur.

21
SEP

Urban Matterz
Oldschool HipHop
concert

Cacaofabriek, HELMOND, www.
facebook.com/urbanmatterz
Za 21 september 2019 19:00 uur.

SEP

SEP

Lambertus
Concerten Beethoven sonates

Een prachtig programma met sonates
voor dwarsfluit en pianoforte van
Ludwig van Beethoven. Auditorium
Elkerliek Ziekenhuis, HELMOND,
Zo 22 september 2019
20:00 - 21:00 uur.

Blaasfestijn
Centrum
Helmond

Op zondag 29 september 2019 vindt
de 14de editie van het Blaasfestijn
Centrum Helmond plaats. Dit
festijn speelt zich af in het centrum
van Helmond waar het op deze
koopzondag gezellig druk zal zijn.
Helmond Centrum, HELMOND,
www.blaasfestijn.nl Zo 29 september
2019 12:00 - 18:00 uur.

18 AUG
T/M
6 OKT

MELTINGPOT

De expositie MELTINGPOT is het
resultaat van de samenwerking tussen
UrbanMatterz en De Cacaofabriek.
UrbanMatterz bestaat vijf jaar en dat is
reden genoeg voor een speciale expo.
De Cacaofabriek, HELMOND,
www.cacaofabriek.nl/expo
Zo 18 augustus 2019 t/m zo 6 oktober
2019 ma-zo: 13:00 - 17:00 uur.

Asten

4

SEP

De vijfde editie van het jaarlijkse
Oldschool HipHop concert, onderdeel
van het UrbanMatterz Festival, zal op
21 september los gaan met een dikke
line-up.

22

H2O Festival Feel Free het 2-daagse
cultuurevenement van Helmond vindt
dit jaar plaats op 27 28 september op
de culturele hotspot van Helmond:
Het Speelhuis Speelhuisplein.
Het Speelhuisplein, HELMOND,
www.helmondh2o.nl
Vr 27 september 2019
20:15 - 01:00 uur, za 28 september
2019 15:00 - 01:00 uur.

29

Rondleiding
Wolfsberg in
teken van Tweede
Wereldoorlog

Van 14.00 tot 16.00 rondleiding door
de Wolfsberg in teken van Tweede
Wereldoorlog o.l.v. Gerard Geboers.
Dat er genoeg te vervalt over De
Wolfsberg in Asten ten tijden van de
Tweede Wereldoorlog in deze straat. U
kunt zich hiervoor inschrijven bij VVV
Asten. De kosten zijn €4.50 p.p. en er
geldt een maximum van 20 personen.
Vertrekpunt wordt bij inschrijving
bekend gemaakt.

Vogelbeurs Asten

Van 09.00 tot 11.30 uur in- en verkoop
van vogels, vogelbenodigdheden en
lectuur in De Beiaard, Pastoor de
Kleijnhof 21, 5721 CR Asten. Entree € 1,en kinderen gratis. Org. Vogelvereniging
“Zang en Kleur” Asten. Telefoon 049369267. www.zangenkleur.nl

Start
bevrijdingsvuur

Op 19 september wordt in Asten
het bevrijdingsvuur ontstoken. Deze
ceremonie tussen 18.30 uur en 21.00
uur zal plaatsvinden in het bijzijn van
de burgemeesters van 6 Brabantse
Peelgemeenten en het Limburgse
Meijel (Peel en Maas). Vanaf hier
wordt het vuur naar de diverse
peelgemeenten gebracht.
VVV Asten, ASTEN. Do 19 september
2019 18:30 tot 21:00 uur.

19
SEP

Expositie en
Peel-breed project
Death Valley De
Peel

Expositie en Peel-breed project Death
Valley De Peel 75 jaar vrede en vrijheid
Entree volwassenen € 10,-, kinderen
vanaf 4 jaar € 5,-, CJP € 8,Expositie en Peel-breed project
Death Valley De Peel, ASTEN, www.
museumasten.nl
Vr 3 mei 2019 t/m di 31 maart 2020
ma: 13:00 - 17:00 uur, di-vr: 09:30 17:00 uur, za, zo: 13:00 - 17:00 uur.

BAKEL

de mortel

SEP

1

SEP

Zesde
Mortelse
oldtimerdag

Op het gezellig dorpsplein vindt voor
6e keer de Mortelse Oldtimerdag
plaats, een gezellig treffen van alles
wat rolt en ouder is dan 30 jaar, Verder
toerrit van oldtimers over ca. 90 km.
geen tentoonstelling van oldtimers
Vertrek toerrit vanaf cafe zaal t anker
inschrijven tussen 09.30 uur en 11.00
uur waar na afloop een loterij. Zo 1
september 2019 09:00 - 17:00 uur.

22
SEP

De Mortel
75 jaar
bevrijd

Fanfare St.Lucia uit de Mortel
presenteert de Mortel 75 jaar bevrijd.
Een herdenkingsconcert bij MFA de
Sprank vanaf 15.00 uur. Herbeleef de
bevrijding door de ogen van de Mortel.
MFA De Sprank - De Mortel, Zo 22
september 2019 15:00 uur.

28
SEP

Rocking Rebels
40 jaar.

Zaterdag 28 en zondagmiddag 29
september, op Kampeerboerderij
Fleuren, in De Mortel, Noord Brabant!
MET camping, en een fantastische
zaal! DIT concert, hebben de Rebels
nodig, om er een jaarlijks terugkerend
evenement van te maken! Tickets 40
euro! Kampeerboerderij Fleuren , Za
28 september 2019 12:00 uur, zo 29
september 2019 - 17:00 uur.

Brabantse Disabled Open
bij Golfbaan Stippelberg
Op 31 augustus 2019 vindt op
golfbaan Stippelberg de Brabantse
disabled open plaats. Tevens een
mogelijkheid voor een gratis golfclinic
voor mensen met een lichamelijke
handicap. aanvang 11.00 uur start
clinic 12.30 uur. Golfbaan Stippelberg,
Hooizak 7 5761 RZ Bakel.Za 31
augustus 2019 11:00 uur.

Live optreden van
Wood 88 bij cafe
bar de Midnight

Op 2 september 2019 vanaf 21.00 uur
tijdens Bakel kermis een optreden van
Wood 88 met live muziek bij cafe bar
de Midnight aan de Dorpsstraat 40 te
Bakel. entree gratis. Ma 2 september
2019 21:00 - 01:00 uur.

SEP

Een markt op het gebied van natuur,
milieu, voeding, biodiversiteit,
alternatieve energie en duurzaamheid
De Ossenbeemd, www.ossenbeemd.nl
Zo 8 september 2019
13:00 - 17:00 uur.

17
SEP

Ondernemerscafé
Deurne

Een avond waar op informele wijze van
gedachten gewisseld wordt over tal
van zaken die ondernemend Deurne
bezighoudt. De avond heeft een open
karakter; ook niet-ondernemers zijn
welkom. De Brouwer,
www.ondernemerscafedeurne.nl
Di 17 september 2019 21:00 uur.

22
SEP

20ste
Bromfietsbeurs
Deurne 2019

Een beurs een geheel overdekt waar
zowel te koop als te show vele oldtimer
bromfietsen van verschillende merken
uit vervlogen tijden staan van rock
tot flowerpop. Natuurpoort De Peel,
DEURNE, www.devettebougie.nl
Zo 22 september 2019
10:00 - 15:00 uur.

29
SEP

Herdenking oudstrijders

Eucharistieviering met herdenking
van de oud strijders in NederlandsIndië en Nieuw Guinea; aandacht voor
de bevrijding van het centrum van
Deurne. Sint Willibrorduskerk,
www.heiligewillibrorddeurne.nl
Zo 29 september 2019 10:30 uur.

gemert

1

SEP

Markt Groen
Deurne 2019

deurne

AUG

2

bij de visie van Sociocratische
Leeromgeving LOS Deurne .
Sociocratische Leeromgeving LOS
Deurne, DEURNE, www.losdeurne.nl
Zo 8 september 2019
13:00 - 17:00 uur.

8

31

29

8

SEP

Quiz Master In de
Gloria in Asten

Aanvang 20.30 uur van de Quiz
Master, georganiseerd in samenwerking
met BOOM Events. Kerkdeuren om
20.00 uur open. De teams bestaan uit
maximaal 6 personen. Het team dat
de meeste correcte antwoorden geeft
wordt uitgeroepen tot Quiz Master.
Vooraf inschrijven via e-mail: marion@
boomenevents.nl. Deelname € 3.50
persoon. www.indegloria.nl

in de
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De verkleedkoffer
voorstelling met
Arno Huibers

Een vrolijke interactieve voorstelling
met clownerie, mime, maskerspelen
en live muziek. gericht op kinderen
en uiteraard volwassenen. 29
september 2019 aanvang 14.30 uur.
Het Parochiehuis Bakel, BAKEL Zo 29
september 2019 14:30 uur.

SEP

Vlooienmarkt CS
De Pottenbakkers
Zeilberg 2019

Jaarlijkse overdekte vlooienmarkt
Hal van Berkers, www.pottenbakkers.nl
Zo 1 september 2019 10:00 - 15:30 uur.

8

SEP

SEP
34e Vescom Halve
Marathon Deurne
2019

Start en finish van alle afstanden is
in de Kerkstraat in Deurne. Geheel
geasfalteerde en verkeersvrije wegen.
Centrum Deurne , www.inschrijven.nl
10:00 uur.

8

SEP

Boerenontbijt
tussen de koeien
2019

Op zondag 8 en zondag 15 september
organiseert ZLTO Deurne in
samenwerking met Natuurpoort de
Peel en het Streeckhuys Deurne 2x
opnieuw een boerenontbijt
Familie Verbaarschot,
www.natuurpoortdepeel.nl
Zo 8 september 2019 11:00 - 13:00 uur.

8

SEP

15

FestivaLOS benefietevenement
voor het hele gezin

Tweede editie met een variëteit aan
kraampjes, workshops, lezingen en
activiteiten voor kinderen passend

Classic Motorraces
Gemert

Op zondag 15 september 2019 wordt
op het parcours HandelsesteegEsdonk-Torenwiel-Serisweg weer de
classic motorraces Gemert verreden.
Dit jaar de vijfde editie. Wedstrijden
vanaf 13.00 uur tot 17.30 uur. Zo 15
september 2019 13:00 - 19:00 uur.

21
SEP

Horrorteam
Gemert met
horrornight

Het Halloween/horrorteam Gemert
organiseert een gruwelijke horrornight
op 21 september 2019 vanaf 19.00 uur
in Wolfsbosch te Gemert. Inschrijven
via website. Za 21 september 2019
19:00 - 23:45 uur.

28
SEP

Veteranendag
Gemert-Bakel

Op 28 september 2019 wordt voor de
16e keer de Veteranendag gehouden in
Gemert-Bakel. Naast de gebruikelijke
activiteiten welke vanaf 14.00 uur zich
op het Ridderplein grotendeels zullen
afspelen wordt ook nog een plaquette
onthuld b.g.v. 75 jaar herdenking

de
loop
weekkrant HELMOND
Groot
PEELLAND
bevrijding. Za 28 september 2019
14:00 - 17:00 uur.

SEP

SEP

Wahnsinn Oktober festival
Jetzt geht’s los! Auf zaterdag 28
september 2019 von 18:00 tot
00:00 vindt de tweede editie van
het Wahnsinn Oktober festival Zum
Tafel! Deze wahnsinnige abend wordt
georganiseerd op evenemententerrein
De Schabbert te Gemert. Za 28
september 2019 18:00 - 00:00 uur.

SEP

handel

AUG

Op 22 sept is er een evacuatietocht
vanuit Meijel en Neerkant. De evacuees
starten tussen 09.00 en 10.00 uur
gelijktijdig in beide dorpen. In Meijel
vanuit Truijenhof en in Neerkant
vanaf Museum Techniek met een
Ziel. Zij ontmoeten elkaar bij de
Tureluurweg en lopen daarna door
naar het Vorstemansplein waar zij
hartelijk worden ontvangen door de
Heusdenaren/Astenaren. De route
volgt de evacuatieroute van toen.
www.museumklokenpeel.nl Zo 22
september 2019 09:00 uur.

6

SEP

Tribute
to the Cats
Band

Festival Misty Fields
14e editie van cultuurfestival met
muziek, theater, etc. in natuurgebied
De Groote Peel. Locatie: Hollideeweg,
Asten-Heusden vrijdag (17:00 - 01.30
uur): div optredens Entree: € 20,00
(dagkassa: € 25,00) zaterdag (12:00
- 01.30 uur): div optredens Entree: €
30,00 (dagkassa: € 35,00) zondag
(12.00 - 20.00 uur): gezinsdag 'Family
Fields' diverse optredens Entree: €
5,00. Een combiticket voor vrijdag,
zaterdag en zondag kost € 42.50,
dagkassa € 48,00. Jongeren van 13
t/m 17 jaar betalen vrijdag € 10,00,
zaterdag € 15.00 en zondag € 5.00.
Info & tickets: www.mistyfields en zie
de optredens www.mistyfields.com
Vr 6 september 2019 17:00 - 23:55
uur, za 7 september 2019 12:00 23:55 uur, zo 8 september 2019 12:00
- 20:00 uur.

Op zaterdag 31 augustus 2019 een
optreden van Tribute to the Cats Band
bij Time Out in Gemert. Organisatie
NXT Events. aanvang 20.00 uur entree
21 euro vvk, aan de zaal 23 euro. Time
Out Uitgaanscentrum - NXT events, Za
31 augustus 2019 20:00 uur.

7

SEP

Evacuatietocht
met ontsteking
bevrijdingsvuur
Asten-Heusden

Najaarskermis
Gemert

Najaarskermis op het Ridderplein in
Gemert. Diverse attracties. Aanvang
iedere dag 15.00 uur. Najaarskermis
Gemert, GEMERT. Vr 13 september
2019 19:00 uur, za 14 september 2019
15:00 uur, zo 15 september 2019 15:00
uur, ma 16 september 2019 15:00 uur,
di 17 september 2019 15:00 uur.

31

www.peelexpress.nl Wo 4 september
2019 14:00 - 15:30 uur.

22

28

22
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Immortal vs
Madness-Industry

Immortal viert zijn 5 jarig jubileum op
7 September 2019 in 1 van de meest
toonaangevende locaties te Nederland,
de Time Out te Gemert... Area 1 gaat
terug naar de hoogdagen van de jaren
90 meer specifiek naar de periode
1994-1997. Area 2 wordt gehost door
Madness-Industry Madness-Industry
is bekend van hun feest This is
Madness, als je hier nog niet bekend
mee bent zeker de moeite waard
om eens te gaan kijken. Dit Indoor
Hardcore Festival is de Time Out
Uitgaanscentrum - NXT events, Za 7
september 2019 22:00 uur.

someren
SEP

29
SEP

7

SEP

Gildekringdagen
Liessel 2019

Welke buurtschappen hebben tijdens
Liessel kermis de mooiste ereboog
voor de nieuwe koning gemaakt?
Sportpark de Smeltkroes,
www.sint-hubertusgilde.nl
Za 7 september 2019 20:00 uur, zo 8
september 2019 12:30 uur.

Beurs met standhouders uit
Nederland, België, Duitsland en
Frankrijk. Gemeenschapshuis De
Moost, www.oldiesclubneerkant.nl
Zo 29 september 2019
11:00 - 17:00 uur.

boekel

milheeze

SEP

Aanvang 14.00 uur Midgetgolf op zijn
'boerenfluitjes' met boerenwerktuigen
als obstakel in een doolhofachtig
lang grasparcours. Deelname € 6,50
p.p. en kinderen tot 10 jaar € 4,00.
Tijdsduur ca. 1,5 uur. Peelexpress
groepsactiviteiten, Behelp 13, AstenHeusden Voor meerdere activiteiten,
andere tijdstippen, of info:

8

SEP

Music en More in
Milheeze

Op 8 september 2019 van 14.00 uur
tot 18.00 uur in de Schans te Milheeze
met Friends with Voices. Een gezellige
middag vol muziek, entertainment en
heerlijke hapjes. Kaartjes zijn voor 15
euro per stuk (inclusief 1 consumptie
en diverse heerlijke hapjes) te koop bij
Dagwinkel Milheeze. Multifunctioneel
centrum De Schans, Zo 8 september
2019 14:00 - 18:00 uur.

SEP

31
Heel Handel trapt

Tourclub Handel organiseert op
zaterdag 31 augustus een fietsclinic
voor jongens en meisjes van 7 tot en
met 12 jaar onder het motto ‘Heel
Handel Trapt’. De fietsclinic wordt
gegeven door Karlijn en Sylvie Swinkels
en is één van de activiteiten die
Tourclub Handel organiseert in het
kader van haar veertigjarige jubileum.
Op zaterdag 31 augustus organiseert
Tourclub Handel op het terrein van
Huize Padua van 13.00 uur tot 14.30
uur een fietsclinic. Za 31 augustus 2019
13:00 - 14:30 uur.

De Speledonckers
spelen het
openluchtspel
De Storm

Hij is ook op de hoogte van alle
complotten en intriges die de
drenkelingen onder elkaar en tegen
hem smeden doordat de onzichtbare
geest Ariel voor hem spioneert. Op
die manier zijn de andere personages,
zonder dat ze zich ervan bewust zijn,
slechts machteloze marionetten in het
spel dat Prospero bedacht heeft.Nadat
zijn broer Antonio hem als rechtmatige
hertog van Milaan heeft afgezet,
spendeert Prospero al zijn tijd op het
eiland om zijn magische kunsten te
vervolmaken.Na twaalf jaar studie is hij
klaar om zijn vijanden te verslaan en
wanneer het lot hun schip tot nabij de
kust van het eiland brengt, ontketent
Prospero met zijn magie een storm,
waaraan het stuk zijn titel ontleent.
Dit zijn de speeldata voor de Storm:
• zondag 1 september om 14.30 uur
• zaterdag 7 september om 20.00 uur
• zondag 8 september om 14.30 uur
• woensdag 11 september om 20.00 uur
• zaterdag 14 september om 20.00 uur
• zondag 15 september om 14.30 uur

AUG

28

Memorial Maus
Gatsonides 2019

Dit jaar wordt alweer voor de 21e
keer de ‘Memorial Maus Gatsonides’,
oftewel ‘de Maus’, verreden. De
jaarlijkse rally van onze eigen TR
Club Holland. Dit jaar gaan we weer
naar buiten, naar Oost-Brabant en
Noord-Limburg De diverse routes
voor de Sport-, Toer- en Instapklasse
worden weer uitgezet door de rally/
ritten specialisten Kees van Hattum
en Ton den Uyl. Ook het grondgebied
van de gemeente Gemert-Bakel wordt
aangedaan. Stippelberg, de Rips.
Za 28 september 2019
08:00 - 19:00 uur.

Uitgever
Adcommunicatie Helmond
Tel. 0492-845350
Ad Klaasen
Steenovenweg 20
5708 HN Helmond
Advertenties
info@grootpeelland.nl
Tel. 0492-845350
Christel Sanders
(06-30 07 31 81)
Eric v.d. Putten
(06-30 25 25 12)
Redactie
Mandy Meeuwsen
Info@grootpeelland.nl
Tel. 0492-845350
Volgende uitgave:
27 september
Beelden
o.a. Shutterstock
Opmaak
KlaasenVandeursen
Communicatie
www.klaasenvan
deursen.com

Kermis
in Lierop

• Vrijdag 13 september 2019
19.00 - 00.00 uur
• Zaterdag 14 september 2019
15.00 - 01.00 uur
• Zondag 15 september 2019
13.00 - 01.00 uur
• Maandag 16 september 2019
13.00 - 00.00 uur

28
SEP

Bjorn van der Doelen

SEP

Boerenmidgetgolf in
Asten-Heusden

22

27 T/M
30

de rips

heusden

4

CD- en
platenbeurs in
Neerkant

Deze bijlage is een uitgave
van Adcommunicatie
Helmond en verschijnt
11x per jaar in een oplage
van bijna 100.000 ex.
Ook op internet:
www.grootpeelland.nl
www.deloop.eu
www.helmondnu.nl

Evacuatietocht
vanuit Meijel en
Neerkant naar
Heusden

Op 22 sept is er een evacuatietocht
vanuit Meijel en Neerkant. De evacuees
starten tussen 09.00 en 10.00 uur
gelijktijdig in beide dorpen. In Meijel
vanuit Truijenhof en in Neerkant
vanaf Museum Techniek met een
Ziel. Zij ontmoeten elkaar bij de
Tureluurweg en lopen daarna door
naar het Vorstemansplein waar zij
hartelijk worden ontvangen door de
Heusdenaren/Astenaren. De route
volgt de evacuatieroute van toen.
Museum Techniek met 'n Ziel,
www.museumklokenpeel.nl
Zo 22 september 2019 09:00 uur.

AUG

liessel

COLOFON

neerkant

22

23
15

Björn van der Doelen bewees
afgelopen jaren een karakter op het
podium te zijn, in staat om te luisteren
en te sturen, te vertellen en te
vermaken, te vervoeren en te boeien.
Eind 2018 verscheen zijn 5de studioalbum ‘Eerwaarde Vader zegen mij,
want ik heb gezondigd’. Op dat album
gaat hij volgens ouderwets katholiek
gebruik te biecht.
Van der Doelen houdt z’n luisteraars
graag een spiegel voor in z’n
echte, oprechte, soms een bietje
ongemakkelijke maar bovenal
goudeerlijke verhaaltjes. Van der
Doelen noemt zichzelf, met een
knipoog, de parel van Brabant. Wat
ons betreft volkomen terecht.
De Ruchte Theater en Sociaal
Cultureel Centrum
Laan ten Roode 71
5711 GB SOMEREN
20.30 - 22.30 uur

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

16
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11-jarig jubileum CS de Brandeliers
Brandevoort
CS de Brandeliers viert dit jaar
haar 11-jarig jubileum, hetgeen
natuurlijk niet ongemerkt voorbij kan gaan. Er zullen dus activiteiten gehouden worden om
dit jubileum kracht bij te zetten. Om te beginnen hebben de
Brandeliers afgelopen zaterdag
24 augustus een reünie BBQ gehouden voor alle leden en oudleden. Op deze warme zomerse
dag was het een gezellig feestje
met elkaar.
Tijdens deze BBQ was er nog
een verrassing. Met ingang van
24 augustus is er een Raad van
Commissarissen geïnstalleerd,

welke bestaat uit de heren Jan
Roefs, Jan Damen en Jan Dijstelbloem. Stuk voor stuk bekende
gezichten binnen Brandevoort
en CS de Brandeliers. Deze heren
zullen de Brandeliers bijstaan
met hun wijze adviezen en we
hopen hiermee deze mooie club
weer een nieuwe frisse impuls te
kunnen geven. Wij wensen onze
eigen 3 J’s dan ook veel succes en
plezier in hun nieuwe functie.
Hierbij willen we ook meteen
van de gelegenheid gebruik maken om ons programma van komend carnavalsseizoen bekend
te maken:

12 januari 2020: 50+ Zwetsmiddag
19 januari 2020: Prinsreceptie
21 februari 2020: Tienerbal
22 februari 2020: Jubileumfeest
24 februari 2020: Carnavalsbrunch + Kindermiddag
25 februari 2020: Sluitingsfeest

16 november 2019:
Prinsbekendmaking
11 januari 2020: Zwetsavond

Meer informatie is natuurlijk terug te vinden op onze website
www.brandeliers.nl s

Er zal te zijner tijd nog meer informatie in de media komen over
bovenstaande activiteiten. Uiteraard is iedereen hierbij van harte
welkom zodat we samen in onze
prachtige wijk een aantal mooie
feestjes kunnen vieren. Dus wellicht tot ziens tijdens onze gezellige feestactiviteiten.

Tijdelijk cameratoezicht
Weverspark en
het Advocaat Botsplein
De camera bij het Advocaat Botsplein (Bron foto; Eric van der Putten).

Binnenstad
Met ingang van vrijdag 23
augustus 2019 zijn er twee
toezichtscamera’s geplaatst
op de locaties Weverspark
en het Advocaat Botsplein.
Deze toezichtscamera’s richten zich op het openbare gedeelte van de twee locaties.

V.l.n.r.:Jan Dijstelbloem, Jan Roefs, Jan Damen. (Bron foto; CS de Brandeliers).

Politie en gemeentelijke toezichthouders zijn hierbij betrokken. Voor het daadwerkelijk plaatsen van de camera’s
is toestemming verleend door
het Openbaar Ministerie. Het
cameratoezicht is gecommuniceerd met zowel de wijkraad als

het buurtpreventieteam uit de
wijk. De camera’s worden voor
een periode van 6 maanden geplaatst. Met de toezichtcamera’s kan extra toezicht worden
gecreëerd en wordt verwacht
meer zicht en grip te krijgen
op de ervaren overlast in deze
buurt. Naast de toezichtcamera’s is er een intensivering van
de inzet van politie en gemeentelijke handhavers. Aan bezoekers van deze locaties wordt
door het plaatsen van borden
kenbaar gemaakt dat zij een
camera-beveiligd gebied betreden. Na 2 maanden vindt er een
evaluatie plaats van de effecten
van het cameratoezicht op de
betreffende locaties. s

Advertorial

Het belang van een (levens)testament

Mr. Linda Govers-Wagner, jurist bij coöperatie DELA
Het belang van een testament wordt vaak wel ingezien, maar
het komt er steeds niet van om het te regelen. U denkt er liever
nog even niet over na of u schuift het voor u uit. Toch kunt u
het beter nu regelen, voordat het te laat is. Want het ontbreken
van een goed (levens)testament kan onnodige financiële en
emotionele zorgen met zich meebrengen. Bovendien wegen
de kosten voor het opstellen van een testament niet op tegen
de lasten die mogelijk anders voor rekening van nabestaanden
en partners komen.

Wat regelt u in een levenstestament?
Een testament is iedereen wel bekend, u regelt erin wat er
met uw geld en spullen gebeurt na overlijden. Maar wat is een
levenstestament? Stelt u zich voor dat er iets gebeurt waardoor
u niet overlijdt, maar opeens zelf geen beslissingen meer kunt
nemen. Door een ongeluk of dementie bijvoorbeeld. Wie gaat
dan uw vermogen beheren? En wie mag het huis verkopen dat
u samen met uw partner heeft gekocht? Wie mag namens u de
rekeningen betalen of schenkingen doen?

Informatiebijeenkomst Erfrecht
Mr. Linda Govers-Wagner, jurist bij DELA, nodigt u uit voor
een informatiebijeenkomst over dit onderwerp. U bent van
harte welkom, ook zonder DELA-verzekering. Deelname is
gratis en vrijblijvend.

In een levenstestament legt u deze zaken vast, op een moment
dat u dat zelf nog kunt. U maakt zélf de keuze wie uw financiële
belangen mag behartigen en voorkomt daarmee dat de rechter
een bewindvoerder aanwijst. Dat geeft u rust, voor nu en later.

Aanmelden
Meldt u zich aan via www.dela.nl/erfrechthelmond of via
06 53 54 55 14. De uiterlijke aanmelddatum is 6 september.
Wacht u niet te lang, want het aantal plaatsen is beperkt.

Voorkom familieleed, stel tijdig een testament op
Waarom een testament als zaken ook in de wet zijn vastgelegd?
Als er geen testament is opgesteld, wordt de wettelijke regeling
uitgevoerd. Maar in een testament kunt u specifieke wensen
vastleggen. Wilt u bijvoorbeeld liever een andere dan de wettelijke verdeling van de erfenis? Of wilt u een uitsluitingsclausule
laten opnemen, waarbij uitsluiting geldt voor de partner van
uw kind/erfgenaam. Een eventueel latere echtscheiding zorgt
er dan voor dat uw erfenis bij uw kind/erfgenaam blijft. Bovendien kan in bepaalde situaties erfbelasting bespaard worden.
Het opstellen van een testament is in veel gevallen verstandig.

Heeft u vragen?
Belt u ons gerust op 040 219 91 00. Wij zijn bereikbaar van
maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur (dinsdag tot
20.00 uur). Wij helpen u graag.

Datum: dinsdag 10 september
Tijd: 19.30 tot 21.00 uur, inloop vanaf 19.00 uur
Locatie: Savant Ameide Helmond, Ameidepark 8, Helmond

Coöperatie DELA heeft een samenwerkingsverband met
verschillende notarissen in Nederland. Als lid kunt u
tegen een gereduceerd tarief een (levens)testament laten
opstellen.
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Dagcursus over autisme in Helmond
Op 6 september a.s. geeft autismedeskundige Frans Coolen de
verdiepingscursus ‘Autisme ervaren en verklaren’ in Wijkhuis
De Lier.
Het is een dagcursus voor wie
al iets over autisme weet maar
zich wat meer wil verdiepen in
de bijzondere kenmerken ervan.

met autisme. Naar de kwetsbaarheden, maar zeker ook de mogelijkheden achter de beperking.
Op deze cursusdag gaat Frans
Coolen dieper in op de theorieën
rond autisme, apart gedrag en
probleemgedrag en waarom dat
optreedt. Er wordt ook besproken
welke invloed de kenmerken van
autisme kunnen hebben op de
communicatie. De cursus is zinvol
voor iedereen die in privéleven of
werk te maken heeft met autisme:

Beekerheide 28 Beek en Donk

Autisme zorgt maar al te vaak
voor onbegrip. Of dat nu op
school, op het werk of in het sociale verkeer is. Meestal is dat geen
onwil, maar komt het gewoon
omdat we niet weten hoe iemand
met autisme denkt en functioneert. Bovendien uit het autisme
zich bij iedereen weer anders, ondanks de gemeenschappelijk kenmerken. Frans Coolen leert familieleden en professionals daarom
goed te kijken naar de persoon

Helmond-Oost

Ontdek de mooiste

houten vloeren

ouders, partners, leerkrachten
en hulpverleners.
Datum en tijd: 6 september
a.s. 10.00 tot 15.00 uur
Locatie: Wijkhuis De Lier,
Van Kinsbergenstraat 1,
5703 BW Helmond
Info en aanmelden:
www.intoautisme.nl s

DE HELE MA AND SEPT
EMBER
GEVEN WIJ 10% KORT
ING* OP ONZE
DOUGLAS BOOMSCHO
RSPL ANKEN
*m.u.v. op maat zagen
en schaven

De boomstamplanken van douglashout zijn
gemakkelijk te verwerken tot een meubelstuk,
bij douglashout kunt u schaven overslaan,
dat wil zeggen dat u de plank direct kunt
schuren. Douglashout werkt minder ten
opzicht van eikenhout. Het meubelstuk kan
afgewerkt worden met een meubellak of een
meubelolie kleurloos of in de gewenste kleur
ook bij ons te verkrijgen.

Fijnbezaagde douglas
boomschorsplanken

Overkapping met
douglas hout

www.vloerenland.com

WWW.BENIKHOUT.NL

Houten vloeren | Laminaat | PVC vloeren | Tapijttegels | Tapijt | Vinyl

6 DAGEN PER WEEK

GEOPEND

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

UITVERKOOP

VAN HEUGTEN

‘Johan van den Acker Textielfabriek’

cv techniek & sanitair

TEXTIELSTOFFEN (vanaf € 4,- /mtr) en GARENS,
WERKPLAATS, (kantoor-) MEUBILAIR en
ICT-APPARATUUR
(alles vanaf
Horstlandenpark 4

uw installateur voor:

UW INSTALLATEUR VOOR:

CV ketels en onderhoud
• CV KETELS EN ONDERHOUD
Stadsverwarming
Vloerverwarming

• STADSVERWARMING

• VLOERVERWARMING

Horstlandenpark
4 5709
MB Helmond
Complete Badkamers
5709 MB
Helmond
• COMPLETE BADKAMERS
Radiatoren
0492386100
0492-386100
Sanitair en Tegels

• RADIATOREN

• SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

06-55895546
0655895546
info@josvanheugten.nl
info@josvanheugten.nl

5 euro)

DONDERDAG 29 augustus: 10 - 18 uur
VRIJDAG
30 augustus: 10 - 18 uur
ZATERDAG
31 augustus: 10 - 14 uur
Adres: SCHOOLSTRAAT 18 in GEMERT

WWW.IAGAUCTION.COM

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

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).

9

S

AUGUSTU

GEN 201
AANBIEDIN

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

iceNchoc
italiaans ijs en chocolade

3 BOLLETJES IJS
3,60

2,50

KOP KOFFIE

en/of

10%
KORTING

Nieuwveld 49B, Helmond

POSTZEGELS EN TOEBEHOREN
H.Boetzkes

STEUN
DE LOKALE
HELMONDSE
ONDERNEMER

Hurksestraat 5 5701 GX Helmond

Open : Elke woensdag van 14.00 tot 20.00
of na telefonische afspraak : 0492-549730 / 06-31553518.
Gedurende de maand september 20% korting op alle
voorradige postzegelalbums.

€ 25

Voor
excl. staat uw aanbieding
ook op deze pagina! Mail naar:
advertentie@deloop.eu of bel 0492-845350
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geven clinics voor verschillende
leeftijden op deze dag. Bekijk het
volledige programma en de tijden op www.jibbplus.nl.
En ook na 8 september is het
mogelijk om een sport uit te proberen. Vanaf maandag 9 september opent de inschrijving voor
open trainingen en lessen van
vele aanbieders in Helmond via
www.sportencultuurhelmond.
nl. Dus grijp je kans en ontdek
jouw sport!

Helmondse
sportaanbieders
openen hun deuren!
Stap op de fiets op 8 september

De hele maand september zit bomvol met gave, mooie en uitdagende sportactiviteiten. (Bron foto; Jibb Helmond).

Helmond
Dit jaar organiseert Jibb+ op zondag 8 september van 10.00 tot
14.00 uur de ‘Start van het Sportseizoen’ in Helmond. Op deze dag
zetten ruim dertig Helmondse
clubs hun deuren open om geïnteresseerden hartelijk te ontvangen.

Helmond-Oost
Iedere maandag organiseert het
HMC een Superkien in het TOV,
Azalealaan te Helmond. Een
totale geldprijzenpot van EUR
1500,- waarvan een hoofdprijs
van: €400, Tevens een loterij
voor het winnen van 2 grote gevulde levensmiddelenmanden
en gratis kienkaarten. Ook vindt
er regelmatig een grote gratis loterij plaats. Aanvang 20.00 UUR.
Zaal open vanaf 18.45 uur.

Mierlo-Hout
Elke vrijdag organiseert bridgeclub ’t Houtse Slem bridgeclub
bridgedrives, ook voor niet-leden. Men dient zich uiterlijk om
kwart over een aan te melden
in De Geseldonk. Er wordt een
kleine vergoeding gevraagd. Regelmatige deelnemers kunnen
soms een prijsje winnen.

Annawijk/Suytkade
In buurthuis St. Anna aan de
Hoogeindsestraat 24 kun je iedere maandagavond vanaf half
8 prijskaarten. Je kunt er terecht
voor jokeren en rikken. De organisatie ligt in handen van seniorenvereniging St. Anna.

Centrum
De Gaviolizaal met zijn collectie
draaiorgels en accordeons van Arie

Op de Fietsroutekaart van Jibb+
staat het overzicht wat er te doen
is en zie je voor welke leeftijd de
sportaanbieder iets aanbiedt. Zo
kun je met het hele gezin sfeer
gaan proeven bij vele sportaanbieders in Helmond! De Fietsroutekaart is verspreid onder alle basisschoolleerlingen en ligt op verschillende locaties in Helmond.

Willems, beheerd door de Stichting
Draaiorgels Helmond, is elke zaterdag en zondag geopend van 13.00 tot
17.00 uur. Groepen ook op afspraak,
info: info@draaiorgelshelmond.nl
Op zondagen ook regelmatig
concerten.

Mierlo-Hout
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 MierloHout, 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).

Centrum
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.

Regio
Willie en zijn orkest The Old Timers zijn op zoek naar bugel of
trompetblazers, klarinetten en
euphonium spelers. We repeteren donderdag middag van 14:00
tot 16:00 uur in gebouw LONU,
Wettenseind 28 te Nuenen. Kom

Sportief op pad
De toegang bij de clubs, die meedoen aan de Fietsroute, is gratis en inschrijven is niet nodig.
Ga dus alleen, samen met een
vriend/vriendin of met het hele
gezin, op de fiets sfeer proeven
bij de vele sportaanbieders in
Helmond. Doe je sportkleding
aan, want veel sportaanbieders
gerust eens luisteren naar onze
repetitie waar u ons repertoire
kunt bekijken. We hebben regelmatig optredens overdag
en af en toe ’s avonds, vooral in
zorginstellingen, de Warande en
soms ook in het buitenland. Zie
ook onze website www.the-oldtimers.nl. Voor meer informatie
kunt U contact opnemen met
Willie van Bakel, tel. 0615414964
of 0402832408

Centrum
Op zondag 1 september bespeelt
Laurens de Man het Robustelly orgel in de Lambertuskerk
in Helmond. Laurens de Man,
winnaar van diverse internationale muziekprijzen, speelt een
programma met werken van
Rameau, Alain, Bach, Couperin
en Poulenc.. Aanvang 20.00 uur,
toegang vrij. Kijk voor meer informatie ook op www.robustelly-society-helmond.nl

Helmond-Oost
Zondag 1 september rijdt Tourclub’81 Helmond de Geysteren
wielertocht met een afstand van
85 km.Halverwege houden we
een koffiestop.Vertrek om 8.30
uur bij Winkelcentrum Straakven. Wegkapitein is Ad van den
Heuvel. Gastrijders zijn altijd
welkom, meld je vooraf aan via
www.tc81.nl. Een volgauto begeleidt ons.

Rijpelberg
Gratis reparaties bij Repaircafé
Rijpelberg op dinsdag 3 september van 13.00 tot 17.00 uur. Locatie: oude basisschool De Torelaar
op de Groningenhof 4, Helmond.
Meer info: www.facebook.com/
RepaircafeRijpelberg. Toegankelijk voor alle inwoners van Helmond. Nieuwe vrijwilligers ook
welkom.

September Sportmaand
De hele maand september zit
bomvol met gave, mooie en uitdagende sportactiviteiten. Denk
aan de Braverun op 15 september, Urban Matterz op 21 en 22
september en de eerste editie van
de Triathlon Brabant bij Berkendonk op 29 september. Maar er
is nog veel meer! Kijk op www.
jibbplus.nl voor alle sportactiviteiten in september en voor meer
informatie.
In de volgende editie van de Loop
(5 september) wordt de Fietsroutekaart afgebeeld. s
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PATHÉ HELMOND
DO. 29 AUG. T/M WO. 4 SEP.
Angel Has Fallen (DOV)
Zo, Di 10:45 uur / Do, Vr, Ma, Wo 11:00 uur / Za
12:15 uur / Vr, Zo - Di 12:30 uur / Do 13:00 uur
/ Do, Zo - Wo 16:00 uur / Vr, Za 16:30, 19:45,
22:00 uur / Di 17:30, 21:15 uur / Ma 18:00 uur /
Do, Zo 18:15 uur / Do, Zo, Ma 21:30 uur
Angry Birds 2 (DNL)
Za, Zo 10:15 uur / Do 10:30 uur / Ma, Di 10:45
uur / Vr 11:00, 15:45 uur / Zo 15:15 uur / Ma
15:30 uur / Do, Di 16:15 uur / Za 16:45 uur
Angry Birds 2 (N3D)
Vr 13:30 uur / Do, Zo 13:45 uur / Za 14:15 uur
Au Bout Des Doigts (DOV) Ma 20:00 uur
Dora and the Lost City of Gold (DOV)
Zo 11:45 uur / Ma 12:00, 17:45 uur / Di 13:00
uur / Do 14:15 uur / Vr 17:15, 18:45 uur / Do, Zo,
Di 18:30 uur / Za 19:00 uur
Fast & Furious: Hobbs & Shaw (DOV)
Do, Zo 12:45, 21:00 uur / Ma 21:15 uur / Vr, Za,
Di, Wo 21:30 uur
Fast & Furious: Hobbs & Shaw (O3D)
Vr 12:00 uur / Za 13:45 uur / Ma 17:15 uur / Do,
Zo 17:30 uur / Vr, Za, Di 18:00 uur
Good Boys (DOV) Di 11:00, 15:15 uur / Za 11:30

Mierlo-Hout
Zaterdag 31 augustus in de buitentent bij Café de Karper, Walvisstraat 34 Mierlo-Hout, het
oergezellige muzikaal gezelschap
“Band zonder Henk” een coverband die van alle markten thuis
is. Pop, Rock, Hollands enz. U
vraagt, zij spelen het en staan garant voor een avond gezelligheid
en onderbroekenlol. De Band
zonder Henk speelt van 18.00 tot
22.00 uur. Toegang gratis.

uur / Do 12:00, 14:30 uur / Zo 12:20 uur / Ma
13:15, 19:15, 21:00 uur / Vr 14:00 uur / Vr, Za
18:15, 20:30, 22:45 uur / Do, Zo, Di 19:30 uur
It (DOV) Wo 21:00 uur
IT Chapter Two (DOV) Wo 00:00 uur
It Night (DOV) Wo 21:00 uur
Juf Roos (DNL)
Za, Zo 10:00 uur / Vr, Ma - Wo 10:30 uur
Lion King, The (2019) (DNL)
Za 13:00 uur / Do, Di 13:30 uur / Vr 13:45 uur /
Zo 14:00 uur / Ma 14:15 uur
Lion King, The (2019) (DOV)
Za 15:15 uur / Do, Zo - Di 16:45 uur / Vr, Za 19:15
uur / Do, Zo 20:45 uur

Mierlo-Hout

Lion King, The (2019) (O3D)
Za 10:00, 17:00, 21:15 uur / Di 10:30 uur / Do, Vr,

Op maandagavond 2 September
speelt het VIOS van Esch Biljarts
kaderteam weer een thuiswedstrijd tegen B.D.l./Verheggen
Interieurs. Aanvang wedstrijden
is om 19.30 in het wijkhuis de
Geseldonk in Mierlo- Hout. Dit
is voor de biljartliefhebber een
mooie kans om het kaderbiljartspel te bewonderen.

Ma 10:45 uur / Zo 11:00 uur / Vr 16:15 uur / Do,
Zo - Wo 18:45 uur
Matrix (20th Anniversary), The (DOV)
Za 15:00 uur / Zo 15:30 uur / Vr 18:30 uur / Do,
Zo 20:00 uur / Ma, Di 20:45 uur
Once Upon a Time.... in Hollywood (DOV)
Vr, Za 10:45, 21:00 uur / Do, Ma 11:15 uur / Di
13:10 uur / Ma 13:15 uur / Vr 15:15 uur / Do, Zo,
Ma 16:30 uur / Za, Di, Wo 17:45 uur / Ma, Di
20:15 uur / Do, Zo 20:30 uur

Helmond-Noord
Op 11 september 2019 organiseert de senioren vereniging “De
Schaapskooi “ in samenwerking
met De Boerderij een kien middag
aanvang 14.00 uur de zaal is open
vanaf 13.00 uur. De prijzen bestaan
uit cadeau bonnen, toegang is
ook voor niet leden. In de pauze is
er een loterij voor het winnen van
3 levensmiddelen tassen.

Playmobil De Film (DNL)
Za 10:30 uur / Zo 13:15 uur
Scary Stories (DOV)
Do, Zo, Di 21:45 uur / Vr, Za 22:30 uur
Secret Life Of Pets 2 (DNL)
Di 10:30 uur / Za 12:45 uur
Secret Life Of Pets 2 (N3D)
Zo 14:30 uur / Vr, Di, Wo 15:00 uur / Ma 15:15
uur / Do 15:30 uur / Za 15:45 uur
Sneak Preview (DOV) Di 21:00 uur
Spider-Man: Far From Home (O3D)
Di, Wo 12:15 uur / Za 12:30 uur / Vr 13:15 uur /
Ma 15:00 uur
Thomas de Stoomlocomotief, Opgraven &
Ontdekken (DNL) Zo 10:30 uur
Toy Story 4 (DNL) Za 14:45 uur
Toy Story 4 (N3D)
Di 15:30 uur / Do, Zo 15:45 uur / Vr 16:00 uur
Ugly Dolls (DNL)
Za 10:15 uur / Zo 10:45 uur / Wo 14:00 uur
Onze openingstijden
maandag t/m vrijdag 10.15 uur
zaterdag en zondag 9.45 uur
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Echtscheidings
dilemma’s
Helmond

Elke twee weken wordt er in Weekkrant
de Loop een echtscheidingsdilemma met
u gedeeld. Hierop kunnen de lezers een reactie of advies geven. Om uw geheugen op
te frissen, wordt het eerste dilemma hieronder nog een keer beschreven met enkele
reacties van de lezers:

Dilemma 11: Op stap
Help, mijn ouders maken me gek. Ik ben
17 jaar en heb op school de opdracht om
een maatschappelijk thema te beschrijven
en heb bedacht dat ik ook in het echt wel
antwoord op mijn vraag zou willen, want
ik weet echt niet wat ik moet doen. Ik
woon van zondag tot woensdag bij mijn
vader en van donderdag tot zondag bij
mijn moeder. Inmiddels gaat dit nu al drie
jaar heel erg goed, maar tijden veranderen.
Ik houd ontzettend veel van mijn vader en
ook van mijn moeder, maar nu komt het
probleem. Ik wil graag op stap en van mijn
moeder mag ik dat niet omdat ik te jong
ben. Mijn vader zegt dat het wel moet
kunnen omdat hij tenslotte ook op zijn
17e op stap ging. Maar…ik ga al jaren pas
op zondagochtend naar mijn vader en de
vrijdag en zaterdag, dé stapavonden, ben
ik altijd bij mijn moeder. Het omruilen is
bij allebei eigenlijk niet echt bespreekbaar
denk ik, want ze roepen steeds dat ze het
zo fijn vinden dat we allemaal goed met elkaar overweg kunnen en geen gedoe hebben. En dan moet ik mijn moeder vertellen
dat ik wél ga stappen als ik bij papa ben en
zij vindt dat niet goed. Dat het zo fijn is,
geldt vooral voor hen maar niet voor mij!
Hoe kan ik klaar krijgen dat ik wél op stap
kan gaan? Al mijn vriendinnen gaan!

Reactie:

Wat heb jij een verstandige moeder! Blijf
maar lekker bij haar wonen. Jouw tijd van
stappen en uitgaan komt nog wel.

Reactie:

Waarom ga je niet logeren bij een vriendin
die wel mag gaan stappen? Zo deed ik dat
toen ik nog niet mocht gaan stappen. Mijn
moeder zei later dat ze het eigenlijk wel
wist, dat ik dan ging stappen, maar dat ze
het ook fijn vond dat ik zo’n fijne vriendin
had, dus dat ze er daarom nooit iets van
heeft gezegd. Misschien helpt dat bij jou
ook. Succes

Reactie:
Beste wanhopige jij,
Iedereen heeft andere ouders, en jouw ouders
hebben afgesproken wanneer jij bij wie bent,
en dat die het dan voor het zeggen heeft. Jouw
vader kan zich dus ook beter niet uitlaten over
wat jouw moeder wel en niet goed vindt. Hij
heeft er samen met haar voor gekozen dat
je op de stapavonden bij haar bent. En haar
regels gelden dus voor jou. Het is vast zo dat
jij ook weer dingen wel mag die jouw vriendinnen niet mogen. Dit is dus wat het is, en
daar moet jij het mee doen. En troost je, ook jij
wordt 18, en dat duurt niet meer zo lang.

Reactie:

Bijzonder wat er nu gebeurt. Je ouders denken het goed voor elkaar te hebben, want
ze willen jou een fijn en stabiel thuis geven.
Mooi dat ze dat denken en daar hard aan
werken, maar ze zijn één ding vergeten. Jou.
Want jij bent de reden dat ze het goed willen doen. Het is dus ontzettend belangrijk
dat zij weten wat jij voelt en wat jij wilt. Hoe
moeilijk het ook is, ‘het’ gesprek hierover,
zou ik toch aangaan. Het is belangrijk dat
ze horen hoe jij in zaken staat en je hebt de
leeftijd dat je mee wil en mee kunt praten.
Dat wil niet zeggen dat het probleem opgelost zal zijn, maar wel dat je ouders horen
te weten hoe jij erin staat en wat het met
je doet. Ik wens je veel succes en een beetje
(eigen)wijsheid.
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Elf tips op weg naar
e
de 58 prins der Houtse Kluppels
Mierlo-Hout
De zomervakantie zit erop en de voorbereidingen voor een nieuw carnavalsseizoen kunnen beginnen. Dat betekent
dat alle commissies hun werkzaamheden weer opstarten en de eerste vergaderingen gehouden worden. We kijken
terug op een zeer geslaagd 57e seizoen
onder leiding van onze Dorstlustige
Hoogheid Prins Max d'n 1e. Hij ging De
Kluppels op fantastische wijze voor en
bouwde samen met alle bezoekers een
mooi feestje.
Er is een nieuwe Prins gekozen, en die
naam blijft nog 11 weken geheim. Tot die
tijd brengen we elke week een nieuwe tip
uit in de vorm van een foto of afbeelding.
Daarmee kun je stap voor stap ontrafelen
wie de nieuwe Prins der Houtse Kluppels

Dilemma 12: Op stap
Wij zijn de opa en oma van een hele lieve
kleindochter van 9 jaar. Onze dochter en
schoonzoon zijn pas gescheiden. Ze proberen dat zonder ruzie te doen, maar er zijn af
en toe wel strubbelingen. Wij merken dat zij
beiden veel tijd voor zichzelf nodig hebben.
En ondertussen zien we dat onze kleindochter stil is en heel erg haar best doet om niet
lastig te zijn. Laatst had ze een kinderfeestje,
maar toen zou ze bij papa zijn. Ze zei dat ze
niet naar dat feestje ging omdat ze papa niet
alleen wilde laten. Wij maken ons zorgen
om haar. Wat kunnen we doen?
Een bezorgde opa en oma

Wil je ook mee kunnen praten, dan moet
je natuurlijk wel op de hoogte zijn van
de laatste Kluppeltips. Hoe meer we de
prinsbekendmaking naderen, des te makkelijker het raden wordt.
Denk jij te weten wie de 57e prins der
Houtse Kluppels wordt? Meedoen aan
het prinseroaje is heel gemakkelijk, en
kost niets! Ga naar www.kluppels.nl en
vul de naam van jouw Prins in.
En als je de juiste prins raadt, maak je kans
op 4 toegangskaarten voor de Show- &
Zwetsavond op zaterdag 8 februari 2020.
De bekendmaking van de Prins vindt
plaats op zaterdagavond 9 november in
Hoftempel De Geseldonk. s

De eerste Kluppeltip van dit jaar (Bron foto; Houtse Kluppels).
Rosme

Zjana Bodyfashion

Lauma

Lingerie Speciaalzaak

Valeria
Wadima
Cheryomushki

€29.95

BH prijs max.

Self
Infinity
Tribuna
Fiora
Charmante

Wilt u reageren op dit dilemma, of wilt u
zelf een dilemma inbrengen? Mail naar
duurzaamouderschap@levgroep.nl, o.v.v
dilemma 12 en mogelijk wordt uw reactie
over twee weken geplaatst. s

wordt. Dat grote raden start vandaag! We
beginnen heel cliché, en dus zou het spel
voor iedereen nog te volgen moeten zijn.

Sensera

Lingerie & Badmode
cup A–K, omvang 65-125

Palada
Innamore
Minimi

Hoofdstraat 126, Helmond (Mierlo-Hout)
Tegenover Jan Linders en de Rabobank | Gratis parkeren voor de deur
ZOEK JE INFORMATIE OVER
OUDERSCHAP, RELATIE OF
ECHTSCHEIDING?
KIJK OP
WWW.SAMSARA-HELMOND.NL

VACATURE
CHAUFFEUR
LEERLINGENVERVOER
Vacature
chauffeur leerlingenvervoer

ZOEK JE INFORMATIE OVER
OUDERSCHAP, RELATIE OF
ECHTSCHEIDING?
KIJK OP
WWW.SAMSARA-HELMOND.NL

Wij zijn op zoek naar chauffeurs voor leerlingenvervoer. Werkdagen: maandag t/m
Wij zijnvrijdag;
per direct
en met
ingang
van het
schooljaar
opzoek naar
15 tot
20 uur
per week
metnieuwe
doorgroei
mogelijkheden.
chauffeurs voor leerlingen vervoer. Werkdagen: maandag t/m vrijdag;
15 tot 20 uur per week met doorgroei- mogelijkheden.
• Ben je beschikbaar van maandag t/m
• Heb je affiniteit met de doelgroep en
• Ben je beschikbaar van maandag t/m vrijdag
in de ochtend en in de
vrijdag in de ochtend en in de middag
een flexibele instelling
middag (schooltijden)
(schooltijden)
• Bezit van een chauffeurspas Taxi is een
• Beheers je de Nederlandse taal.
• Beheers
je
de
Nederlandse
taal.
• Ben je woonachtig in de omgeving pre (opleiding wordt intern verzorgd)
• Ben je• woonachtig
in de
omgeving
Salaris conform CAO
Ben je in het
bezit
van minimaal een •B-rijbewijs
• Ben je• in Heb
het bezit
van
minimaal
een
•
Leeftijd
speelt
geen rol mits ouder
je affiniteit met de doelgroep en een
flexibele
instelling
B-rijbewijs
dan
jaar.
• Bezit van een chauffeurspas Taxi is een
pre25(opleiding
wordt intern
verzorgd)
• Salaris conform CAO Heeft u interesse?
Chauffeursopleiding
wordt
volledig
intern
verzorgd.
kunt direct beginnen met werken.
• Leeftijd speelt
geen
rol mits
ouder
dan 25 U
jaar.
Voor informatie en sollicitatie neem contact met ons op:
Heeft u interesse?
personeelszaken@bergerhof.nl of tel.: 0492-662260
Chauffeursopleiding wordt volledig internt verzorgd.
U kunt direct beginnen met werken.
Voor informatie en sollicitatie neem contact met ons op:
personeelszaken@bergerhof.nl of tel.: 0492-662260

de loop weekkrant HELMOND

week nummer 35 vrijdag 30 augustus 2019

29

Toerclub Mierlo-Hout fietst:

Maasdaltocht
Mierlo-Hout

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout
Zaterdag 31 augustus
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna;
volkszang
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;
Pierre Cuynen v.w. verjaardag; René Michielsen
Zondag 1 september
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout Hoogmis m.m.v. het kerkkoor;
Sjef Remmen en Annie Noordman; Riet de Ruijter-Manders;
Jan Wijnen; Anna Rouss; Broer Boxstart en Fridie Boxtart-van
Bokhoven; ; overleden ouders Noud en Nellie Meulendijks-Smits;
Tonnie Sanders; Ceciel Broens-Veel; Bert Allard; Harrie Vos;
overleden ouders van de Laar-van de Ven; pastoor Stuart Allan; Henk
Kat; Noud en Bennie Meulendijks en hun ouders; Sjef Schepers; Tiny
Giebels-van den Heuvel; Theo Kweens; Harrie van de Laar; Martin
van den Berkmortel; Anny Kweens-van Venrooij;
Annemarie van Bussel-Hendriks v.w. trouwdag; Mathieu de Bie
15.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna:
Gouden huwelijk familie van Loon
Donderdag 5 september
19.00 uur ‘t Damiaanhuis

Komende zondag 1 september gaat
Tourclub Mierlo- Hout de Maasdaltocht
rijden. De tocht is Oost georiënteerd en
gaat richting de Maas zoals de naam al
doet vermoeden.
De tocht gaat vanuit Mierlo-Hout via
industrieterrein BZOB naar Vlierden,
Liessel, Neerkant, Kronenberg, Lottum,
Broekhuizen naar Broekhuizervorst. Na
een korte koffiepauze in Café Ald Vors
wordt de route vervolgd. We gaan dan
via Blitterswijck, Oirlo, Ysselsteyn, Deurne naar Mierlo-Hout. Deze mooie tocht
wordt voorgereden door de man van het
zware verzet, die graag speelt met stroom
en al heel wat kilometers met de Tourclub
heeft verreden, Rob van Diepen. Het peloton wordt gevolgd door onze volgauto
met chauffeur Frans van Dorst. De start
zal om 08:00 uur plaatsvinden bij jeugdboerderij “De Houtduif” aan de Koeveldsestraat 4 in Mierlo- Hout. Vooraf is een
praatje mogelijk onder het genot van

koffie en kruidkoek verzorgd door onze
chauffeur van de volgauto, Frans.
Voor clubinformatie kunnen wij u verwijzen naar onze website www.tourclubmierlohout.nl. Of neem een kijkje op
onze Facebook pagina. Indien je als gastrijder twijfelt of je de afstand wel aan
kunt of twijfelt over het te presteren nivo,
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 buitenlucht
in een gezellig gezelschap. s

Brons voor de Runnaz kids op
het World Street Dance Championships

Zaterdag 7 september
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna;
volkszang Mia van den Reek-Canters;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout volkszang Adrianus v.d. Spijker;
overleden ouders Weijts-Janssen; Jan en Miet van Asten-Terburg.
www.damiaanhelmond.nl

The Runnaz kids. (Bron foto; Hoomrun Dance Studios).

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

Helmond

Zondag 1 september 10.30 uur Trudo koor
Jac en Trees Jansen-Wijnheimer, familie Wijheimer-Roelofs, Anke
Swinkels-de Beer.
Zondag 8 september 10.30 uur Maria koor
Adriaan van de Westerlo, Jack Slegers, Wilhelmina GulinkWeekenborg, Anneke van der Els-van Dijk, Hasina Mulder, Irene
Martens-Becker, Toon de Greef, Helmi de Swart-Kornuijt, Jan
Martens, Maria van Moorsel-van Hooft.
www.damiaanhelmond.nl

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS
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

Afgelopen weekend zijn 2 teams van
Hoomrun Dance Studios uit Helmond
afgereisd naar Blackpool; Engeland,
voor de World Street Dance Championships georganiseerd door UDO (United
Dance Organisation) waar meer dan
6000 dansers uit 35 verschillende landen
aan deelnamen.
Het team The Runnaz danste in de categorie onder de 18 jaar en wisten, ondanks
een geweldige dans op hoog niveau, he-

laas geen plek in de finale te bemachtigen.
Het team The Runnaz Kids (Zowey Norah
Lee, Juul de Gouw, Lynn van Lieshout, Jeslin Nguyen, Liz Geerdink, Sophia Nguyen,
Maya Peters en Liene Draaijer) danste in
de categorie onder 12 jaar waarin zij eerder dit jaar Nederlands kampioen werden
en Brons op het EK mee naar huis namen.
The Runnaz Kids plaatste zich vrijdag in de
eerste voorronde, in de top 5 van 24 teams
direct voor de finale op zondag. In de finale
wisten zij Brons te bemachtigen! 3e van de
wereld! Een prachtige prestatie en geweldige ervaring voor de jonge meiden. s

Uitvaartzorg van de Kerkhof

Dé uitvaartondernemer voor Helmond.

Uitvaart
vanaf
€ 1695-,
informeer gerust naar
de mogelijkheden

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

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

EVENEMENTEN

Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend succesvol!
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon.
Rolluiken, luifels,
Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe. Geen afkortingen.
vloerbedekking,
lamellen,
1 letter
of cijfer per hokje.
Tussen ieder woord een hokje vrij laten.
Uiterlijke
inlevertermijn
elkeetc.
maandag 17.00 uur.
(rol)gordijnen,
jaloeziën,
te koop
cursussen
Zeer
concurrerende prijzen.
te koop gevraagd
te huur
Gratis
meten
en
prijsopgaaf.
diversen
huisdieren
evenementen
Willie’s stoffering, auto’s en motoren
woningruil
Braaksestraat 10, Helmond,
T: (0492) 535901

kennismaking
vakantie
personeel
onroerend goed
radio en tv
e
e
e
e
e

FEESTJE? Tent v.a. € 20,-; |
Staantafel € 4,-; | Karaoke €
25,-; Tel. 0492-510855
www.ikgeefeenfeestje.nl
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Kunstgras
nodig?
Beekerheide 28
Beek en Donk
www.kunstgrasland.nl

ODUS AUTO’S B.V.
INKOOP & VERKOOP

Voor rijdende sloop auto’s en
bestel auto’s v.a. € 150,- geboden
Achterdijk 6 Helmond | 06-052642652

De specialist voor uw prothese

6,50
6,50
6,50
8,00
9,50

Kunstgebit Klikgebit
Reparaties Opvullen

Tour Der
Ongeschoren
www.helmondnu.nl
Kraamhouders gevraagd voor de Benen Classic
Oliemolense Snuffelmarkt
‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond
0492-542912

e 11,00
e 12,50
e 14,00
e 15,50

Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

(bron foto; Tour Der Ongeschoren Benen Classic)

Regio

Annawijk
Op zondag 15 september a.s.
zal er veel te beleven zijn op
de najaarsmarkt van karnavalsvereniging de Olietrappers.
Voorgaande jaren werd deze
markt op het evenemententerrein gehouden aan de Engelseweg. Maar dit terrein is onlangs
gesaneerd en zal verkocht worden. Inmiddels hebben we een
nieuwe locatie gevonden op
slechts een steenworp afstand
van de oude locatie, en wel op
het Montgomeryplein. Een
mooie locatie met vele mogelijkheden. Zo zal er als vanouds
een rommelmarkt zijn, maar
ook een braderie.
Tevens kunnen kinderen gratis
hun speelgoed verkopen op de

kleedjesmarkt. Ook nieuw is dat
verenigingen en instanties zich
kunnen promoten deze dag.
Zo zal o.a. jeugdcircus Jacona
een voorstelling geven en zijn
er demonstraties van de Countryline dancers uit de Annawijk. Voor de autoliefhebbers
is er deze dag ook van alles
te beleven.
Zo is er vanuit de Backstage
Chevy club een Custom Car
meeting en staan er auto’s
opgesteld van de Formule
Toyota, Nescar en de Sprint
1300 klasse. Ook zullen bezoekers uitgedaagd worden om
deel te nemen aan een Pitstop
Challenges. Aan de inwendige mens wordt ook gedacht.
Zo is restaurant Inclusief deze
dag geopend, zijn er terrasjes

Wat drie jaar geleden op bescheiden wijze begon als een ﬁetstocht
voor Guus Meeuwis en zijn bandleden is inmiddels uitgegroeid tot
een ludieke toertocht met een speciaal karakter.
De “Tour Der Ongeschoren Benen
Classic” combineert de rock en roll
van de muziekscene met de passie
en discjockeys zorgen voor de voor de wielersport. Op zondag 1
muzikale klanken deze dag.
De markt is geopend van 09.30
uur tot 15.30 uur en de entree
bedraagt slechts € 1,-. Een
kraam huren kost €17,50 en
een grondplaats € 12,50. Voor
Warande
meer informatie kunt u contact opnemen met, Annemarie Swinkels, tel: 06-43497979 In 1995 vonden de eerste Carat
Peter Bevers, tel: 06-46911713 concerten plaats. Destijds nog en(gelieve na 18.00 uur) of via kel de 6 grote muziekgezelschapinfo@kvdeolietrappers.nl s
pen van Helmond, maar al vrij snel
vonden ook andere muziekgezelschappen hun weg naar het mooie
Caratpodium.

www.helmondnu.nl
is ook verkrijgbaar op
de volgende adressen

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

september 2019 staan er in het Brabantse kerkdorp Lierop honderd enthousiaste toerfietsers op uitnodiging van de organisatie aan de start,
aangevuld met een vijftigtal BN-ers
uit de muziek- en de wielerwereld.
Om elf uur gaat de wedstrijdkaravaan, begeleid door motorrijders,
(nostalgische)
materiaalwagens
en een eigen medisch team, van
start voor de gezamenlijke toertocht. Zondag 1 september, Lierop.
Start: 11.00 uur. s

25 jarig jubileum Carat concerten

Nu, 25 jaar later, mogen we stellen dat we nog steeds een plek op
de evenementenagenda verdienen.

Wekelijks vinden er 3 concerten
plaats, die geheel belangeloos worden uitgevoerd.
Daardoor is het ook nog steeds mogelijk om dit gratis aan te bieden.
Het programma:
12.00 uur: de Rimboband Helmond:
40 jaar muziek en plezier!
13.00 uur: Philips Harmonie met
Laetitia Gerards
14.00 uur: Big Band Boxtel
15.00 uur: De Notoire Fanfare s
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Chiropractor Arie van Beest waarschuwt

Zomervakantie
voorbij:
let op uw nek en rug

De zomervakantie zit er weer op en dus is iedereen weer fit aan het werk of naar school.
‘Was dat maar waar’, zegt chiropractor Arie van Beest. ‘Juist nu zien we veel mensen met
nek- en hoofdpijnklachten. En middelbare scholieren die met hun zware boekentassen
hun wervelkolom overbelasten.’

GRATIS TIENERCHECK-UP

Een toenemend aantal kinderen heeft last van rug-, nek- of hoofdpijn. Vaak
veroorzaakt door een afwijking in de wervelkolom. Ook een verkeerde (zit)houding en
het slepen van zware schooltassen kunnen klachten veroorzaken. Juist in de groei is
het voor tieners oppassen geblazen. Wilt u meer weten, maak dan een afspraak voor
een check bij een van onze praktijken. Alleen in september is die gratis.
Een welverdiende vakantie zou toch goed
moeten zijn voor lichaam en geest. Toch
is september een topmaand in de zeven
chiropractische centra van Arie van Beest
in Limburg en Brabant. ‘Heel verklaarbaar’,
zegt hij. ‘De meeste mensen doen weinig
tijdens hun vakantie. Het sporten staat op
een laag pitje, er wordt uitgeslapen en de
reizen zijn vaak slopend vanwege het lange
zitten. Eenmaal thuis moet er weer volle
bak gewerkt worden. Achterstallig werk,
e-mails, vergaderen, enzovoort. Pauzes
schieten erbij in, even opstaan en bewegen
al helemaal. Zitten en nog eens zitten, dat is
wachten op klachten.’
CIRKEL
Van nul naar de hoogste versnelling;
dat vindt het lichaam niet fijn. ‘Nee. De
nekspieren verkrampen, de druk op de
wervels neemt toe, vervolgens de druk
op de zenuwen. Aangezien de nekspieren
verbonden zijn met de schedelbasis,
ontstaat hoofdpijn. Als je dan niet ingrijpt,
wordt de pijn steeds erger. Een vicieuze
cirkel.’
Een behandeling door de chiropractor kan
snel verlichting brengen. Na een nauwkeurig
onderzoek manipuleert hij met de handen
gevoelige wervels en blokkades. Arie van

Beest: ‘Meestal is het effect direct voelbaar.
Hierbij geldt wel: hoe eerder we kunnen
beginnen, des te sneller resultaat. Verder
kan de patiënt zelf ook een belangrijke
bijdrage leveren. Door speciale oefeningen
te doen, te bewegen en op zijn of haar
houding te letten. Zeker na een vakantie
kun je daarmee veel klachten voorkomen.’
KROMME RUG
Over preventie gesproken: de overgang
van de basisschool naar de middelbare is
voor veel kinderen ook het begin van een
kromme rug. ‘Letterlijk, ja. Opeens lopen
ze rond met een boekentas van twaalf,
dertien kilo zwaar. Zeer belastend voor de
wervelkolom, zeker voor een lichaam dat
net in een groeispurt zit. Meestal wordt de
tas aan één kant over de schouder gedragen.
Niet zelden een recept voor scoliose, een
kromme rug. Pas later krijg je daar last van,
maar dan is het kwaad geschied en herstel
onmogelijk. Natuurlijk kun je dan met
chiropractie weer verlichting brengen, maar
ik zou ze liever helpen met het voorkomen
van problemen. Dat doe ik met onze eigen
kinderen ook.’

Elke vrijdag gratis
inloopspreekuur van
16.00 tot 16.30 uur.
Alle andere dagen op afspraak.

Arie van Beest

VESTIGINGEN
In 1985 opende chiropractor Arie van Beest zijn eerste vestiging in Heerlen. Nu telt het Chiropractisch Centrum vijf praktijken in
Limburg (Heerlen 045 - 574 17 17, Sittard 046 - 452 99 55, Roermond 0475 - 550 700, Weert 0495 - 545 345, Venlo 077 - 303 04 63)
en twee in Brabant (Eindhoven 040 - 211 36 00 en Helmond 0492 - 527 777). Alle vestigingen beschikken ook over echografie en
de nieuwste techniek om pijnklachten te verhelpen, de shockwavetherapie.

