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Bosscheweg 30 - Beek en Donk 
T: 0492 - 46 12 38 • www.josverschuren.nl

UW BANDEN VOORDELIG
ONLINE BESTELLEN

VERSCHURENBANDENONLINE.NL
(LICHTMETALEN) VELGEN
JOSVERSCHURENSHOP.NL

APK 
KEURING
bij Verschuren...

SNEL, EERLIJK, VOORDELIG 
EN ONAFHANKELIJK!

GRATIS herkeuring binnen 1 maand

BEZOEK 
OOK EENS 

ONZE 
WEBSHOPS

S T I C H T I N G

Classique
en Plein Public
3 juli vanaf 14.00 uur

Lambertushof centrum Helmond

presenteer t

info over het programma zie
www.lambertushofhelmond.nl

PATHÉ KIDS 
ZOMERBIOS

Haal je boekje op en spaar 
cadeautjes van alle kinderfilms!

HOOFD
SPONSOR 

VAN DE 

Zie programmaboekje 
Kasteeltuinconcerten 2016, 

bij deze krant bezorgd.

De rustgevende omgeving en 
gemoedelijke sfeer in de kasteel-
tuin van Helmond maken de in-
middels zeer populaire Kasteel-
tuinconcerten elk jaar weer tot 
een uniek evenement. Helmond 
Marketing organiseert voor de 
zestiende keer de concertreeks. 
Op zeven vrijdagavonden van 
8 juli t/m 19 augustus zullen in 
de Helmondse kasteeltuin ver-
schillende bands optreden. De 
muziekstijlen zijn gevarieerd 
van pop, rock, Duitse schlagers 
tot aan een dj met tophits van 
nu. Geniet van de mooie zomer-
avonden met een koel drankje 

Vanaf volgende week 
nieuwe Kasteeltuinconcerten

HELMOND

Hans van den Berg, heeft zondag 
een lintje in ontvangst genomen 
van burgemeester Elly Blanksma. 
De 69-jarige Hans zet zich al 30 
jaar in als vrijwilliger voor de ten-
nisvereniging. Hij was 26 jaar be-
stuurslid met technische zaken 
in zijn portefeuille. Ook nu nog 

is hij actief als lid van de open-
toernooicommissie. Tijdens de 
afsluiting van de voorjaarscom-
petitie is Hans in het zonnetje 
gezet. Onlangs heeft Hans het 
stokje als bestuurslid overgedra-
gen, maar hij blijft nog steeds 
actief voor de vereniging. Hans 
is een verbinder pur hij sang en 
geniet van een goed potje tennis. 

Niet alleen met leeftijdgenoten, 
speelt hij regelmatig toernooien 
met een lid dat maar liefst 50 
jaar jonger is dan hij. Ook voor 
Annie, de echtgenote van Hans 
was er natuurlijk een mooie bos 
bloemen. n

(Foto Cofoto, Mario Coolen).  

Lintje voor Hans van den Berg
MIERLO-HOUT

in een ontspannen sfeer van 
een gevarieerd aanbod aan fijne 
muziek. De kasteeltuin met haar 
prachtig verlichte middeleeuwse 
kasteel wordt weer dé ontmoe-
tingsplek voor jong en oud. Kom 
ook naar de kasteeltuin en beleef 
zeven muzikale zomeravonden 
samen met vrienden, kennis-
sen of collega’s. De muziek start 
volgens traditie om 20.30 uur 
en eindigt om 23.00 uur. De ho-
reca is geopend van 19.30 uur 

tot 23.30 uur. Kinderen kunnen 
plastic bekertjes verzamelen die 
op het evenemententerrein lig-
gen. In ruil hiervoor ontvangen 
ze een leuke attentie. De toegang 
is gratis! Kijk voor meer informa-
tie, leuke filmpjes en foto’s op 
www.kasteeltuinconcerten.nl 
Deze week wordt bij weekkrant 
De Loop het programmaboekje 
verspreid zodat u iedere week 
ziet, welke muziekavond voor u 
wordt georganiseerd. Op vrijdag-

avond 8 juli staat in het voorpro-
gramma Funtain gevolgd door 
Dave Vermeulen & Voltage, een 
70’s rockband bekend van ‘The 
Voice’. Tips vanuit de organisatie 
van de kasteeltuinconcerten. n
(Foto Cofoto, Mario Coolen). 
Lees verder op pagina 3.
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www.kasteeltuinconcerten.nl

Ook deze zomer begint jouw weekend met een swingende avond in de kasteeltuin 
van Helmond! Op elke vrijdagavond van 8 juli t/m 19 augustus beleef je hier het 
zomerse gevoel van de Kasteeltuinconcerten. Zeven weken lang een gratis concert! 
Neem gezellig je familie en vrienden mee en geniet! Ook de kids zijn van harte 
welkom en als zij lege bekertjes verzamelen krijgen ze een leuke attentie. 

08/07 • Funtain, dave Vermeulen & Voltage

15/07 • Wir Sind Spitze           22/07 • Dynamic Orchestra                29/07 • Millers Inc.

05/08 • Bianculli Band          12/08 • LOS NederpopCOVERS              19/08 • Q5 New Style

20u30 toegang gratis

Vanaf volgende week starten de kasteeltuinconcerten 2016!

Logo in FC:

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

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

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

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

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

THE COLOURS IN THE PDF ARE ONLY AN INDICATION OF THE REAL COLOURS. 

CUSTOMER

ARTIKEL

DESCRIPTION

FORMAT

DATE

PROPOSAL

COLOURSBAVARIA

BND001

BND LOGO NEDERLAND

XX X XX  MM

08 - 06 - 2009

BLACK

GUIDES

BAVARIA DBLUE

BAVARIA LBLUE

BAVARIA GOLD

ALWAYS USE A COLOUR PROOF AS A 
REFERENCE TO PRINT THE CORRECT 
BAVARIA COLOURS.

DUE TO THE PHOTOSHOP DROPSHADOWS, 
THIS LOGO CAN ONLY BE ENLARGED UP 
TO A WIDTH OF 622MM ( in case of 300 
DPI )

DROPSHADOW
behind needle

inside of icon
below icon

below bavaria word

HOLLAND

BND001
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Op 6 juli zullen Ernst, Bobbie en 
de rest maar liefst vijf Jumbo’s in 
Helmond bezoeken tijdens een 
meet en greet limousinetour. 
In dit dagvullende programma 
geven Ernst en Bobbie in elke 
winkel een kleine persconfe-
rentie waarbij zij meer vertel-
len over de 8 Samen Lezen met 
Ernst Bobbie en de rest boekjes 
die vanaf 27 juni bij deze deelne-
mende Jumbo’s gespaard kun-
nen worden. Bovendien krijgen 
per filiaal 2 – door de Jumbo’s 
geselecteerde kinderen – de 
kans om Ernst en Bobbie te in-
terviewen tijdens de diverse li-
mousine ritjes. Deze 2 kinderen 
worden gekozen doormiddel 
van het insturen van de leukste 
vraag via Facebook. Meer infor-
matie hierover is terug te vinden 
op de Facebookpagina van de 
deelnemende Jumbo’s.

De 8 verschillende boekjes met 

cd zijn uitsluitend bij de 6 deel-
nemende Jumbo’s te sparen. De 
full colour boekjes bevatten een 
avontuur om voor te lezen maar 
ook verhaaltjes en woordjes voor 
de startende lezers. De cd’s vol 
liedjes maken het lees-& zing-
mee-feestje met Ernst en Bobbie 
compleet. Klanten kunnen tegen 
inlevering van een volle spaar-
kaart en een bijbetaling van € 
3,99 één van de boekjes met cd 
aanschaffen. Bij elke € 5,- aan 
boodschappen ontvangen klan-
ten 1 zegel. Bij 6 zegels is een 
spaarkaart vol. 

De deelnemende Jumbo’s zijn 
Jumbo Huiskensstraat Brande-
voort Helmond, Jumbo Hoofd-
straat Helmond, Jumbo Ralf Gijs-
bers in Stiphout, Jumbo Azalea-
laan Helmond en Jumbo Brouw-
huis Helmond
Ernst en Bobbie zijn dagelijks te 
zien op Telekids en toeren daar-
naast elk theaterseizoen door het 
land met hun shows. n

Lees, zing en dans 
mee met Ernst, 
Bobbie en de rest

HELMOND

3 juli                         14.00 uur

Mozart en Fauré op:

www.lambertushofhelmond.nl

Classique
en Plein Public

De zomer is begonnen en dat betekent dat de Kas-
teeltuinconcerten volgende week weer van start 
gaan. De redactie bracht een bezoekje aan de or-
ganisatie van de Kasteeltuinconcerten en heeft 
een aantal zomertips van hen gekregen. 

Tip 1: Pak de fiets of ga lopen 
Laat de auto wat vaker staan deze zomer. De Kas-
teeltuin is makkelijker te bereiken als je lopend of 
met de fiets komt. Bovendien is het ook nog eens 
gezond en zie je meer van de mooie zomerse omge-
ving en kun je genieten van de natuur. 

Tip 2: Dans je slank 
Dansen is gezellig maar wist je dat je met één uur 
dansen 400 tot 700 kcal verbrandt? Kom dus op 
tijd naar de Kasteeltuinconcerten en dans de hele 
avond de sterren van de hemel. Goed excuus om 
weer een drankje extra te drinken… 

Tip 3: Zomerdrankje van 2016
Bestel deze zomer op het terras een Gin Tonic of 
een Vermout. Uit onderzoek blijkt dat dit dé zo-
merdrankjes van 2016 zijn. Doe er wat ijsklontjes, 
zomerfruit en muntbladeren in en je drankje is he-
lemaal af! Tijdens de Kasteeltuinconcerten kun je 
natuurlijk gaan voor een lekker pilsje of een verfris-
send wijntje. 

Tip 4: Neem één punt als herkenning
Kom je met een grotere groep naar de Kasteeltuin-
concerten en wil je elkaar niet kwijtraken? Neem 
dan één punt als herkenning. In de Kasteeltuin 
staan gekleurde parasols van verschillende spon-
sors. Het is dus gemakkelijk om zo je vrienden terug 
te vinden als je even naar het toilet moet of drinken 
gaat halen. 

Tip 5: Rondom de 
Kasteeltuinconcerten
Behalve de Kasteeltuinconcerten worden er nog 
meer leuke evenementen georganiseerd in het 
centrum. Zo is het van 7 t/m 13 juli de Helmond-
se zomerkermis met leuke optredens en specta-
culaire attracties. Tijdens koopzondag in juli is er 
een Helmond Holiday Braderie met kramen en 
muziek. Ook is er van 10 juli t/m 21 augustus elke 
zondagmiddag livemuziek tijdens de ‘Kasteellaan 
in concert’. En natuurlijk: als op vrijdag tijdens de 
kasteeltuinconcerten de laatste muziekklanken zijn 
gespeeld, dan is de stap naar de horeca in het Hel-
mondse centrum maar heel klein, zodat u daar nog 
kunt nagenieten van een heerlijk muzikaal avondje 
uit. De organisatie van de Kasteeltuinconcerten 
wenst iedereen een fijne zomer toe!

Kasteeltuinconcerten 2016: Elke vrijdagavond een feest!  

Zomertips vanuit 
de organisatie 

Geboren in de Peel, geslaagd in 
Nederland en daarbuiten. On-
dernemerscafé Helmond vindt 
op dinsdag 12 juli 20.30 uur 
plaats op het parkeerterrein van 
Hotel West-Ende. ‘Groots met 
een zachte G’ is de naam van de 
concertreeks van Guus Meeuw-
is. Opvallend genoeg is deze 
naam niet uit de lucht gegrepen. 
Guus komt zelf uit Laarbeek, on-
derdeel van de Peel, maar er zijn 
nog veel meer inwoners van de 
Peel groots geworden. Hebben 
ze allemaal hun zachte G behou-
den? De zomereditie van Onder-
nemerscafé Helmond staat in 
het teken van inwoners uit de 
Peel die succes hebben in bin-
nen- en buitenland.

Een geslaagde onderne-
mer uit Helmond en Ge-
mertse vrouwen met een 
gouden look of stem. Tij-
dens de speciale zomer-
editie schuiven drie totaal 
verschillende gasten aan. 
Van bouw tot muziek 
tot model. Samen klinkt 
het als een interessante 
combinatie. Het wordt 
nog interessanter als 

we vertellen dat het dak van het 
decor ‘Kasteel Traverse’ zelf is 
en de gastheer David Stockx de 
avond afsluit als DJ Missinglinx. 
Op dinsdag 12 juli schuiven Nicky 
Opheij, Willem van Zantvoort en 
Laura van den Elzen aan bij Mar-
lieke en David om te vertellen 
over hun weg naar succes. Joris 
verzorgt de verfrissende break 
met de hoogtepunten op social 
media. Meepraten voorafgaand 
en tijdens de avond kan door te 
Twitteren met #OCH.
 
Nicky Opheij won in 2014 op 21 ja-
rige leeftijd de zevende editie van 
tv programma ‘Hollands Next 
Top Model’. Ze sleepte onder an-
dere een modellencontract in de 
wacht en haar modellencarrière 
kon echt beginnen. 

Willem van Zantvoort is produ-
cent van bevestiging - en instal-
latieproducten De Wit Holding 
B.V (voorheen in Helmond beter 
bekend als ‘spijkerfabriek’ J.H. 
de Wit en Zn BV) ‘en thuis op de 
bouwplaats’ en thuis in Helmond. 
Hoe ziet een dag als general ma-
nager er uit bij een groot produc-
tiebedrijf? 

In Helmond kennen we Dave Ver-

meulen en Rochelle. In Gemert 
hebben ze Laura van den Elzen. 
Zij werd afgelopen 7 mei tweede 
bij ‘Deutschland sucht den Su-
perstar’, waar haar muzikaliteit 
tijdens de grootse live-finale be-
keken werd door 5 miljoen men-
sen. Ze greep net naast een pla-
tencontract van een half miljoen 
euro. Hoe komt ze bij een talen-
tenjacht in Duitsland uit? Heeft 
ze inmiddels toch een platencon-
tract getekend en wat verwacht 
ze van de toekomst? 

Maak tijdens de avond kennis 
met andere Helmondse onderne-
mers of kom gewoon even langs 
om bij te kletsen. De avond wordt 
geopend om 20.30 uur, inloop 
vanaf 20.00 uur, toegang is gratis. 
Aansluitend vindt er een gezellige 
borrel plaats die muzikaal wordt 
ondersteund door DJ Missinglinx. 
In het geval van regen wordt de 
avond toch droog onder de Tra-
verse doorgebracht. n

HELMOND

ONDERNEMERS
CAFE
HELMOND

Made in De Peel... 
Loved international
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Infopagina

Informatie over het raadgevend referendum 
van 6 april 2016

Op woensdag 6 april 2016 gaat Nederland naar de stembus. 
U kunt zich dan tijdens een raadgevend referendum uitspreken over de 
associatieovereenkomst van de Europese Unie (EU) met Oekraïne. De exacte 
vraag waarover u zich in het stemhokje kunt uitspreken luidt: Bent u voor 
of tegen de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de 
Europese Unie en Oekraïne?

De Europese Unie en Oekraïne hebben in een associatieovereenkomst afspraken 
gemaakt over politieke en economische samenwerking tussen de landen. 
Om deze overeenkomst goed te keuren is in Nederland toestemming nodig van 
de Tweede en Eerste Kamer. De Tweede Kamer (op 7 april 2015) en de Eerste 
Kamer (op 7 juli 2015) hebben ingestemd met deze wet. 

Raadgevend referendum
Sinds 1 juli 2015 biedt Nederland haar inwoners de mogelijkheid om via een 
raadgevend referendum hun mening over wetten en verdragen te kunnen 
geven. Inwoners kunnen zelf een referendum aanvragen. Hiervoor zijn 300.000 
handtekeningen nodig. De uitslag is geldig bij een opkomst van minimaal 
30%. De uitslag is niet bindend. De wet die de associatieovereenkomst van de 
Europese Unie met Oekraïne goedkeurt, is de eerste wet waarover op deze wijze 
in Nederland een referendum plaatsvindt. 

Uw stempas
Uw stempas ontvangt u tussen 7 en 10 maart via de post. Zonder deze stempas 
kunt u uw stem niet uitbrengen. Raakt u uw stempas kwijt of heeft u na 10 
maart geen stempas ontvangen? Dan kunt u vanaf 11 maart tot uiterlijk 5 april 
12.00 uur een nieuwe stempas aanvragen aan de balie van de Stadswinkel. 
Zorgt u ervoor dat u tijdig een afspraak maakt. U kunt de stempas ook schriftelijk 
aanvragen. U kunt de aanvraagformulieren downloaden via het digitaal loket op 
www.helmond.nl. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk 1 april bij de gemeente 
binnen zijn.

Volmacht of kiezerspas
Wilt u gebruik maken van een volmacht of kiezerspas? Het aanvragen van de 
kiezerspas kan mondeling tot uiterlijk 5 april 12.00 uur aan de balie van de 
Stadswinkel. U kunt een kiezerspas ook schriftelijk aanvragen. De schriftelijke 
aanvraag moet uiterlijk 1 april bij de gemeente binnen zijn. Wilt u iemand  
machtigen buiten de gemeente Helmond, dan kunt u schriftelijk tot uiterlijk
1 april een volmacht aanvragen. Machtiging binnen Helmond kunt u regelen via 
de achterzijde van uw stempas. Meer informatie en aanvraagformulieren vindt u 
in het digitaal loket op www.helmond.nl. 

Paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
Als u gaat stemmen, bent u verplicht om de stempas en een geldig 
legitimatiebewijs mee te nemen naar het stembureau. Een geldig 
legitimatiebewijs is een paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs. Dit document 
mag voor deze verkiezingen tot maximaal vijf jaar verlopen zijn. Zonder stempas 
én legitimatiebewijs kunt u niet stemmen. 

Stemmen in elk stembureau
U kiest zelf bij welk stembureau in Helmond u stemt. Op uw stempas staat 
het adres van een stembureau bij u in de buurt, maar u bent niet verplicht 
om daar te stemmen. Een overzicht van de stembureaus  in Helmond en hun 
toegankelijkheid vindt u op www.helmond.nl/verkiezingen.

Meer informatie
Op de website www.helmond.nl/verkiezingen vindt u meer informatie over het 
raadgevend referendum. Op www.verkiezingen2016.nl vindt u een pdf-versie van 
de tekst van de goedkeuringswet en de associatieovereenkomst en links naar de 
bijbehorende bijlagen. Heeft u geen internet? Dan kunt u de wettekst en de tekst 
van de associatieovereenkomst van 9 maart tot en met 6 april verkrijgen bij de 
Stadswinkel.

Afsluiting Arbergstraat

De Arbergstraat is van 7 maart tot eind mei 2016 afgesloten. Binnenkort 
begint de gemeente daar met de aanleg van de rotonde Arbergstraat en de 
herinrichting van het stuk Arbergstraat tussen de Cortenbachstraat en de 
nieuwe rotonde. Het auto- en fietsverkeer wordt omgeleid. 

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de afronding van de Kasteelherenlaan. 
De werkzaamheden aan de onderdoorgang vorderen en de kruising met de 
Heeklaan wordt op korte termijn aangelegd. Het laatste stuk is de voltooiing van 
de nieuwe rotonde Arbergstraat. Tijdens een inloopavond heeft de gemeente 
toegelicht wat er gaat gebeuren, hoe het er uit komt te zien en wat de planning 
is.

Eind juni moet de Kasteelherenlaan open gaan voor alle verkeer. 
In het najaar (plantseizoen) volgt nog de aanleg van het groen.

Lezing ‘Veerkrachtige kinderen opvoeden’

Heeft u kinderen in de leeftijd tot 12 jaar? En wilt u meer weten over 
opgroeien en opvoeden? Kom dan op 10 maart naar de lezing ‘Veerkrachtige 
kinderen opvoeden’ van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Een van de belangrijkste taken die ouders hebben, is om kinderen te leren 
omgaan met hun gevoelens. Elk kind krijgt in zijn leven te maken met tegenslag 
of stress en moet vaardigheden ontwikkelen om daarmee om te gaan. 
De emotionele veerkracht die kinderen hebben, ofwel hun vermogen om met 
uiteenlopende gevoelens om te gaan, is belangrijk voor geluk, welbevinden en 
succes in hun latere leven.

De lezing vindt plaats in wijkgebouw Rijpelberg, Twijnsterhof 161. 
Inloop vanaf 19.20 uur, aanvang 19.30 uur (tot 21.30 uur).

Aanmelden tot en met 4 maart
De bijeenkomst is gratis. 
Aanmelden kan tot en met 4 maart 2016
via opvoedondersteunerscjg@helmond.nl, 
via 0800-5566555 (gratis) of 
via www.cjghelmond.nl.

• 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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Zomerkermis Helmond

De zomerkermis wordt dit jaar gehouden van 7 tot en met 13 juli. Er staan 
zo’n 60 attracties op en rond de Markt, het Ameideplein, de Watermolenwal, 
het Speelhuisplein en het Havenpark. 

In verband met de kermis zijn het einde van de Noord Koninginnewal, 
de Ameidewal en de Watermolenwal van 4 juli (18.00 uur) tot en met 14 juli 
(22.00 uur) afgesloten voor het verkeer. De City parkeergarage is alleen bereikbaar 
via de Torenstraat. Bewoners van de afgesloten wegen kunnen hun huis in die 
periode beperkt met de auto bereiken voor het laden en lossen.

Parkeren
Op de parkeerplaatsen en -terreinen op straat gelden de normale betaaltijden. 
Op de parkeerterreinen Ameidewal en Speelhuisplein kan tijdens de kermis niet 
worden geparkeerd. Vergunninghouders krijgen hierover persoonlijk een bericht.
De bewaakte parkeergarages Doorneind en City zijn tijdens de kermisdagen extra 
lang open, evenals de bewaakte fietsenstallingen Doorneind en Speelhuisplein. 
Voor parkeergarage Boscotondo en de fietsenstalling Kasteel Traverse (Parkweg) 
gelden de normale openingstijden. In alle parkeergarages en fietsenstallingen 
gelden de normale tarieven. Bij de ingangen van de gemeentelijke parkeer-
garages en fietsenstallingen vindt u een overzicht van de openingstijden tijdens 
de kermisperiode.  

Weekmarkten
De woensdagmarkten van 6 en 13 juli verhuizen naar de Noord Koninginnewal. 
De zaterdagmarkt van 9 juli wordt verplaatst naar de Kanaaldijk N.O, tussen de 
Havenweg en Waardstraat. Daardoor blijft de Zuid Koninginnewal open voor 
verkeer tussen de Kasteel Traverse en de Kluisstraat.

Kijk voor meer informatie over de zomerkermis op www.helmondkermis.nl.

Laat gratis uw fiets graveren op 2 juli

Op zaterdag 2 juli tussen 10.00 en 16.00 uur kunt u gratis uw fiets laten 
graveren bij winkelcentrum Brouwhorst. Op vertoon van uw identiteits-
bewijs wordt uw fiets gegraveerd.

Ook in onze stad worden helaas regelmatig fietsen gestolen. Daar kunnen we 
samen iets aan doen. We leggen uw fiets vast. En ook de fietsendief. 
Die leggen we vast met camera’s en als dat niet genoeg is in de politiecel. 
Is uw fiets toch gestolen? Doe dan altijd aangifte. Dat helpt om uw fiets terug te 
vinden en om de dief op te sporen.

Kijk voor tips op www.veiligstallen.nl/helmond

In gesprek met de wethouders

Heeft u vragen of wilt u uw ervaringen delen? Heeft u een idee of een 
initiatief, maar weet u nog niet hoe u dit moet aanpakken? Meldt u zich dan 
aan voor een gesprek met wethouder Van der Zanden, De Leeuw, De Vries, 
Stienen, Smeulders of Van Bree.

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

14 juli spreekuur in wijkhuis De Fonkel
Het eerstvolgende maandelijkse spreekuur van wethouders Van der Zanden, 
De Leeuw en De Vries vindt plaats op donderdag 14 juli tussen 9.30 en 10.30 uur 
in wijkhuis De Fonkel (Binnenstad). Met wethouder Van der Zanden kunt u in 
gesprek over zorg (Wmo), armoede of ouderen. Wilt u praten over jeugd, onder-
wijs of gezondheid? Meldt u zich dan aan voor een gesprek met wethouder De 
Leeuw. Gaat het om mobiliteit, beheer en onderhoud, groen, wijkgericht werken 
en toerisme en recreatie, dan kunt u terecht bij wethouder De Vries.
U kunt zich tot en met 6 juli aanmelden voor het spreekuur. Wethouder Van der 
Zanden of De Leeuw: 
aanmelden bij Jolanda Benders, via j.benders@helmond.nl of 0492 - 587151. 
Spreekuur wethouder De Vries: 
aanmelden bij Tanja Geelen via t.geelen@helmond.nl of 0492 - 587107. 

Spreekuren overige wethouders
U kunt ook een afspraak maken met wethouder Stienen als u van gedachten 
wilt wisselen over bijvoorbeeld cultuur, sport, bouwen en wonen. Hij houdt geen 
maandelijks spreekuur. Een afspraak met wethouder Stienen regelt u via Tanja 
Geelen (zie hierboven).
Wilt u het graag hebben over duurzaamheid? Wethouder Smeulders wisselt 
daarover graag met u van gedachten. Voor een gesprek met wethouder 
Smeulders kunt u mailen of bellen met Liesbeth Daub: l.daub@helmond.nl of 
0492 - 587122. Wethouder Van Bree heeft vijf keer per jaar een speciaal spreek-
uur voor bedrijven. U kunt zich daarvoor ook aanmelden via mevrouw Daub.

Vergeet niet te vermelden over welk onderwerp u graag wilt spreken en met 
hoeveel personen u wilt komen. De gesprekken zijn niet bedoeld om klachten in 
te dienen, bezwaar aan te tekenen of om persoonlijke dossiers door te spreken. 
Daarvoor biedt de gemeente andere mogelijkheden. Op www.helmond.nl leest u 
daarover meer.

Wegafsluitingen tijdens de Kennedymars

Dit weekend vindt de 54ste Kennedymars plaats. In de nacht van zaterdag 
op zondag lopen de wandelaars door een gedeelte van Mierlo-Hout en 
Brandevoort.  

Tussen 00.45 en 07.45 uur zijn er in beide wijken diverse wegen en fietspaden 
afgesloten. Op www.kennedymars.nl leest u door welke straten de wandelaars 
lopen.

Kasteelherenlaan vrijdag open voor verkeer 

Aanstaande vrijdag (1 juli) gaat de nieuwe Kasteelherenlaan open voor 
verkeer. De nieuwe weg gaat onderdeel uitmaken van de stedelijke 
verkeersring van Helmond en verbindt de Europaweg met de Heeklaan. 

De aanleg van de Kasteelherenlaan draagt bij aan een betere verbinding door de 
stad Helmond. Geen wachttijden meer voor de spoorwegovergang bij de 
Cortenbachstraat en een snelle verbinding in Helmond West naar de hoofd-
wegen. De nieuwe tunnel onder het spoor krijgt de naam Mahatma Ghandi. 

• 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

De Jumper is een van de attracties op de Helmondse zomerkermis.
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het Speelhuisplein en het Havenpark. 
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de Ameidewal en de Watermolenwal van 4 juli (18.00 uur) tot en met 14 juli 
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periode beperkt met de auto bereiken voor het laden en lossen.

Parkeren
Op de parkeerplaatsen en -terreinen op straat gelden de normale betaaltijden. 
Op de parkeerterreinen Ameidewal en Speelhuisplein kan tijdens de kermis niet 
worden geparkeerd. Vergunninghouders krijgen hierover persoonlijk een bericht.
De bewaakte parkeergarages Doorneind en City zijn tijdens de kermisdagen extra 
lang open, evenals de bewaakte fietsenstallingen Doorneind en Speelhuisplein. 
Voor parkeergarage Boscotondo en de fietsenstalling Kasteel Traverse (Parkweg) 
gelden de normale openingstijden. In alle parkeergarages en fietsenstallingen 
gelden de normale tarieven. Bij de ingangen van de gemeentelijke parkeer-
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De zaterdagmarkt van 9 juli wordt verplaatst naar de Kanaaldijk N.O, tussen de 
Havenweg en Waardstraat. Daardoor blijft de Zuid Koninginnewal open voor 
verkeer tussen de Kasteel Traverse en de Kluisstraat.

Kijk voor meer informatie over de zomerkermis op www.helmondkermis.nl.

Laat gratis uw fiets graveren op 2 juli

Op zaterdag 2 juli tussen 10.00 en 16.00 uur kunt u gratis uw fiets laten 
graveren bij winkelcentrum Brouwhorst. Op vertoon van uw identiteits-
bewijs wordt uw fiets gegraveerd.
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Die leggen we vast met camera’s en als dat niet genoeg is in de politiecel. 
Is uw fiets toch gestolen? Doe dan altijd aangifte. Dat helpt om uw fiets terug te 
vinden en om de dief op te sporen.

Kijk voor tips op www.veiligstallen.nl/helmond

In gesprek met de wethouders

Heeft u vragen of wilt u uw ervaringen delen? Heeft u een idee of een 
initiatief, maar weet u nog niet hoe u dit moet aanpakken? Meldt u zich dan 
aan voor een gesprek met wethouder Van der Zanden, De Leeuw, De Vries, 
Stienen, Smeulders of Van Bree.

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

14 juli spreekuur in wijkhuis De Fonkel
Het eerstvolgende maandelijkse spreekuur van wethouders Van der Zanden, 
De Leeuw en De Vries vindt plaats op donderdag 14 juli tussen 9.30 en 10.30 uur 
in wijkhuis De Fonkel (Binnenstad). Met wethouder Van der Zanden kunt u in 
gesprek over zorg (Wmo), armoede of ouderen. Wilt u praten over jeugd, onder-
wijs of gezondheid? Meldt u zich dan aan voor een gesprek met wethouder De 
Leeuw. Gaat het om mobiliteit, beheer en onderhoud, groen, wijkgericht werken 
en toerisme en recreatie, dan kunt u terecht bij wethouder De Vries.
U kunt zich tot en met 6 juli aanmelden voor het spreekuur. Wethouder Van der 
Zanden of De Leeuw: 
aanmelden bij Jolanda Benders, via j.benders@helmond.nl of 0492 - 587151. 
Spreekuur wethouder De Vries: 
aanmelden bij Tanja Geelen via t.geelen@helmond.nl of 0492 - 587107. 

Spreekuren overige wethouders
U kunt ook een afspraak maken met wethouder Stienen als u van gedachten 
wilt wisselen over bijvoorbeeld cultuur, sport, bouwen en wonen. Hij houdt geen 
maandelijks spreekuur. Een afspraak met wethouder Stienen regelt u via Tanja 
Geelen (zie hierboven).
Wilt u het graag hebben over duurzaamheid? Wethouder Smeulders wisselt 
daarover graag met u van gedachten. Voor een gesprek met wethouder 
Smeulders kunt u mailen of bellen met Liesbeth Daub: l.daub@helmond.nl of 
0492 - 587122. Wethouder Van Bree heeft vijf keer per jaar een speciaal spreek-
uur voor bedrijven. U kunt zich daarvoor ook aanmelden via mevrouw Daub.

Vergeet niet te vermelden over welk onderwerp u graag wilt spreken en met 
hoeveel personen u wilt komen. De gesprekken zijn niet bedoeld om klachten in 
te dienen, bezwaar aan te tekenen of om persoonlijke dossiers door te spreken. 
Daarvoor biedt de gemeente andere mogelijkheden. Op www.helmond.nl leest u 
daarover meer.

Wegafsluitingen tijdens de Kennedymars

Dit weekend vindt de 54ste Kennedymars plaats. In de nacht van zaterdag 
op zondag lopen de wandelaars door een gedeelte van Mierlo-Hout en 
Brandevoort.  

Tussen 00.45 en 07.45 uur zijn er in beide wijken diverse wegen en fietspaden 
afgesloten. Op www.kennedymars.nl leest u door welke straten de wandelaars 
lopen.

Kasteelherenlaan vrijdag open voor verkeer 

Aanstaande vrijdag (1 juli) gaat de nieuwe Kasteelherenlaan open voor 
verkeer. De nieuwe weg gaat onderdeel uitmaken van de stedelijke 
verkeersring van Helmond en verbindt de Europaweg met de Heeklaan. 

De aanleg van de Kasteelherenlaan draagt bij aan een betere verbinding door de 
stad Helmond. Geen wachttijden meer voor de spoorwegovergang bij de 
Cortenbachstraat en een snelle verbinding in Helmond West naar de hoofd-
wegen. De nieuwe tunnel onder het spoor krijgt de naam Mahatma Ghandi. 

• 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

De Jumper is een van de attracties op de Helmondse zomerkermis.
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Vergaderingen
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 29 maart, 12 april, 26 
april en 10 mei 2016. Alle vergaderingen beginnen om 13.30 uur. De agenda’s 
van de vergadering zijn de dag voorafgaande aan de welstandsvergaderingen 
te vinden op internet. Kijkt u hiervoor op: www.helmond.nl, Bewoners, Bouwen, 
onder kopje Bouwen  Welstandscommissie met agenda’s. Bovendien liggen de 
agenda’s ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1 te Helmond, 
geopend op maandag van 12.00 uur tot 19.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 9.00 
uur tot 16.00 uur. 

Wilt u een vergadering bijwonen dan kunt dit doorgeven op telefoonnummer 
0492-587575 of per e-mail: gemeente@helmond.nl.

Bekendmakingen

Vertrokken met onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling B&O is gebleken dat onderstaande personen geen bekend adres 

meer hebben in de Basisregistratie Personen (BRP). Het college van B&W heeft het voornemen 

de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen stop te zetten. Dit betekent dat zij 

daardoor formeel niet meer als ingezetene in Nederland staan ingeschreven. Zij zijn niet meer 

bereikbaar voor overheidsinstanties waardoor dit gevolgen kan hebben voor uitkeringen, 

aanvragen paspoort, subsidies enz.

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum

A Bouhafa 27-03-1990

G Adda 21-05-1988

B Teters 09-07-1962

JFAHJ Burhenne 28-06-1994

MJA de Beer 08-07-1977

A Nasser 15-01-1969

CC Clark 20-04-1996

ETF van Turnhout 26-11-1967

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit voornemen 

zijn zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van 

Helmond, postbus 950,  5700 AZ Helmond. De termijn voor het naar voren brengen van 

de zienswijze is vier weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie. Dit kan 

schriftelijk of mondeling gebeuren. Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw 

zienswijze mondeling toe te lichten, verzoeken wij u van tevoren telefonisch een afspraak te 

maken. Na vier weken wordt over het voornemen een definitief besluit genomen.

Verwijdering kinderopvangvoorzieningen uit LRKP
Op grond van art. 8 Besluit register kinderopvang maken wij bekend dat per 08-03-2016 op 

eigen verzoek van de houder onderstaand gastouderbureau is verwijderd uit het Landelijk 

Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP):

Naam: Adres:                    Uniek LRKP-nummer:    Reden:

Buurtouders  Taxusrode 8,        105949073                        Geen gast en vraagouders

Helmond en  5709 HW                              meer geregistreerd bij het GOB.

Peelland te helmond  

Wet bodembescherming (Wbb)
Besluit ingevolge artikel 39c Wbb

Het ingenieursbureau van de gemeente Helmond heeft op 2 december 2015 een 

evaluatieverslag ingediend voor een deel van de gefaseerde sanering op de locatie 

Hoogeindsestraat-Suytkade (AA079400021). Het College van B&W stemt in met het 

evaluatierapport voor deze fase.

Inzage

Het besluit is voorbereid via de procedure van titel 4.1 Awb. Het besluit en de daarop 

betrekking hebbende stukken zijn vanaf 18 maart 2016 in te zien bij team Milieu gevestigd op 

het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Inzage is alleen mogelijk op afspraak. 

U kunt hiervoor bellen naar (0492) 58 71 96.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit tot zes weken na bekendmaking ervan. Dit doet u door 

een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij: Burgemeester en Wethouders van Helmond, 

Postbus 950, 5700 AZ  HELMOND. Het bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden 

via www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige 

voorziening worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State, Postbus 20.019, 2500 EA  DEN HAAG.

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 28 eerste lid Wbb

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend dat 

een melding is ontvangen van een voornemen de bodem te saneren dan wel handelingen 

te verrichten ten gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of 

verplaatst.

Locatie: Dorpsstraat / Van der Weidenstraat (locatiecode AA079408658)

Melder:  Adriaans Projectontwikkeling

Datum ontvangst: 22 februari 2016

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

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

Lage Dijk 19 08-03-2016 ontheffing bestemmingsplan  OLO 2113163 A

  i.v.m. een evenement 

Rakthof 6 15-03-2016 het hebben van 2 uitwegen OLO 2227189 D

Wethouder van  16-03-2016 plaatsen erfafscheiding OLO 2216215 D

Wellaan 174 

Prof. Rommelaan 3 16-03-2016 plaatsen dakkapel (zijgevel) OLO 2187167 D

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

Beukeliusstraat 15 16-03-2016  vervangen van een bijgebouw OLO 2217045 D

Lage Dijk 4B 1 17-03-2016  inrichting depot Helmond,  OLO 1955617 A

   inpandige verbouwing 

Gerardusplein 1 17-03-2016  oprichten garage en  OLO 1242825 D

   erfafscheiding 

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

Brugbeemden 1   plaatsen erfafscheiding OLO 2189235 D

Abraham Bloemaertstraat 15 aanleggen inrit/uitweg OLO 2248193 D

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

Hoofdstraat (2),  11-03-2016 kappen 3 bomen OLO 2239711 D

Saffierstraat (1) 

Kromme Steenweg 29 14-03-2016 verbouwing theater speelhuis OLO 2239765 D

Kasteelplein 1 15-03-2016 aanpassing routing in kasteel OLO 2246205 D

van ‘t Hoffstraat 14 11-03-2016 oprichten berging A

Abraham  16-03-2016 aanleggen inrit/uitweg OLO 2248193 D

Bloemaertstraat 15 

Groningenhof 4 16-03-2016 verzoek ontheffing bestemmingsplan OLO 2249667 A

Kievitstraat 3 17-03-2016 plaatsen erfafscheiding + tuinhuis OLO 2249085 D

Nieuwstraat 38 17-03-2016 plaatsen vloerafscheiding trap OLO 2250027 A

Duizeldonksestraat 28 15-03-2016 aanleggen inrit/uitweg OLO 2250483 A

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ontvangen van: 

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Afast Holding B.V Grasbeemd 14 het veranderen van een inrichting.

Alumero Finex Extrusions BV Duizeldonksestraat 20 het veranderen van een inrichting.

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 23 maart 2016

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte 

   straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u

   online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

• 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/digitaalloket

Bekendmakingen

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

Gerardusplein 1 18-02-2016 oprichten garage en erfafscheiding OLO 1242825 D

Mierloseweg 169 25-02-2016 verplaatsen inrit/uitweg OLO 2213093 D

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

Dierdonklaan 78 22-02-2016 erfafscheiding vervangen OLO 2161917 A

  door poort

hoek Frankenvoort- 25-02-2016 aanlegvergunning plangebied OLO 2165067 A

Lochtenburg  Frankenvoort

Grasbeemd 5 25-02-2016 installeren sprinklerbeveiliging OLO 2111231 D

Willem 29-02-2016 vervangen dakkapel OLO 2165455 A

Prinzenstraat 186

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

Kromme Steenweg 7 verzoek verbreden bestaande inrit/uitweg OLO 2159557 D

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

Spoormakerserf 57 25-02-2016  verbouwing woning OLO 2201167 D

Na de beoordeling van de bovengenoemde aanvragen omgevingsvergunning, is besloten dat 

voor deze projecten geen omgevingsvergunning is vereist. 

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

Rivierensingel 312 19-02-2016  oprichten carport OLO 2155943 D

Vertrokken met onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling B&O is gebleken dat onderstaande personen geen bekend adres 

meer hebben in de Basisregistratie Personen (BRP). Het college van B&W heeft het voornemen 

de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen stop te zetten. Dit betekent dat zij 

daardoor formeel niet meer als ingezetene in Nederland staan ingeschreven. Zij zijn niet meer 

bereikbaar voor overheidsinstanties waardoor dit gevolgen kan hebben voor uitkeringen, 

aanvragen paspoort, subsidies enz.

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum

EFJ van der Steen 09-06-1962

AJLM Snijders 02-04-1969

M Harrou 17-04-1990

NP Dembek 21-12-1992

S Ahmed 07-07-1968

RV Röhrs 06-08-1962

A Azarfane 20-06-1993

JAH van Veldhoven 10-05-1966

IJW van Stiphout 24-06-1970

FMWJ van Veldhoven 17-12-2004

AHW Vos 31-03-1955

AHM van Santen 24-11-1989

M Arras 24-02-1981

PAM van den Berg 29-09-1982

B Kandelaars 02-10-1992

WJT van de Westerlo 03-10-1969

EJAM van Brussel 27-04-1980

A Fethi 01-02-1966

PACM Strijbos 24-03-1960

LJHB de Reuver 02-08-1978

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit voornemen 

zijn zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van 

Helmond, postbus 950, 5700 AZ Helmond. De termijn voor het naar voren brengen van de 

zienswijze is vier weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie. Dit kan 

schriftelijk of mondeling gebeuren. Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw 

zienswijze mondeling toe te lichten, verzoeken wij u van tevoren telefonisch een afspraak te 

maken. Na vier weken wordt over het voornemen een definitief besluit genomen.

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ontvangen van: 

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Hart Cleaning Service Breedijk 4 Het veranderen van een schoonmaakbedrijf.

Intemo BV Marshallstraat 20 Het veranderen van een inrichting voor handel 

  in industriële computers.

Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf: 

Kromme 2 maart 2016  brandveilig gebruik i.v.m.  OLO 2144707 D

Steenweg 16  kampweekend theater en dans

Zuidende 24 2 maart 2016 het uitbreiden van de openingstijden OLO 1882405 D

  OK tankstation

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken 

liggen met ingang van bovengenoemde datum gedurende zes weken voor iedereen ter inzage 

in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1 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. 

Gedurende deze termijn wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent het 

ontwerp-besluit schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen dienen te 

worden gericht aan burgemeester en wethouders, p/a afdeling Bouwen en Wonen, Postbus 

950, 5700 AZ Helmond. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak 

worden gemaakt bij de afdeling Bouwen en Wonen (iedere werkdag te bereiken onder 

telefoonnummer 0492-587506).

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 2 maart 2016

• 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/digitaalloket

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte 

   straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u

   online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

Kijk voor meer info op:
www.helmond.nl/vet

Het is veel

vetter
om het in de 
gele bak te doen!

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/digitaalloket

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte

 straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u

 online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

  

  Commissievergaderingen 
  juli 2016

Commissie Omgeving
Dinsdag 5 juli, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

1. Verordening tot 5e wijziging Legesverordening Helmond 2016
2. 2e Wijziging Marktverordening Helmond 2006  
3. Vaststellen bestemmingsplan Brandevoort II – Broekstraat 91
4. Vaststellen bestemmingsplan “Stiphout – Hillendonk tussen 7-11

De complete agenda vindt u op www.helmond.nl/raadscommissies.

   Vergaderingen 
  welstandscommissie

De komende welstandsvergaderingen zijn 5 en 19 juli en 2 en 16 augustus 2016. 
Alle vergaderingen beginnen om 13.30 uur. 
De agenda’s van de vergadering zijn de dag voorafgaande aan de welstands-
vergaderingen te vinden op www.helmond.nl/welstandcommissie.
De  agenda’s liggen ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. 

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

Bekendmakingen

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Weverspoort 17-06-2016 oprichten 13 koop +  OLO 2252659 D
kadastraal G 2380  7 huurwoningen,
   Weverspoort Blok 4 en 14
Markt 213 21-06-2016 verbouwing en ontheffing   OLO 2375141 D
   i.v.m. huisvesting restaurant  
Deltaweg 205 21-06-2016 oprichten tijdelijk  OLO 2291527 D
   onderwijsgebouw (2 leslokalen) 
kadastraal G 3597  22-06-2016 aanleg bermpjesbrug park OLO 2323333 D
park Goorloop Midden  Goorloop-Midden 
Boomsehoeve 1 22-06-2016 plaatsen erfafscheiding OLO 2317279 D
Molenstraat 223 23-06-2016 plaatsen reclame OLO 2370749 D
Churchill-laan 101 23-06-2016 wijzigen entree OLO 2262409 D

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Mierloseweg 207 16-06-2016 vernieuwen berging 2016-X0588
Markt 211 20-06-2016 wijzigen gebruik pand van  OLO 2412689 D
   winkel naar horeca 
parallelweg  20-06-2016 kappen 51 bomen i.v.m OLO 2411579 D
Wethouder Ebbenlaan   aanleg fietsstraat 
Sneeuwheide 15 19-06-2016 plaatsen zonnepanelen op  OLO 2372387 D
   garage dak 
van km 42.850 tot  17-06-2016 plaatsen geluidsscherm OLO 2406649 D
km 43.620 zuidzijde   Liverdonk
van het spoor   
Toermalijnstraat 3 20-06-2016 uitbouw bestaande garage OLO 2388445 D
Zwaluwstraat 2 20-06-2016 aanbouw garage OLO 2413061 D
Lorentzstraat 37 21-06-2016 vergroten raam in zijgevel 2016-X0601
Deltaweg 1 15-06-2016 plaatsen erfafscheiding 2016-X0603
Binnendijk 6 17-06-2016 vergroten bedrijfspand,  OLO 2407891 D
   plaatsen reclame 
Molenstraat 184 18-06-2016 realiseren appartement  OLO 2409729 D
   boven horeca 
Floreffestraat 1 18-06-2016 wijzigen bestemmingsplan OLO 2410043 D
Kerkpaadje 1 21-06-2016 verzoek ontheffing  OLO 2414947 D
   bestemmingplan  
St. Annaplein 21 23-06-2016 plaatsen van een erfafscheiding 

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

Vergunningvrij verklaarde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Broederwal 145 17-06-2016  plaatsen veranda OLO 2399271 D

Na de beoordeling van de bovengenoemde aanvragen omgevingsvergunning, is besloten dat voor deze 
projecten geen omgevingsvergunning is vereist.

Verlenging beslistermijn
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Schutterslaan 19 03-05-2016 aanbrengen van  OLO 2332519 D
   staalconstructie 

Voor de bovenstaande aanvragen is de beslistermijn met maximaal zes weken verlengd. De plannen lig-
gen niet ter inzage. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat ons college over de plannen 
heeft beslist.

Geweigerde omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Mierloseweg 323 23-06-2016  plaatsen reclame OLO 2332113 D

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een melding in het kader van het Besluit algeme-
ne regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting: Locatie: Omschrijving melding:
Shared Parts  Lage Dijk 4b1 Het veranderen van een bedrijf voor opslag en 
Services B.V.  distributie van automaterialen.

Ontwerpbestemmingsplan “Stiphout – Molenven 
(sportpark en natuurpoort)” en voornemen verzoek wijziging begrenzing 
ecologische hoofdstructuur in “Verordening ruimte 2014”

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 
“Stiphout – Molenven (sportpark en natuurpoort)” met  ingang van 30 juni 2016 zes weken door een 
ieder kan worden ingezien. Het betreft hier het sportpark, het realiseren van een natuurpoort en het 
aanleggen van een parkeerterrein aan het Molenven. 

Burgemeester en wethouders van Helmond maken tevens bekend dat zij, op grond van het bepaalde 
in artikel 5.5 van de “Verordening ruimte 2014” van de Provincie Noord-Brabant, voornemens zijn 
om Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te verzoeken om aanpassing van de grens van de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) betrekking hebbend op genoemd ontwerpbestemmingsplan 
“Stiphout – Molenven (sportpark en natuurpoort)”. Op de bij het ontwerpbestemmingsplan behorende 
verbeeldingen is dit als volgt aangeduid: “overig - verwijderde EHS”  en “overig - in het kader van de 
natuurcompensatie te realiseren EHS”.

Inzage plan
U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en www.helmond.nl/bestemmingsplannen. 
De identificatiecode is NL.IMRO.0794.1700BP140135- 1000. Er ligt ook een papieren exemplaar ter 
inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan alleen op 
afspraak, via 14 0492 of via www.helmond.nl/afspraak. 
De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Zienswijzen
Binnen genoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze naar 
voren brengen bij de gemeenteraad tegen het bestemmingsplan en het voornemen van burgemeester 
en wethouders om Gedeputeerde Staten te verzoeken de begrenzing van de EHS te wijzigen.
Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de gemeenteraad, afdeling Ruimtelijke Ordening en Verkeer, 
Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder vermelding van: zienswijze bestemmingsplan 
“Stiphout – Molenven (sportpark en natuurpoort)”. 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 26 02.

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  Con-
tact Centrum via tel. 14 0492. Bezwaar maken is in dit stadium (nog) niet mogelijk.

Voor bekendmakingen met nummer 2 geldt: Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden  
binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift  
indienen bij: Burgemeester en wethouders, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook digitaal via  
www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant te 
’s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Heeft u vragen over een besluit 
of over het maken van bezwaar? Neemt u dan contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

Burgemeester en Wethouders van Helmond 29 juni 2016

• 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/digitaalloket

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte 

   straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u

   online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

  

  Commissievergaderingen 
  juli 2016

Commissie Omgeving
Dinsdag 5 juli, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

1. Verordening tot 5e wijziging Legesverordening Helmond 2016
2. 2e Wijziging Marktverordening Helmond 2006  
3. Vaststellen bestemmingsplan Brandevoort II – Broekstraat 91
4. Vaststellen bestemmingsplan “Stiphout – Hillendonk tussen 7-11

De complete agenda vindt u op www.helmond.nl/raadscommissies.

   Vergaderingen 
  welstandscommissie

De komende welstandsvergaderingen zijn 5 en 19 juli en 2 en 16 augustus 2016. 
Alle vergaderingen beginnen om 13.30 uur. 
De agenda’s van de vergadering zijn de dag voorafgaande aan de welstands-
vergaderingen te vinden op www.helmond.nl/welstandcommissie.
De  agenda’s liggen ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. 

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

Bekendmakingen

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Weverspoort 17-06-2016 oprichten 13 koop +  OLO 2252659 D
kadastraal G 2380  7 huurwoningen,
   Weverspoort Blok 4 en 14
Markt 213 21-06-2016 verbouwing en ontheffing   OLO 2375141 D
   i.v.m. huisvesting restaurant  
Deltaweg 205 21-06-2016 oprichten tijdelijk  OLO 2291527 D
   onderwijsgebouw (2 leslokalen) 
kadastraal G 3597  22-06-2016 aanleg bermpjesbrug park OLO 2323333 D
park Goorloop Midden  Goorloop-Midden 
Boomsehoeve 1 22-06-2016 plaatsen erfafscheiding OLO 2317279 D
Molenstraat 223 23-06-2016 plaatsen reclame OLO 2370749 D
Churchill-laan 101 23-06-2016 wijzigen entree OLO 2262409 D

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Mierloseweg 207 16-06-2016 vernieuwen berging 2016-X0588
Markt 211 20-06-2016 wijzigen gebruik pand van  OLO 2412689 D
   winkel naar horeca 
parallelweg  20-06-2016 kappen 51 bomen i.v.m OLO 2411579 D
Wethouder Ebbenlaan   aanleg fietsstraat 
Sneeuwheide 15 19-06-2016 plaatsen zonnepanelen op  OLO 2372387 D
   garage dak 
van km 42.850 tot  17-06-2016 plaatsen geluidsscherm OLO 2406649 D
km 43.620 zuidzijde   Liverdonk
van het spoor   
Toermalijnstraat 3 20-06-2016 uitbouw bestaande garage OLO 2388445 D
Zwaluwstraat 2 20-06-2016 aanbouw garage OLO 2413061 D
Lorentzstraat 37 21-06-2016 vergroten raam in zijgevel 2016-X0601
Deltaweg 1 15-06-2016 plaatsen erfafscheiding 2016-X0603
Binnendijk 6 17-06-2016 vergroten bedrijfspand,  OLO 2407891 D
   plaatsen reclame 
Molenstraat 184 18-06-2016 realiseren appartement  OLO 2409729 D
   boven horeca 
Floreffestraat 1 18-06-2016 wijzigen bestemmingsplan OLO 2410043 D
Kerkpaadje 1 21-06-2016 verzoek ontheffing  OLO 2414947 D
   bestemmingplan  
St. Annaplein 21 23-06-2016 plaatsen van een erfafscheiding 

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

Vergunningvrij verklaarde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Broederwal 145 17-06-2016  plaatsen veranda OLO 2399271 D

Na de beoordeling van de bovengenoemde aanvragen omgevingsvergunning, is besloten dat voor deze 
projecten geen omgevingsvergunning is vereist.

Verlenging beslistermijn
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Schutterslaan 19 03-05-2016 aanbrengen van  OLO 2332519 D
   staalconstructie 

Voor de bovenstaande aanvragen is de beslistermijn met maximaal zes weken verlengd. De plannen lig-
gen niet ter inzage. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat ons college over de plannen 
heeft beslist.

Geweigerde omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Mierloseweg 323 23-06-2016  plaatsen reclame OLO 2332113 D

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een melding in het kader van het Besluit algeme-
ne regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting: Locatie: Omschrijving melding:
Shared Parts  Lage Dijk 4b1 Het veranderen van een bedrijf voor opslag en 
Services B.V.  distributie van automaterialen.

Ontwerpbestemmingsplan “Stiphout – Molenven 
(sportpark en natuurpoort)” en voornemen verzoek wijziging begrenzing 
ecologische hoofdstructuur in “Verordening ruimte 2014”

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 
“Stiphout – Molenven (sportpark en natuurpoort)” met  ingang van 30 juni 2016 zes weken door een 
ieder kan worden ingezien. Het betreft hier het sportpark, het realiseren van een natuurpoort en het 
aanleggen van een parkeerterrein aan het Molenven. 

Burgemeester en wethouders van Helmond maken tevens bekend dat zij, op grond van het bepaalde 
in artikel 5.5 van de “Verordening ruimte 2014” van de Provincie Noord-Brabant, voornemens zijn 
om Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te verzoeken om aanpassing van de grens van de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) betrekking hebbend op genoemd ontwerpbestemmingsplan 
“Stiphout – Molenven (sportpark en natuurpoort)”. Op de bij het ontwerpbestemmingsplan behorende 
verbeeldingen is dit als volgt aangeduid: “overig - verwijderde EHS”  en “overig - in het kader van de 
natuurcompensatie te realiseren EHS”.

Inzage plan
U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en www.helmond.nl/bestemmingsplannen. 
De identificatiecode is NL.IMRO.0794.1700BP140135- 1000. Er ligt ook een papieren exemplaar ter 
inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan alleen op 
afspraak, via 14 0492 of via www.helmond.nl/afspraak. 
De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Zienswijzen
Binnen genoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze naar 
voren brengen bij de gemeenteraad tegen het bestemmingsplan en het voornemen van burgemeester 
en wethouders om Gedeputeerde Staten te verzoeken de begrenzing van de EHS te wijzigen.
Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de gemeenteraad, afdeling Ruimtelijke Ordening en Verkeer, 
Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder vermelding van: zienswijze bestemmingsplan 
“Stiphout – Molenven (sportpark en natuurpoort)”. 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 26 02.

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  Con-
tact Centrum via tel. 14 0492. Bezwaar maken is in dit stadium (nog) niet mogelijk.

Voor bekendmakingen met nummer 2 geldt: Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden  
binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift  
indienen bij: Burgemeester en wethouders, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook digitaal via  
www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant te 
’s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Heeft u vragen over een besluit 
of over het maken van bezwaar? Neemt u dan contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

Burgemeester en Wethouders van Helmond 29 juni 2016

• 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/digitaalloket

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte 

   straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u

   online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

  

  Commissievergaderingen 
  juli 2016

Commissie Omgeving
Dinsdag 5 juli, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

1. Verordening tot 5e wijziging Legesverordening Helmond 2016
2. 2e Wijziging Marktverordening Helmond 2006  
3. Vaststellen bestemmingsplan Brandevoort II – Broekstraat 91
4. Vaststellen bestemmingsplan “Stiphout – Hillendonk tussen 7-11

De complete agenda vindt u op www.helmond.nl/raadscommissies.

   Vergaderingen 
  welstandscommissie

De komende welstandsvergaderingen zijn 5 en 19 juli en 2 en 16 augustus 2016. 
Alle vergaderingen beginnen om 13.30 uur. 
De agenda’s van de vergadering zijn de dag voorafgaande aan de welstands-
vergaderingen te vinden op www.helmond.nl/welstandcommissie.
De  agenda’s liggen ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. 

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

Bekendmakingen

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Weverspoort 17-06-2016 oprichten 13 koop +  OLO 2252659 D
kadastraal G 2380  7 huurwoningen,
   Weverspoort Blok 4 en 14
Markt 213 21-06-2016 verbouwing en ontheffing   OLO 2375141 D
   i.v.m. huisvesting restaurant  
Deltaweg 205 21-06-2016 oprichten tijdelijk  OLO 2291527 D
   onderwijsgebouw (2 leslokalen) 
kadastraal G 3597  22-06-2016 aanleg bermpjesbrug park OLO 2323333 D
park Goorloop Midden  Goorloop-Midden 
Boomsehoeve 1 22-06-2016 plaatsen erfafscheiding OLO 2317279 D
Molenstraat 223 23-06-2016 plaatsen reclame OLO 2370749 D
Churchill-laan 101 23-06-2016 wijzigen entree OLO 2262409 D

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Mierloseweg 207 16-06-2016 vernieuwen berging 2016-X0588
Markt 211 20-06-2016 wijzigen gebruik pand van  OLO 2412689 D
   winkel naar horeca 
parallelweg  20-06-2016 kappen 51 bomen i.v.m OLO 2411579 D
Wethouder Ebbenlaan   aanleg fietsstraat 
Sneeuwheide 15 19-06-2016 plaatsen zonnepanelen op  OLO 2372387 D
   garage dak 
van km 42.850 tot  17-06-2016 plaatsen geluidsscherm OLO 2406649 D
km 43.620 zuidzijde   Liverdonk
van het spoor   
Toermalijnstraat 3 20-06-2016 uitbouw bestaande garage OLO 2388445 D
Zwaluwstraat 2 20-06-2016 aanbouw garage OLO 2413061 D
Lorentzstraat 37 21-06-2016 vergroten raam in zijgevel 2016-X0601
Deltaweg 1 15-06-2016 plaatsen erfafscheiding 2016-X0603
Binnendijk 6 17-06-2016 vergroten bedrijfspand,  OLO 2407891 D
   plaatsen reclame 
Molenstraat 184 18-06-2016 realiseren appartement  OLO 2409729 D
   boven horeca 
Floreffestraat 1 18-06-2016 wijzigen bestemmingsplan OLO 2410043 D
Kerkpaadje 1 21-06-2016 verzoek ontheffing  OLO 2414947 D
   bestemmingplan  
St. Annaplein 21 23-06-2016 plaatsen van een erfafscheiding 

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

Vergunningvrij verklaarde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Broederwal 145 17-06-2016  plaatsen veranda OLO 2399271 D

Na de beoordeling van de bovengenoemde aanvragen omgevingsvergunning, is besloten dat voor deze 
projecten geen omgevingsvergunning is vereist.

Verlenging beslistermijn
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Schutterslaan 19 03-05-2016 aanbrengen van  OLO 2332519 D
   staalconstructie 

Voor de bovenstaande aanvragen is de beslistermijn met maximaal zes weken verlengd. De plannen lig-
gen niet ter inzage. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat ons college over de plannen 
heeft beslist.

Geweigerde omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Mierloseweg 323 23-06-2016  plaatsen reclame OLO 2332113 D

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een melding in het kader van het Besluit algeme-
ne regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting: Locatie: Omschrijving melding:
Shared Parts  Lage Dijk 4b1 Het veranderen van een bedrijf voor opslag en 
Services B.V.  distributie van automaterialen.

Ontwerpbestemmingsplan “Stiphout – Molenven 
(sportpark en natuurpoort)” en voornemen verzoek wijziging begrenzing 
ecologische hoofdstructuur in “Verordening ruimte 2014”

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 
“Stiphout – Molenven (sportpark en natuurpoort)” met  ingang van 30 juni 2016 zes weken door een 
ieder kan worden ingezien. Het betreft hier het sportpark, het realiseren van een natuurpoort en het 
aanleggen van een parkeerterrein aan het Molenven. 

Burgemeester en wethouders van Helmond maken tevens bekend dat zij, op grond van het bepaalde 
in artikel 5.5 van de “Verordening ruimte 2014” van de Provincie Noord-Brabant, voornemens zijn 
om Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te verzoeken om aanpassing van de grens van de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) betrekking hebbend op genoemd ontwerpbestemmingsplan 
“Stiphout – Molenven (sportpark en natuurpoort)”. Op de bij het ontwerpbestemmingsplan behorende 
verbeeldingen is dit als volgt aangeduid: “overig - verwijderde EHS”  en “overig - in het kader van de 
natuurcompensatie te realiseren EHS”.

Inzage plan
U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en www.helmond.nl/bestemmingsplannen. 
De identificatiecode is NL.IMRO.0794.1700BP140135- 1000. Er ligt ook een papieren exemplaar ter 
inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan alleen op 
afspraak, via 14 0492 of via www.helmond.nl/afspraak. 
De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Zienswijzen
Binnen genoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze naar 
voren brengen bij de gemeenteraad tegen het bestemmingsplan en het voornemen van burgemeester 
en wethouders om Gedeputeerde Staten te verzoeken de begrenzing van de EHS te wijzigen.
Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de gemeenteraad, afdeling Ruimtelijke Ordening en Verkeer, 
Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder vermelding van: zienswijze bestemmingsplan 
“Stiphout – Molenven (sportpark en natuurpoort)”. 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 26 02.

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  Con-
tact Centrum via tel. 14 0492. Bezwaar maken is in dit stadium (nog) niet mogelijk.

Voor bekendmakingen met nummer 2 geldt: Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden  
binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift  
indienen bij: Burgemeester en wethouders, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook digitaal via  
www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant te 
’s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Heeft u vragen over een besluit 
of over het maken van bezwaar? Neemt u dan contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

Burgemeester en Wethouders van Helmond 29 juni 2016

• 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/digitaalloket

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte 

   straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u

   online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

  

  Commissievergaderingen 
  juli 2016

Commissie Omgeving
Dinsdag 5 juli, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

1. Verordening tot 5e wijziging Legesverordening Helmond 2016
2. 2e Wijziging Marktverordening Helmond 2006  
3. Vaststellen bestemmingsplan Brandevoort II – Broekstraat 91
4. Vaststellen bestemmingsplan “Stiphout – Hillendonk tussen 7-11

De complete agenda vindt u op www.helmond.nl/raadscommissies.

   Vergaderingen 
  welstandscommissie

De komende welstandsvergaderingen zijn 5 en 19 juli en 2 en 16 augustus 2016. 
Alle vergaderingen beginnen om 13.30 uur. 
De agenda’s van de vergadering zijn de dag voorafgaande aan de welstands-
vergaderingen te vinden op www.helmond.nl/welstandcommissie.
De  agenda’s liggen ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. 

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

Bekendmakingen

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Weverspoort 17-06-2016 oprichten 13 koop +  OLO 2252659 D
kadastraal G 2380  7 huurwoningen,
   Weverspoort Blok 4 en 14
Markt 213 21-06-2016 verbouwing en ontheffing   OLO 2375141 D
   i.v.m. huisvesting restaurant  
Deltaweg 205 21-06-2016 oprichten tijdelijk  OLO 2291527 D
   onderwijsgebouw (2 leslokalen) 
kadastraal G 3597  22-06-2016 aanleg bermpjesbrug park OLO 2323333 D
park Goorloop Midden  Goorloop-Midden 
Boomsehoeve 1 22-06-2016 plaatsen erfafscheiding OLO 2317279 D
Molenstraat 223 23-06-2016 plaatsen reclame OLO 2370749 D
Churchill-laan 101 23-06-2016 wijzigen entree OLO 2262409 D

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Mierloseweg 207 16-06-2016 vernieuwen berging 2016-X0588
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   winkel naar horeca 
parallelweg  20-06-2016 kappen 51 bomen i.v.m OLO 2411579 D
Wethouder Ebbenlaan   aanleg fietsstraat 
Sneeuwheide 15 19-06-2016 plaatsen zonnepanelen op  OLO 2372387 D
   garage dak 
van km 42.850 tot  17-06-2016 plaatsen geluidsscherm OLO 2406649 D
km 43.620 zuidzijde   Liverdonk
van het spoor   
Toermalijnstraat 3 20-06-2016 uitbouw bestaande garage OLO 2388445 D
Zwaluwstraat 2 20-06-2016 aanbouw garage OLO 2413061 D
Lorentzstraat 37 21-06-2016 vergroten raam in zijgevel 2016-X0601
Deltaweg 1 15-06-2016 plaatsen erfafscheiding 2016-X0603
Binnendijk 6 17-06-2016 vergroten bedrijfspand,  OLO 2407891 D
   plaatsen reclame 
Molenstraat 184 18-06-2016 realiseren appartement  OLO 2409729 D
   boven horeca 
Floreffestraat 1 18-06-2016 wijzigen bestemmingsplan OLO 2410043 D
Kerkpaadje 1 21-06-2016 verzoek ontheffing  OLO 2414947 D
   bestemmingplan  
St. Annaplein 21 23-06-2016 plaatsen van een erfafscheiding 
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Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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“Stiphout – Molenven (sportpark en natuurpoort)” met  ingang van 30 juni 2016 zes weken door een 
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binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift  
indienen bij: Burgemeester en wethouders, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook digitaal via  
www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant te 
’s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Heeft u vragen over een besluit 
of over het maken van bezwaar? Neemt u dan contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

Burgemeester en Wethouders van Helmond 29 juni 2016

• 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/digitaalloket

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte 

   straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u

   online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

  

  Commissievergaderingen 
  juli 2016

Commissie Omgeving
Dinsdag 5 juli, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

1. Verordening tot 5e wijziging Legesverordening Helmond 2016
2. 2e Wijziging Marktverordening Helmond 2006  
3. Vaststellen bestemmingsplan Brandevoort II – Broekstraat 91
4. Vaststellen bestemmingsplan “Stiphout – Hillendonk tussen 7-11

De complete agenda vindt u op www.helmond.nl/raadscommissies.

   Vergaderingen 
  welstandscommissie

De komende welstandsvergaderingen zijn 5 en 19 juli en 2 en 16 augustus 2016. 
Alle vergaderingen beginnen om 13.30 uur. 
De agenda’s van de vergadering zijn de dag voorafgaande aan de welstands-
vergaderingen te vinden op www.helmond.nl/welstandcommissie.
De  agenda’s liggen ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. 

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

Bekendmakingen

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Weverspoort 17-06-2016 oprichten 13 koop +  OLO 2252659 D
kadastraal G 2380  7 huurwoningen,
   Weverspoort Blok 4 en 14
Markt 213 21-06-2016 verbouwing en ontheffing   OLO 2375141 D
   i.v.m. huisvesting restaurant  
Deltaweg 205 21-06-2016 oprichten tijdelijk  OLO 2291527 D
   onderwijsgebouw (2 leslokalen) 
kadastraal G 3597  22-06-2016 aanleg bermpjesbrug park OLO 2323333 D
park Goorloop Midden  Goorloop-Midden 
Boomsehoeve 1 22-06-2016 plaatsen erfafscheiding OLO 2317279 D
Molenstraat 223 23-06-2016 plaatsen reclame OLO 2370749 D
Churchill-laan 101 23-06-2016 wijzigen entree OLO 2262409 D

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Mierloseweg 207 16-06-2016 vernieuwen berging 2016-X0588
Markt 211 20-06-2016 wijzigen gebruik pand van  OLO 2412689 D
   winkel naar horeca 
parallelweg  20-06-2016 kappen 51 bomen i.v.m OLO 2411579 D
Wethouder Ebbenlaan   aanleg fietsstraat 
Sneeuwheide 15 19-06-2016 plaatsen zonnepanelen op  OLO 2372387 D
   garage dak 
van km 42.850 tot  17-06-2016 plaatsen geluidsscherm OLO 2406649 D
km 43.620 zuidzijde   Liverdonk
van het spoor   
Toermalijnstraat 3 20-06-2016 uitbouw bestaande garage OLO 2388445 D
Zwaluwstraat 2 20-06-2016 aanbouw garage OLO 2413061 D
Lorentzstraat 37 21-06-2016 vergroten raam in zijgevel 2016-X0601
Deltaweg 1 15-06-2016 plaatsen erfafscheiding 2016-X0603
Binnendijk 6 17-06-2016 vergroten bedrijfspand,  OLO 2407891 D
   plaatsen reclame 
Molenstraat 184 18-06-2016 realiseren appartement  OLO 2409729 D
   boven horeca 
Floreffestraat 1 18-06-2016 wijzigen bestemmingsplan OLO 2410043 D
Kerkpaadje 1 21-06-2016 verzoek ontheffing  OLO 2414947 D
   bestemmingplan  
St. Annaplein 21 23-06-2016 plaatsen van een erfafscheiding 

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

Vergunningvrij verklaarde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Broederwal 145 17-06-2016  plaatsen veranda OLO 2399271 D

Na de beoordeling van de bovengenoemde aanvragen omgevingsvergunning, is besloten dat voor deze 
projecten geen omgevingsvergunning is vereist.

Verlenging beslistermijn
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Schutterslaan 19 03-05-2016 aanbrengen van  OLO 2332519 D
   staalconstructie 

Voor de bovenstaande aanvragen is de beslistermijn met maximaal zes weken verlengd. De plannen lig-
gen niet ter inzage. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat ons college over de plannen 
heeft beslist.

Geweigerde omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Mierloseweg 323 23-06-2016  plaatsen reclame OLO 2332113 D

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een melding in het kader van het Besluit algeme-
ne regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting: Locatie: Omschrijving melding:
Shared Parts  Lage Dijk 4b1 Het veranderen van een bedrijf voor opslag en 
Services B.V.  distributie van automaterialen.

Ontwerpbestemmingsplan “Stiphout – Molenven 
(sportpark en natuurpoort)” en voornemen verzoek wijziging begrenzing 
ecologische hoofdstructuur in “Verordening ruimte 2014”

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 
“Stiphout – Molenven (sportpark en natuurpoort)” met  ingang van 30 juni 2016 zes weken door een 
ieder kan worden ingezien. Het betreft hier het sportpark, het realiseren van een natuurpoort en het 
aanleggen van een parkeerterrein aan het Molenven. 

Burgemeester en wethouders van Helmond maken tevens bekend dat zij, op grond van het bepaalde 
in artikel 5.5 van de “Verordening ruimte 2014” van de Provincie Noord-Brabant, voornemens zijn 
om Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te verzoeken om aanpassing van de grens van de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) betrekking hebbend op genoemd ontwerpbestemmingsplan 
“Stiphout – Molenven (sportpark en natuurpoort)”. Op de bij het ontwerpbestemmingsplan behorende 
verbeeldingen is dit als volgt aangeduid: “overig - verwijderde EHS”  en “overig - in het kader van de 
natuurcompensatie te realiseren EHS”.

Inzage plan
U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en www.helmond.nl/bestemmingsplannen. 
De identificatiecode is NL.IMRO.0794.1700BP140135- 1000. Er ligt ook een papieren exemplaar ter 
inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan alleen op 
afspraak, via 14 0492 of via www.helmond.nl/afspraak. 
De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Zienswijzen
Binnen genoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze naar 
voren brengen bij de gemeenteraad tegen het bestemmingsplan en het voornemen van burgemeester 
en wethouders om Gedeputeerde Staten te verzoeken de begrenzing van de EHS te wijzigen.
Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de gemeenteraad, afdeling Ruimtelijke Ordening en Verkeer, 
Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder vermelding van: zienswijze bestemmingsplan 
“Stiphout – Molenven (sportpark en natuurpoort)”. 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 26 02.

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  Con-
tact Centrum via tel. 14 0492. Bezwaar maken is in dit stadium (nog) niet mogelijk.

Voor bekendmakingen met nummer 2 geldt: Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden  
binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift  
indienen bij: Burgemeester en wethouders, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook digitaal via  
www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant te 
’s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Heeft u vragen over een besluit 
of over het maken van bezwaar? Neemt u dan contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

Burgemeester en Wethouders van Helmond 29 juni 2016

• 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/digitaalloket

• 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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Sinds 1987
Noorddijk 2, Helmond. Tel. 0492-546893

www.kringloopwinkelhelmond.nl

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

opHaalScHema 
aaNKomeNDe WeeK
Zet uw oud papier, kleding en 
schoeisel voor 8 uur buiten!

maandag Boerhaavelaan, 
Zwanenbeemd en omgeving Ziekenhuis

Dinsdag Pronto

Woensdag Brouwhuis, Residentie 
Brouwhorst en Deltaweg

Donderdag St. Anna, Jeruzalem, 
Suytkade en Bloemenwijk

Vrijdag Ashorst

opgelet: iedere dag is de oudpapier-
container en de afgiftepost voor 

herbruikbare goederen open van 8.00 
tot 16.30 uur (zaterdag vanaf 9.00)

De nr. 1 in het gratis ophalen van al uw 
herbruikbare goederen, materialen en 

metalen, welke u ook kunt afleveren op 
Noorddijk 2.

Breng ook een bezoek aan onze winkel 
met 2000 m2 één van de grotere van 

het land! Bij ons slaagt u altijd, 
waarnaar u ook op zoek bent.

Bezorging aan huis bespreekbaar.

Stichting 
Kringloopwinkel 

Helmond

www.traversehelmond.nl
De Traverse  Steenweg 19, 5707 CD  Helmond  T +31 (0)492.370 111  E info@traversehelmond.nl

Menuprijs regulier p.p. zo t/m vrij € 17,95 • zaterdag € 19,95  

3-gangen € 12,50
Keuze uit 34 specialiteiten van de chef! 

De actie: 3 gangen van € 17,95 voor € 12,50 is geldig van zondag t/m vrijdag, alleen tegen inlevering 
van deze advertentie (bon). Zonder deze bon is het niet mogelijk van deze actie gebruik te maken.
Deze actie is niet geldig op zaterdag. Reserveren is verplicht en alleen mogelijk om 16:30u / 16:45u / 
17:00u / 17:15u. U dient uiterlijk 17:30u binnen te zijn om gebruik te kunnen maken van deze actie.

Lekker betaalbaar

Reserveren!www.traversehelmond.nl 

7 dagen
PER WEEK
GEOPEND

GIGANTISCH 

LAAG 
GEPRIJSD

Openingstijden:
maandag t/m zaterdag van 9.30 tot 17.30 uur

Weg naar Bakel 4, 5709 JA Helmond, 06-47112004
Voorheen Tuincentrum v.d. Velden

www.bloemenenplantenoutlet.nl

GIGANTISCH GIGANTISCH GIGANTISCH GIGANTISCH GIGANTISCH GIGANTISCH GIGANTISCH GIGANTISCH GIGANTISCH GIGANTISCH GIGANTISCH 

LAAGLAAGLAAGLAAGLAAG
GEPRIJSDGEPRIJSDGEPRIJSDGEPRIJSDGEPRIJSDGEPRIJSDGEPRIJSDGEPRIJSDGEPRIJSD

Openingstijden:
maandag t/m zaterdag van 9.30 tot 17.30 uur

LAATSTE WEEK: 

NU ALLES 50% KORTING

Keukens
op maat

Openingstijden:  ma. gesloten • di. t/m vr. 8.30 tot 12.30 - 13.15 tot 18.00 • za. 8.30 tot 16.00 
Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68 • www.raaymakersbv.nl

NEEM EEN KIJKJE OP ONZE WEBSITE: WWW.RAAYMAKERSBV.NL

Keukens • Kasten • Deuren • Kozijnen
MAATWERK 

INLOOP-
KASTEN

Bezoek onze showroom
 en overtuig uzelf 

onderdeel van:

In opdracht van de 
Stichting Kringloopwin-

kel Helmond hebben leerlingen van klas 2 het 
project ‘UPCYCLEN’ uitgevoerd. Op zaterdag 2 
juli verkopen zij daar hun creatieve, technische, 
unieke producten gemaakt van afval. De veiling 
start om 15.00 uur en eindigt om 16.00 uur.

De opbrengst komt geheel ten goede aan het 
Laarhuys in Lieshout. Het Laarhuys is een unieke 
woon- en zorgvoorziening voor jonge mensen met 
een beperking die geëxploiteerd zal worden door 
Stichting ORO, zie www.laarhuys.nl Het doel is 
om de snoezelkamer te kunnen inrichten volgens 
die ideeën die eerder dit schooljaar bedacht zijn 
door 3e klassers van het Technasium. Iedereen is 
van harte welkom. Tot ziens op zaterdag 2 juli bij 
de Kringloopwinkel, Noorddijk 2 te Helmond. n

Kinderen uit groep 8B van B.S. 
Dierdonk in Helmond hebben met 
de hele school een sponsorloop ge-
lopen rond de vijver naast school 
voor de kinderen in Mooi Rivier 
(Zuid-Afrika).

Van tevoren hebben zij geskypet met 
die kinderen. Ze hadden veel vragen 
aan de kinderen in Afrika en natuur-
lijk hadden deze ook veel vragen aan 
de Nederlandse kinderen. Het was 
heel interessant om te horen hoe 
ze daar leven. Omdat ze later een 
goede baan willen hebben, moe-
ten ze kunnen leren. Daar is weinig 
ruimte voor op school. Ze kunnen 
thuis ook niet leren want er is geen 

stroom dus ook geen licht. Daarom 
willen ze een bibliotheek bouwen, 
maar daar is niet genoeg geld voor. 
Dus heeft basisschool Dierdonk een 
sponsorloop georganiseerd om geld 
in te zamelen om die bibliotheek te 
bouwen en in te richten samen met 
de Mabhalane Mthembu founda-
tion. Afgelopen vrijdag hebben ze 
daarvoor de sponsorloop gelopen. 

Tijdens de sponsorloop hadden ze 
live verbinding met de school in 
Mooi Rivier. Zij gaven het startsein 
(om 9:00 en nog een keer om 13:00). 
De leerlingen hebben heel veel rond-
jes gerend en gaan het geld ophalen 
dat ze bij elkaar hebben gelopen. De 
leerkrachten waren erg trots op het 
resultaat van de sponsorloop. n

Kringloopwinkel en 
Technasium 
organiseren een veiling

HELMOND

Met de sponsorloop hebben de leerlingen van basisschool Dierdonk geld 
opgehaald voor het goede doel.

Sponsorloop voor 
project Afrika

DIERDONK

“North Sea Jazz is co-
ming to Town” is dezer 
dagen de leus in Rotter-
dam. Maar ook in Hel-
mond want op dins-
dag 5 juli wordt tussen 

20.00 en 23.00 uur een 
drie uur durende spe-
cial uitgezonden van 
het programma Feelin’ 
Good. Jazz bij Omroep 
Helmond. Samen met 
gastpresentator Dick 
Hermsen, jarenlang 
podiumpresentator 
op North Sea Jazz, 
blikt Wim Maasakkers 
vooruit op dit grootste 
overdekte jazzfestival 
ter wereld, dat van 8 tot 
en met 10 juli wordt ge-
houden in Rotterdam. 
In het programma na-
tuurlijk veel muziek 
van en informatie over 
optredende artiesten 
en interviews met ar-
tiesten en organisato-
ren. Omroep Helmond 
Radio is te beluisteren 
via de Ether FM 107.2 
MHz en via de Kabel 
94.4 MHz. n

Feelin’ Good. 
Jazz bij 
Omroep Helmond

HELMOND
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Complete warme en koude buffetten voor 
alle soorten feesten en partijen.

Aparte Americana vleessoorten zoals Brisket, 
Picanha, Flank Steak en T-Bone Steak 
(bestellen aanbevolen).

Flexibel en hoge service
Creatief op zoek naar nieuwe vleesrecepten zo-
als nu de “Steak in het Hooi” Zie de website of 
YouTube “Ribeye in Hooi” Een prachtige boter-
malse steak welke door Slager Ad Wilde op een 
speciale manier in het hooi verpakt wordt en u 
zo op de barbecue legt! 

Op vrijdag en zaterdag in het assortiment het 
unieke LIVAR Abdijvlees voor de varkensvlees 
liefhebber pur sang.
 
Het enige adres in Helmond en wijde omgeving 
waar u het originele Canadese Paardenvlees 
voor een voortreffelijke stoofpot kunt verkrijgen 
in combinatie met de hacheebonbon 
(www.keukenbonbon.nl).
 
Wilt u met uw kookclub, familie of vrienden een 
uitbeendemonstratie of een Boston Butt 
Workshop dan kunt u zich hiervoor via mail of in 
de Vershof aanmelden.

Slagerij & Vershof Ad Wilde. Winkelplein Straakven. Geysendorfferstraat 1d, Helmond
www.slagerijwilde.nl voor alle info online! Telefoon 06-14490694.

Alles onder één dak
vlees, vleeswaren, groenten en fruit
Vers vlees, ambachtelijke vleeswaren, 
verse jus d’orange smoothies, salades, 
vleesgerechten, bami, nasi macaroni, 
dagelijkse aanvoer vers fruit en 
verse groenten en nog veel meer!

 SLAGERIJ & 
VERSHOF 
AD WILDE

U kunt bij ons terecht voor een compleet 
verzorgde barbecue aan huis, met GRATIS 
gebruik van een gas barbecue.

BBQ PAKKET 
POPULAIR

11.95
 p.p.

BBQ PAKKET 
SURPRISE

13.95
 p.p.

BBQ PAKKET 
FAVORIET

12.95
 p.p.

BBQ PAKKET 
AMERICANA

16.95
 p.p.

Kristie van Leunen (20) en haar 
broers Erik en Rens uit Asten 
wisten het eigenlijk allemaal al 
op jonge leeftijd zeker: zij wilden 
de veehouderij in. Het melkvee-
bedrijf van hun ouders kenden 
ze al een beetje. Echt goed wor-
den in hun vak doen ze op het 
CITAVERDE College in Horst.

De laatste loodjes nog, maar dan 
is Kristie klaar met de mbo-oplei-
ding Veehouderij en -handel aan 
het CITAVERDE College in Horst. 
Broer Erik heeft zijn derde jaar er 
bijna opzitten en jongste broer 
Rens begint komend schooljaar 
aan diezelfde opleiding. Ze zijn 
opgegroeid tussen de koeien en 
dat beviel blijkbaar goed. “Ik heb 
wel andere opleidingen beke-
ken, maar dit is waar ik blij van 
word”, zegt Rens. Wie opgroeit 
op een melkveebedrijf weet wel 
een beetje wat er gebeurt en wat 
er bij komt kijken. “Maar tijdens 
je opleiding leer je waaróm je 
iets op de ene en niet de andere 
manier doet”, vertelt Kristie. “En 
je kijkt verder dan alleen de stal 
die je al kent.” “Met alleen koeien 
voeren en melken kom je er te-
genwoordig niet meer”, beaamt 
Kristies mentor Maike Vlassak. 

Ze geeft aan dat de opleiding erg 
divers wordt ingestoken: van fok-
kerij, voeding, techniek en tech-
nologie tot ondernemerschap 
en management. “Aan de hand 
van praktijklessen en veel stages 
wordt je blik breder. Binnen het 
samenwerkingsverband Agro-
Leeft zorgen wij hier - samen met 
de bedrijven - voor.” 

Leren van studenten
Vader Maurice van Leunen van 
het gelijknamige melkveebedrijf 
merkte dat bijvoorbeeld toen 
Kristie haar afstudeeropdracht 

deed. Ze onderzocht mogelijkhe-
den om het bedrijf van haar ou-
ders te optimaliseren. “Welke op-
ties zouden werken, zou het ren-
dabel zijn? Zo krijg je zelf ook een 
helder beeld voor de toekomst”, 
vertelt Maurice. Hij heeft in de 
loop der jaren al heel wat stagiairs 
van CITAVERDE College mogen 
verwelkomen. In het bedrijf met 
ongeveer 200 melk- en kalfkoeien 
en zo’n 150 stuks jongvee is voor 
hen dan ook genoeg te doen. “Die 
gemotiveerde jongeren leveren 
ons ook wat op: we wisselen er-
varingen uit, maar ze vragen ook 

V.l.n.r. Maike Vlassak, Rens, Kristie en Erik van Leunen willen de veehouderij in.

School zit tegenwoordig 
veel dichter bij de praktijk

REGIO

kritisch waarom zaken op een be-
paalde manier gebeuren. Dat zet 
je aan het denken.”

Aansluiting van studie op prak-
tijk 
De verbinding met de praktijk, dat 
vinden de jongeren echt een plus-
punt aan hun opleiding. “Nieuwe 
mogelijkheden, veranderingen in 
de sector: daar moet je als op-
leiding in mee”, vindt ook Maike 
Vlassak. “Aan de hand van projec-
ten behandelen onze leerlingen 
onderwerpen die op dat moment 
actueel zijn in hun sector. En met 
praktijklessen bij bedrijven en 
gastlessen van specialisten halen 
we steeds de nieuwste kennis 
het onderwijs in.” Door middel 
van masterclasses op specifieke 
onderwerpen probeert de school 
leerlingen ook na hun afstuderen 
op de hoogte te houden.

Hoogtepunten van haar oplei-
ding noemt Kristie de interna-
tionalisering: zo ging ze op stu-
diereis naar de Verenigde Staten. 
Broer Erik bezocht onlangs grote 
voormalige staatsbedrijven in 
Oost-Duitsland en liep stage in 
Luxemburg. Maar ook de stages 
in eigen land zijn zeer divers: Erik 
interesseert zich meer voor de 
mechanisatie op het bedrijf en 
richt zich daar op, terwijl Kristie 
bijvoorbeeld stage liep bij een 
biologisch dynamische kaasma-
kerij. “Wat ook mooi is, is dat we 
op school extra dingen aangebo-
den krijgen, zoals het halen van 
certificaten”, vindt Erik. Voor hun 
opleiding is dat bijvoorbeeld een 
melkdiploma of een spuitlicentie.
“Lesstof zit tegenwoordig dichter 
bij de praktijk dan vroeger”, ziet 
vader Maurice. Dat komt onder 
andere door de nauwere band 
tussen opleidingen en bedrijven, 
een samenwerking die gestimu-
leerd wordt binnen samenwer-
kingsverband AgroLeeft. Zo zor-
gen CITAVERDE College en het 
bedrijfsleven er samen voor dat 
in diverse agrosectoren de leer-
lingen zo goed mogelijk klaarge-
stoomd worden voor het werken 
in de praktijk. CITAVERDE Colle-
ge biedt veehouderij-opleidingen 
voor melkveehouderij, varkens-
houderij en pluimveehouderij, 
voor zowel mbo-BOL als BBL-
opleidingen.
Meer weten over de veehouderij 
en andere sectoren waarin onder-
nemers en studenten samen wer-
ken, samen leren en samen leven? 
Kijk op www.agroleeft.nl n
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Engelseweg 221a
5705 AE Helmond
Tel. 0492 - 537 693

www.koningsverfenbehang.nl

SIKKENS 

VOOR EEN 

PROFESSIONEEL

RESULTAAT

NU 25% 
KORTING
op Sikkens lakken

MET DE AANZIENLIJKE KORTING UITSLUITEND VERKRIJGBAAR BIJ:

SENSATIONELE DOORBRAAK IN DE COSMETICA
Eindelijk een HUIDVERJONGINGSCRÈME die echt werkt

GEHEEL NIEUW VOOR NEDERLAND
ONZE ALGASUN PHYTO ANTI-AGING

GEZICHTSCRÈME-SERUM
OP BASIS VAN PLANTAARDIGE STAMCELLEN

ANTI    AGING

Om 6 MAAL SNELLER BRUIN TE WORDEN
nog steeds onze gerenommeerde

ALGASUN-ULTRA producten 
met een korting van € 2,50 op alle producten.

Een grote flacon (150 ml) Algasun-Ultra
van € 17,75 nu voor SLECHTS € 15.25 

(zie waardebon)

Waardebon
€ 7,50 korting
op de crème-serum

en
€ 2,50 korting

op alle andere ALGA-SUNproducten in de winkel.

Deze stamcellen activeren je eigen 
huidcellen om te vernieuwen.

Gegarandeerd in 3 weken een veel jongere uitstraling!
Deze krachtig werkende dag- en nachtcrème-serum
in luxueuze pompflacon van 50 ml voor langdurig

gebruik € 46.95
Nu met de introductiebon slechts € 39,45.

Knip meteen uit en beleef, in 3 weken, het heerlijke
gevoel van een jonger uiterlijk.

Vermindert tevens pigmentvlekken.

HIERMEE MET WEINIG ZON TOCH IN EEN MUM VAN TIJD DIEP BRUIN.

KNIP NU METEEN UIT VOOR EEN JONGER UITERLIJK

Met de aanzienlijke korting uitsluitend verkrijgbaar bij: Voor uitgebreide productinformatie:

WWW.ALGASUN.NL
(ook om zelf online te bestellen) of

TIWES-IMPORT
tiwesimport@zonnet.nl

Tel./Fax: 0416 - 33 50 51

DA Noordveld Drogisterij en Parfumerie
Hoge Brake 72 | 5672 GM  Nuenen | T 040 - 283 46 77

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

(Ook voor de zonnebank!)

KNIP NU DE ADVERTENTIE UIT VOOR EEN JONGER UITERLIJK EN MINDER PIGMENTVLEKKEN

€ 38,70
€ 48,70

€ 3,00

€ 19,35 € 16,35

€ 10,- KORTING
op de crème-serum

TOT € 18 KORTING
namelijk € 3,- per product
op alle andere ALGA-SUN

producten in de winkel

(KORTING verkrijgbaar tegen inlevering van deze advertentie)

HAIRCOMBI, Mierloseweg 19 in Helmond! 
Telefoon: 0492-55 09 82
Voor uitgebreide productinformatie kijk op www.algasun.nl 
(ook om zelf te bestellen)
of bel Tiwes-Import. Telefoon: 0416-33 50 51

Met de 
n i e u we 

Franse natuurzuivere diepzeealgen lo-
tion “AlgaSun-Ultra” bent u in een mum 
van tijd bruin en het is gezonder voor uw 
huid. Deze lotion, zorgt ervoor dat het 
pigment in je huid wordt geactiveerd, zo-
dat je op een natuurlijke wijze veel sneller 
bruin wordt. Dus veel korter in de zon of 
onder de zonnebank, wat aanzienlijk ge-
zonder is voor je huid.

Dit natuurzuivere “AlgaSun-Ultra” diep-
zeealgenextract zorgt namelijk voor een 
zesmaal snellere bruining, zodat je na een 

uurtje het resultaat al duidelijk ziet. Zelfs 
in de schaduw word je hiermee bruin. Het 
bevat geen zonnefilter dus je moet gedo-
seerd opbouwen. Door de vitaminen en 
voedingsstoffen blijft je huid fris en soepel. 
De lotion voor het gezicht en lichaam in 
een grote flacon van 150 ml. Voor laAAfter-
milk (150 ml) voor nabruining en tegen ver-
vellen € 15,60 en nu met bon maar € 12,60. 
Voor verkoopadressen en waardebon, zie 
de advertentie elders in dit blad.
Importeur: Tiwes-Import, tel 0416-335051 

Voor productinformatie www.algasun.nl, 
daar kan men ook online bestellen. n

In een mum van tijd bruin 
en gezonder voor je huid

REGIO

0492-845350
info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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3 juli                         14.00 uur

Händel en Gerhswin op:

www.lambertushofhelmond.nl

Classique
en Plein Public

Helmond kent drie prachtige 
openbare dierenparken; de Wa-

rande, de Rippert in de wijk Rijpelberg en het Hortensiapark. In het 
laatstgenoemde dierenpark, werd vrijdag 24 juni het vijftigjarig be-
staan gevierd. 

De nieuwe bewoners van het Hortensiapark werden vrijdag geïntro-
duceerd door kinderen van BS Goede Herder. (l) het vrouwtje ‘Nana-
doe’ met aan haar zijde het mannetje: ‘Navoe’ (Foto’s Cofoto, Mario 
Coolen). 

Navoe en Nandoe, 
als verjaardagscadeau 
voor Hortensiapark

Huub Zwanenberg toont een fotoboek vol mooie herinneringen aan 
het dierenpark de Warande. (l) zijn opvolger Martin Panhuyzen.  

HELMOND-OOST

Het Hortensiapark is gelegen in de wijk Helmond-Oost en daar kan 
men genieten van o.a. herten, lama’s, schapen, geiten, pauwen, kal-
koenen en kippen. De parken worden beheerd door Stichting Jan Vis-
ser Dierenparken in samenwerking met de gemeente Helmond. De 
dagelijkse verzorging is in handen van de dierenverzorgers, werkzaam 
bij de Atlant groep. Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum heeft 
woningbouwvereniging Volksbelang de aanschaf van twee Nandoe’s 
mogelijk gemaakt. Beide dieren, een haan en een hen, werden vrij-
dagmiddag vol enthousiasme geïntroduceerd door kinderen van ba-
sisschool de Goede Herder. Ter voorbereiding van deze verjaardag, 
hadden de kinderen uit groep 3 en 4 twee originele namen bedacht 
voor de Nandoe’s. Van de feestelijkheden in het Hortensiapark is een 
video gemaakt die u kunt terugvinden op www.ditisonzewijk.nl

Huub Zwanenberg geeft het stokje door
De laatste werkdag voor Huub Zwanenberg zit erop. Na een lang 
dienstverband van 38 jaar is hij als dierverzorger in Stadspark De 
Warande gestopt. Huub is met zijn markante verschijning een waar 
boegbeeld. Het was vooral een dag van herinneringen ophalen sa-
men met oud-collega’s en parkbeheerders. Namen het bestuur van 
Jan Visserdierenparken ontving Huub uit handen van Alexander Bo-
gaerts een mooi fotoboek met herinneringen aan het huidige park en 
aan unieke momenten uit de 38 jarige geschiedenis. Zoals Huub zelf 
al treffend zei: “de dieren hebben 7 dagen in de week en 24 uur per 
dag aandacht nodig”. Huub had dan ook geen van 9 tot 5 baan, maar 
was dagelijks met zijn passie bezig. Ook de dieren zullen hem missen, 
maar krijgen in Martin Panhuyzen een goed ingewerkte opvolger. n

De Carat con-
certen zijn weer 

begonnen op de zondagmiddag. Reden voor het 
Draaiorgelmuseum om het voor wat betreft con-
certen rustig aan te doen. Om niet helemaal zon-
der aanvullende activiteiten te zitten tijdens deze 
periode zijn er een aantal nostalgische dansmid-
dagen vastgelegd in het programma. De tweede 
is zondag 3 juli van 13.30 tot 16.30. De voetjes kun-
nen van de vloer op de klanken van de “goude 
oude” van DJ Gerrit en ook de dans- en kermisor-
gels zullen de bezoekers aansporen om zich op de 
dansvloer te begeven. Deze middag is voor zowel 
de tieners van toen als de tieners van nu. De en-
tree is gratis, wel wordt een donatie in de orgelpijp 
op prijs gesteld, ten behoeve van het behoud van 
de Draaiorgels

Draaiorgels en Kermis
Vanaf 7 juli is het weer kermis in de stad. Tijdens de 
kermisdagen is het Draaiorgelmuseum op zaterdag 
en zondag van 13.00 tot 17.00 uur geopend. De draai-
orgels in de Gaviolizaal zijn onlosmakelijk verbon-

den met het kermisvertier. Tot in de vijftiger jaren 
waren enkele van deze orgels te horen op de diverse 
kermissen in de dans- en spiegeltenten van de Fa-
milie Bocken. Maak tijdens uw wandeling over de 
kermis even een kleine doorsteek naar de Toren-
straat samen met de kinderen en de kleinkinderen 
en loop ook bij de Gaviolizaal binnen en luister, kijk, 
dans en zing mee op draaiorgelmuziek.  

De entree is nog steeds gratis. Verder is het museum 
deelnemer aan de Peelpas. 
De Gaviolizaal is te vinden aan de Torenstraat 36a, 
5701 SH Helmond. Openingstijden zaterdag en 
zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Groepen van mini-
maal 10 personen ook mogelijk op afspraak. Meer 
informatie op www.draaiorgelshelmond.nl of info 
per mail info@draaiorgelshelmond.nl of tel: 06-
39682404. Door de groei van het aantal bezoekers 
en activiteiten zijn ook extra vrijwilligers welkom. 
Hebt u interesse om ook een stukje bij te dragen 
aan de Helmondse cultuur en monumenten neem 
dan contact op met de Stichting Draaiorgels Hel-
mond. n

Nostalgische dansmiddag 
in Gaviolizaal

HELMOND

Sinds enige tijd beschikt de Zon-
nebloem over een luchtballon 
met speciale voorzieningen om, 
voor gasten met een beperking, 
toch een ballonvaart mogelijk te 
maken. De mand heeft een deur 
om het instappen makkelijker 
te maken en in hoogte verstel-
bare stoelen om maximaal van 
het uitzicht te kunnen genieten. 
De prijs voor een ballonvaart is, 
ongeveer, gelijk aan een andere 
ballonvaart, alleen mogen hier 

begeleiders mee en is behalve de 
piloot en extra hulp aanwezig.

Op 17 mei jl. hadden de heer en 
mevrouw Stommels uit Brande-
voort een ballonvaart geboekt. 
Hun gastvrouw, Nolda, begeleid-
de hen en Zonnebloem vrijwilli-
ger Jan Dijstelbloem mocht mee 
om e.e.a. op foto’s vast te leggen. 
Plaats van vertrek was bij de Kar-
perdonkse plas in Eindhoven. 
Met het nodige geluk blies de 
wind richting Helmond en ging 
de tocht langs de Helmondweg 

tot de landingsplek tussen Deur-
ne en Bakel. Door het heldere 
weer waren Brandevoort, Mierlo-
Hout, Ganzewinkel, Suytkade en 
Helmond te bewonderen. Hun 
eigen huis maar ook huizen van 
bekenden waren duidelijk van 
boven te zien. Na ruim een uur 
genoten te hebben werd geland 
in een weiland en werd de tocht 
afgesloten met een champagne-
doop. Met de Zonnebloem kan er 
meer dan je denkt. n

Sinds kort is het mogelijk een ballonvaart te maken met een aangepaste luchtballon van de Zonnebloem

Luchtballonvaart met de Zonnebloem
HELMOND
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Airco problemen? Vraag het dé airco specialist!

Z omeract ie

Hooibeemd 1e • Helmond • 0492 - 526 546Dure airco reparatie voorkomen door een jaarlijkse airco servicebeurt

• Airco check
 Gratis
• Airco servicebeurt
	 @	39,95
• Nu inclusief stankbehandeling
	 @ 59,95

Vraag naar onze voorwaarden

www.hulplijnpeelregio.nl   085-02 000 11

Wil je ergens over 
praten?
Bel 24 uur per dag voor een 
vertrouwelijk telefoongesprek: 
085-02 000 11.

Wij zijn op zoek naar 
vrijwilligers:
0492-59 89 89
hulplijnpeelregio@levgroep.nl

                                                                 Hulplijn Peelregio 
                                                                 Voor een vertrouwelijk gesprek 
                                                                                 

  

Als u liever online met 
ons wilt spreken kan 
dat ook: 
www.hulplijnpeelregio.nl 

 

Bel  24 uur per dag 
voor een  
vertrouwelijk 
telefoongesprek: 
085-02 000 11 

Wij zijn op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers: 
0492-59 89 89 
hulplijnpeelregio@evgroep.nl 

Telefonische Hulplijn Peelregio is een initiatief van LEVgroep Leven & Verbinden 
Contactgegevens: 

LEVgroep Leven & Verbinden 
Penningstraat 55 
5701 MZ  HELMOND 

www.levgroep.nl, telefoon: 0492 - 59 89 89 

www.hulplijnpeelregio.nl, telefoon: 085 - 02 000 11 

IK IKS EL
OPENING 1 JULI
TRENDY DAMESMODE
VOOR EEN MAATJE MEER (44 T/M 56)

PONT NEUF
TWISTER
SEMPRE PIU
CHALOU
CHOICE

ZELI
ADIA
ZEITLOS BY LUANA
X-TWO

MARKT 49A (SPEELHUISBOULEVARD), HELMOND

Uniek in Helmond

In- en verkoop van gebruikte kwaliteitsmeubelen 
voor een betaalbare prijs.

ONDERSCHEIDEND IN
PRIJS EN KWALITEIT!

Mierloseweg 321, Helmond
TEL. 06-12655003 WWW.TWEEDEZITENZO.NL

Veerle de Martelaere is door het bestuur 
benoemd als Carolus-topper 2016. Veerle is 
voorzitter van de toernooicommissie jeugd 
die de clubkampioenschappen en twee open 
jeugdtoernooien Jeugdtoernooi organiseert. 
Met haar 19 jaar is ze voor deze toernooien 
de jongste toernooileider ooit van TV Caro-
lus. Veerle studeert toegepaste psychologie 
en gebruikt dat door een training mentale 
vaardigheden te geven aan tenniskinderen. 

Daarnaast organiseert ze en helpt ze mee 
met diverse jeugdactiviteiten. Veerle heeft 
het afgelopen jaar veel bijgedragen aan de 
vereniging en het bestuur van TV Carolus 
hoopt dat ze dit nog lange tijd zal doen. n

Veerle is de Carolus-topper
BRANDEVOORT/MIERLO-HOUT

Bewoners van Helmond-Noord die wo-
nen in het gebied begrensd door Kanaal-

dijk Noord-Oost, Bosselaan, Binderen, Reigerlaan, Nachtegaallaan, Ui-
verlaan en Oostende (zie kaartje) worden uitgenodigd door het bestuur 
van Wijkraad Helmond-Noord op 6 juli om 19.30 uur in de blokhut van 
De Scouting in Binderen

De bewoners van dat gebied kunnen op die avond met het bestuur praten 
over alles wat met de wijk, de buurt, de veiligheid, de leefbaarheid enz. te 
maken heeft. Deze avond gaat niet over de vluchtelingenopvang. Hierover 
verzorgt de gemeente de bewonersavonden. Ook jongeren zijn van harte 
welkom om aan te geven wat hun wensen zijn. Aanmelden voor deze avond 
wordt op prijs gesteld: info@helmond-noord.org zodat men er rekening 
mee kan houden hoeveel belangstellenden er verwacht worden. n

Buurtgerichte avond
HELMOND-NOORD
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ONTDEK
BELEEF

GENIET
lifestyle editie over trends tips inspiratie shoppen leven en wonen

HELMOND

DEURNE

ASTEN

HEUSDENSOMEREN

SOMEREN
EIND

SOMEREN 
HEIDE

LIEROP

MIERLO

BEEK EN 
DONK

NUENEN

GELDROP

AARLE-
RIXTEL

LIESHOUT

MARIA-
HOUT

GEMERT

DE MORTEL

BAKEL

MILHEEZE
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PVC Vloer 
landhuisdelen 
Leggen zonder egaliseren, 
met kliksysteem, 8 mm dik, 
Leggen zonder egaliseren, 
met kliksysteem, 8 mm dik, 
Leggen zonder egaliseren, 

leverbaar in 2 kleuren, slijtlaag 0,55 mm. 
Van 39.
leverbaar in 2 kleuren, slijtlaag 0,55 mm. 
Van 39.
leverbaar in 2 kleuren, slijtlaag 0,55 mm. 

95 
leverbaar in 2 kleuren, slijtlaag 0,55 mm. 

95 
leverbaar in 2 kleuren, slijtlaag 0,55 mm. 

Nu voor
leverbaar in 2 kleuren, slijtlaag 0,55 mm. 

Nu voor
leverbaar in 2 kleuren, slijtlaag 0,55 mm. 

klik 
laminaat 
landhuisdelen 

nieuwe kleuren
klik laminaat 
landhuisdelen 
7 mm dik, klasse 31, v-groef,
leverbaar in 10 kleuren.
7 mm dik, klasse 31, v-groef,
leverbaar in 10 kleuren.
7 mm dik, klasse 31, v-groef,

Me
ene

eM
pr

ijs

Me
ene

eM
pr

ijs

Me
ene

eM
pr

ijs

14.955.99 8.95
per m2  incl. btwper m2  incl. btw per m2  incl. btw

Aanbiedingen alleen geldig in filiaal Eindhoven en Helmond. Goedkoopste van Nederland! Uit voorraad leverbaar, kijk voor de voorwaarden op www.vloerhetzelf.nl Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Vloer het zelf   gratis Parkeren   www.Vloerhetzelf.nl
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
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Laagste 
prijsgarantie

gratis 
reserveren

Breed 
assortiMent

deskundig 
advies

Meer dan 
200.000 M2 

op voorraad
Bezorging
MogeLijk

klik 
laminaat 
landhuisdelen 

multiPlank 
werkingsVrij 
euroPees rustiek eiken mix 
19 cm breed, 14 mm dik, 
naturel geolied, wit geolied. 
van 59,95

31.95
per m2  incl. btw

traPrenoVatie Vatie V
massief eiken
Complete traptreden, diverse kleuren, 
13 treden, incl. stootborden, anti-slip 
strip, montagelijm en olie.

775.00
excl. montage, incl. btw

klik laminaat 
adVanVanV Ce landhuisdelen
8 mm dik, 4x v-groef,  klasse 32, 
one-click-to-go systeem, 
leverbaar in  6 kleuren. 
Normaal 21.95 Nu

lamel Parket 
landhuisdelen 
rustiek eiken
14 mm dik, toplaag 3 mm, 
19 cm breed, legklaar, 
in gerookt wit geolied. 
Normaal 59.95 Nu

klik 
laminaat 
home deCo
Falldown kliksysteem, 8 mm dik, 
klasse 32, 4x v-groef, 
leverbaar in 10 kleuren. Van 26.95 Nu 

st
un
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un

tp
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s

Me
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pr

ijs

9.9524.9512.95
per m2  incl. btwper m2  incl. btwper m2  incl. btw

6 mm dik, klasse 31, 
leverbaar in 4 kleuren.

laagste Prijs 
Van nederland 
Vinyl Planken 

Pure CliCk
berry floor
Pure CliCk is de 
nieuwste generatie 
Van Van V PVC Vloeren Voor: 
slaapkamer, woonkamer, hal, 
keuken, leslokalen, kantoren, 
hotels en winkels.
De PURE Click vinyl planken zijn dankzij 
het unieke 4-zijden klik systeem zeer 
makkelijk te leggen. U begint met leggen 
waar u maar wilt. Of het nu in de hoek, 
lengte, breedte of zelf visgraat is. Zelfs 
het doorleggen naar de andere ruimte 
wordt nu wel heel gemakkelijk.

prijsgarantie

stunt
Prijs
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Aanbiedingen alleen geldig in filiaal Eindhoven en Helmond. Goedkoopste van Nederland! Uit voorraad leverbaar, kijk voor de voorwaarden op www.vloerhetzelf.nl Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Vloer het zelf   gratis Parkeren   www.Vloerhetzelf.nl
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Vloer het zelf helmond: engelseweg 223b, helmond   tel. 0492-52 52 70
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euroPees rustiek eiken mix 
19 cm breed, 14 mm dik, 
naturel geolied, wit geolied. 
van 59,95

31.95
per m2  incl. btw

traPrenoVatie Vatie V
massief eiken
Complete traptreden, diverse kleuren, 
13 treden, incl. stootborden, anti-slip 
strip, montagelijm en olie.

775.00
excl. montage, incl. btw

klik laminaat 
adVanVanV Ce landhuisdelen
8 mm dik, 4x v-groef,  klasse 32, 
one-click-to-go systeem, 
leverbaar in  6 kleuren. 
Normaal 21.95 Nu

lamel Parket 
landhuisdelen 
rustiek eiken
14 mm dik, toplaag 3 mm, 
19 cm breed, legklaar, 
in gerookt wit geolied. 
Normaal 59.95 Nu

klik 
laminaat 
home deCo
Falldown kliksysteem, 8 mm dik, 
klasse 32, 4x v-groef, 
leverbaar in 10 kleuren. Van 26.95 Nu 
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9.9524.9512.95
per m2  incl. btwper m2  incl. btwper m2  incl. btw

6 mm dik, klasse 31, 
leverbaar in 4 kleuren.

laagste Prijs 
Van nederland 
Vinyl Planken 

Pure CliCk
berry floor
Pure CliCk is de 
nieuwste generatie 
Van Van V PVC Vloeren Voor: 
slaapkamer, woonkamer, hal, 
keuken, leslokalen, kantoren, 
hotels en winkels.
De PURE Click vinyl planken zijn dankzij 
het unieke 4-zijden klik systeem zeer 
makkelijk te leggen. U begint met leggen 
waar u maar wilt. Of het nu in de hoek, 
lengte, breedte of zelf visgraat is. Zelfs 
het doorleggen naar de andere ruimte 
wordt nu wel heel gemakkelijk.

prijsgarantie

stunt
Prijs

Barbecue wordt, mede door de media-aandacht, (gelukkig) 
steeds populairder. Op TV, in kranten en via de radio ver-
neem je hoe vaak stoere Hipster-mannen, grote stukken 
vlees bereiden. Maar ga je je wat meer verdiepen in het bar-
becueën dan gaat er een compleet nieuwe wereld voor je 
open.

Recept voor basis 
barbecue-rub:
• 60 gram bruine basterdsuiker

• 35 gram paprikapoeder (mild)

• 30 gram fijn zeezout

• 3 eetlepels versgemalen zwarte peper

• 2 theelepels knoflookpoeder

• 2 theelepels uienpoeder

• ½ theelepel cayennepeper

Meng alles door elkaar, let op klontjes en je rub is 
klaar. Luchtdicht en op een donkere plaats bewaren 
en het blijft een aantal maanden goed.

Recept voor een basis 
barbecue-saus:
• 125 gram ketchup

• 1 eetlepel mosterdw (glad, gele)

• 3 eetlepels appelazijn

• 2 eetlepels bruine suiker

• 2 eetlepels Worcestershiresauce

• 1 theelepel fijn zeezout

• ½ theelepel versgemalen zwarte peper

Meng alles door elkaar, verwarm in een pannetje en 
bestrijk hiermee het product tijdens het bereiden. 
Beste tijd is als het product bijna gaar is.

Aanlengen met een beetje water en je kunt deze 
saus ook als marinade gebruiken.

Het is 365 dagen in het jaar barbecueweer!

Een hele fijne zomer, geniet ervan,
Camiel (de barbecueman) Berkers

Voor meer info zie www.barbecueman.eu

Als de eerste zon zich laat zien komen de barbecues weer uit de schuur, lekker met  vrienden en/of 
familie in de  buitenlucht een barbecuepakketje garen en onder het genot van een drankje.  

Helemaal niks mis mee, de zon, de sfeer, lekker eten, het buiten zijn, helemaal top. 

Wat is barbecueën nou eigenlijk? 
Daar is nogal wat verwarring over. Het apparaat heet een bar-
becue (en niet barbeQue!). Daarna valt of staat het met de 
temperatuur waarbij het voedsel gegaard wordt. Barbecuet-
emperaturen van boven de 175°C noemen we grillen (High&-
Fast), het dichtschroeien en garen van vlees boven een hoog 
vuur. Met name geschikt voor kleine stukken vlees en vis, het 
bekende barbecuepakket. 

Bij een barbecuetemperatuur tussen de 120°C en 175°C 
spreken we van barbecueën, uitermate geschikt voor wat 
grotere stukken vlees en vis. Is de temperatuur tussen de 
65°C en 120°C dan hebben we het over warm roken/smoken 
(Low&Slow). Deze techniek wordt voornamelijk gebruikt bij 
het langzaam garen van hele grote stukken vlees waarbij 16 
uur garen op een barbecue eerder regel is dan uitzondering. 

Wat is direct/indirect barbecueën?
Barbecueën is spelen met vuur en temperatuur. Kook je 
in pannen dan gebruik je ook niet 1 stand maar regel je de 
warmte onder de pan, zo ook bij het barbecueën. Zorg er dan 
ook altijd voor dat je bij het grillen een heet deel hebt (veel 
kool/briketten, hoog gas) en een koeler deel (weinig tot geen 
brandstof/vuur). Zo kun je het product aangrillen op het di-
recte vuur met hoge temperatuur en na laten garen/parkeren 
op het koeler deel. Dit geldt ook voor gesloten barbecues, di-
rect=heet=boven het vuur, indirect=warm=van het vuur weg 
langzaam laten garen.

Veiligheid staat voorop, daarom:

• Spuit nooit aanmaakvloeistof op gloeiende kolen. 
Gebruik eigenlijk nooit aanmaakvloeistof maar een
kolenstarter en bruine aanmaakblokjes!

• Houd spelende kinderen en huisdieren uit de buurt.
• Plaats een gasfles van een gasbarbecue nooit onder de

barbecue, maar zet deze er altijd naast!
• Controleer bij het uitzetten van een gasbarbecue

nogmaals of u de fles goed heeft afgekoppeld 
en gesloten is.

• Houd een emmer water of zand bij de hand om 
het vuur te doven.

• Vermijd kruisbesmetting, gebruik 1 tang en 
bord voor rauwe producten en een andere 
tang en bord voor de gare producten. 
Voedselvergiftiging ruïneert een feestje!

• Bij verbranding van de huid tenminste 10 minuten koelen
met zacht stromend, lauw leidingwater

Altijd maar een bbq-pakket?
NEE, zeker niet! Niets is zo leuk als zelf een eigen barbe-
cue-kruidenmix (bbq-rub) of een eigen barbecuesaus ma-
ken. Koop eens bij de lokale keurslager of supermarkt een 
hele braadworst, rol hem op met wat rozemarijn ertussen. 
Wat bbq-rub erop en langzaam indirect laten garen. 10 mi-
nuten voordat ie klaar is smeer je hem in met barbecuesaus 
en laat je de worst nog wat nagaren. Gegarandeerd een feest! 
Of hele kip op een bierblikje, of een procureur aan het stuk, 
of gesmolten camembert, of gebakken verse ananas, of met 
geitenkaas gevulde zoete puntpaprika met tijm en honing of, 
of, of…. Keuzen en mogelijkheden genoeg. 

Waar komt barbecue eigenlijk 
 vandaan?
Ongeveer 500.000 jaar (Neolithicum) geleden werd er 
een ontdekking gedaan die de mensheid op zijn kop zet; 
het vuur. Door het roosteren van met name vlees krijgt de 
Holbewonerfamilie steeds minder problemen met Salmo-
nella. De tweede uitvinding, het vleesmes (vuursteenmes) 
geeft ze ook nog eens de mogelijkheid om de huid van 
het vlees te verwijderen. Hierdoor kunnen grote stukken 
vlees snel geroosterd worden, wat bederf tegen gaat. 

Door de geschiedenis zien we dankzij archeologische 
vondsten het roosteren van vlees steeds weer terugkomen. 
8000 jaar geleden, de eerste veekuddes worden gehoud-
en. Zo hoeft men niet meer achter het vlees aan te ren-
nen. 5500 jaar geleden, een recept in spijkerschrift over 
geroosterde zebradij met knoflook en peterselie. 1952 jaar 
geleden Keizer Nero die bij het aansteken van de barbecue 
ongeveer 2/3 van Rome in vlammen op laat gaan.

Waar het woord “Barbecue” nu vandaan komt is niet hele-
maal duidelijk. Er zijn verschillende theorieën; Het Franse 
“Barbe-a-que” wat betekend “van kop tot staart”. Taino-in-
dianen die vroeger Puerto Rico, Hispanola en het oostelijke 
deel van Cuba bewoonden. Het woord baracbicu betekent 
in hun taal ‘het heilige vuurbed’. De Spaanse zeelieden, die 
de kunst van het vleesroosteren leerden van de Arawak-
an-indianen, staken houten pennen door hun vlees. Deze 
houten pennen noemden zij barbacoa.
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Een echte buitenkans:
unieke architectuur,
prachtige ligging!

Nog maar enkele

appartementen te koop! 

Vanaf € 390.000,- von.

Broeckx-Praasterink Makelaars
Mierloseweg 3, Helmond
tel. 0492 - 54 90 55

ERA vb&t Makelaars
Paterslaan 34, Helmond
tel. 088 - 545 46 45

Via de Aarle-Rixtelseweg bereikt u Berlaer, 

een van de mooiste woon locaties van 

Helmond. Hier verrijst Villa Spaen donck, 

een statig pand met zeven unieke 

koopappartementen. Villa Spaendonck 

heeft een fantastische ligging en de 

architectuur is een lust voor het oog.

Afwerking op maat
De zeer ruime appartementen mét 

zonnige terrassen zijn volledig naar 

wens af te werken. U bent zodoende 

gegarandeerd van een woonplek die 

werkelijk bij u past. 

Interesse?
U bent van harte welkom bij onze 

makelaars, die u graag uitgebreid 

informeren over de mogelijkheden van 

deze royale appartementen. Zij kunnen u 

voorzien van de nieuwe verkoopbrochure.

www.wonenopberlaer.nl

Luxe appartementen op de mooiste woonlocatie
van Helmond. Ziet u zich hier al wonen?

Kom lekker voordelig 
Rivièra Maison shoppen!

Profiteer t/m 3 juli van 10% koRting op alle 
NIET afgeprijsde meubels en accessoires

Zondag open van 12-17 uur
Engelseweg 212, Helmond. 
Tel 0492-475624.

Bezoek onze vernieuwde website 
www.stijlenco.nl 

Openingstijden: ma. 13.00-18.00, 
di. t/m do. 9.30-18.00, vr. 9.30-21.00
za. 9.30-17.00, zo. 12.00-17.00 

Stijl&Co, dé inspirerende woonstore in wonen en slapen. Kijk voor meer inspiratie op covetex.nl

50%
op de 2e meterof artikel

koRting

 meter

de échte
binnenhuis

adviseur

Vraag naar de deelnemende collecties

Alles voor een goede nachtrust vind je bij Stijl & Co

Barstoel “BREtt” 
In lederlook Moreno 

€159,- €99,-  
Bartafel “PiURA” 
130x90 cm. €599,-  

2,5 Zits “Almada” 
€899,- €799,-

€159,-
€99,-

Centimeterkorting 
bij Tempur*

Ontvang €10,- korting op 
iedere dikte centimeter van je 
matras. Zo ontvang je bij een 
matras van 25 cm dik €250,- 
korting. (Dubbele korting op 
een tweepersoonsmatras) 

Bij aanschaf van een matras 
plius bedbodem ontvang je 
het bedbodem ‘’vlak’’ t.w.v. 
€550,- gratis. Ga je liever 
voor een elektrisch verstel-
bare bodem? Dan ontvang je 
€550,- korting per ligplek + 
de bovengenoemde centi-
meterkorting. Dat wordt weer 
heerlijk voordelig slapen! 

* Vraag in de winkel naar de actievoorwaarden.

Dutch Design deals bij Xooon met hoge kortingen op heel veel meubels 
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ADVERTENTIE 264 X 398 MM

Steeds meer mensen willen of kunnen hun 
nabestaanden niet belasten met de zorg 
voor een uitvaart, terugkerende kosten en 
grafonderhoud. Daarom kiezen juist veel 
mensen bij leven voor een laatste rustplaats 
op natuurbegraafplaats Schoorsveld. En 
regelen en betalen hun plekje vooraf. Als het 
afscheid daar is, zorgt ons team samen met 
een uitvaartverzorger ervoor dat al uw wen-
sen tot in de puntjes worden uitgevoerd. 
Een natuurbegraafplaats is wezenlijk anders 

dan een graf of uitvaart op het kerkhof of in 
een crematorium. Er kan bij ons veel meer. 
Niks in een ‘uurtje’ afscheid nemen, maar 
alle tijd in een sfeervolle ruimte. Of in de 
openlucht? Met livemuziek? Misschien zelfs 
met een borrel? Waar u ook voor kiest, alles 
verloopt precies zoals u het wilt. Er is nooit 
haast en ‘dat kan niet.’ Natuurbegraven staat 
voor vrijheid. 
Een natuurgraf op Schoorsveld vergt voor 
de nabestaanden geen onderhoud. Samen 

met Natuurmonumenten zorgen wij voor 
de natuur. Daar hebben uw nabestaanden 
dus geen enkel omkijken meer naar. Een 
fraaie boomschijf met inscriptie herinnert 
aan een leven. En aan het leven dat nieuw 
leven schenkt. Want wanneer u kiest voor 
natuurbegraven, maakt u het mogelijk dat 
nieuwe natuur wordt gecreëerd. Voor de 
eeuwigheid. 

Natuurbegraven is in alles anders

NB Schoorsveld | Somerenseweg 116 | 5591 TN Heeze | 040 - 303 23 00 | contact@schoorsveld.nl

De mens centraal en de natuur voorop. Natuurbegraafplaatsen zijn bijzondere natuurgebieden waar 
de ‘cyclus van het leven’ heel tastbaar aanwezig is. En hoe vreemd het ook mag klinken, daardoor is 
een natuurbegraafplaats geen plek waar de dood, maar juist hoop en nieuw leven regeert. 

Wat krijgt u daarvoor?
• Voor eeuwig betaald natuurgraf 
•  Notarieel vastgelegd en borging  

via het Kadaster 
• Boomschijf met gedenktekst 
•  Eeuwig onderhoud samen met 

Natuurmonumenten 
• Geen onderhoud aan het graf 
• Gratis gebruik unieke gedenk-app 
• Rust, en geen bijkomende kosten 

Kom op zondag 3 juli van 11.00 tot 
15.00 vrijblijvend een kijkje nemen op 
natuurbegraafplaats Schoorsveld. Ervaar 
zelf waarom een natuurbegraafplaats zo 
bijzonder is en wat het anders maakt. 
Ons team geeft u alle uitleg en er zijn 
rondleidingen door onze natuurbeheerder. 
Uiteraard zijn hier geen kosten aan 
verbonden. Koffie met appelgebak staat 
voor u klaar!

Veel mensen kopen samen een natuurgraf. Om 
een mooi leven samen af te sluiten in de natuur. 
Maar ook om hun nabestaanden te ontzorgen 
zonder kosten of onderhoud aan het graf. 
Bovendien kunt u uw wensen nu al vastleggen 
en ontdekt u dat er alle vrijheid is om zaken te 
regelen. Precies zoals u dat wenst. 

Het eeuwigdurend grafrecht legt onze notaris 
vast in een akte en wordt bij het Kadaster aan 
de grond gekoppeld. Hierdoor bent u er zeker 
van dat alles grondig geregeld is, wat er ook 
gebeurt. De inschrijvingskosten zijn inbegre-
pen in het aankooptarief, maar u kunt ook voor 
een eigen notaris kiezen. 

Kom op 
zondag 3 juli 
kennismaken! 

Wat kost een eeuwig natuurgraf?
Graf  vanaf € 3.250,-
Urnengraf  vanaf € 2.000,-

NATUURBEGRAVEN | ADV OVERZICHT V_05   20.06.2016
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WANDELEN

REIZEN

GADGETS

FIETSEN

KAMPEREN

RECREATIE

BAD&BEACH

BBQ

•ALTIJD 10% KORTING  
MET KLANTENSPAARSYSTEEM

•GRATIS PARKEREN 
•PERSOONLIJKE BEDIENING

•VERTROUWD ADRES SINDS 1947

1500m2 vakantieplezier

BESTEL NU OOK VIA ONZE WEBSHOP!
WWW.ADVENTURESTORE.NL

vakantiepleziervakantiepleziervakantieplezier

Mierlo-Hout Kastanjehoutstraat 3 Helmond 
Kortingen nooit i.c.m. andere acties, retourneren uitsluitend met bon in originele verpakking.  Actie geldig tot 1 augustus 2016. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

2

VAKANTIE
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VAKANTIE

Bloody Harry,Bloody Harry,Bloody Harry,Bloody Harry,Bloody Harry,Bloody Harry,Bloody Harry,Bloody Harry,Bloody Harry,Bloody Harry,Bloody Harry,Bloody Harry,Bloody Harry,Bloody Harry,Bloody Harry,Bloody Harry,
 Berry & Tini of Gij&Ik? Berry & Tini of Gij&Ik? Berry & Tini of Gij&Ik? Berry & Tini of Gij&Ik? Berry & Tini of Gij&Ik? Berry & Tini of Gij&Ik? Berry & Tini of Gij&Ik? Berry & Tini of Gij&Ik? Berry & Tini of Gij&Ik? Berry & Tini of Gij&Ik? Berry & Tini of Gij&Ik? Berry & Tini of Gij&Ik? Berry & Tini of Gij&Ik? Berry & Tini of Gij&Ik? Berry & Tini of Gij&Ik? Berry & Tini of Gij&Ik? Berry & Tini of Gij&Ik? Berry & Tini of Gij&Ik? Berry & Tini of Gij&Ik? Berry & Tini of Gij&Ik? Berry & Tini of Gij&Ik? Berry & Tini of Gij&Ik?

Waan je in warme sferen met het Europees 
zomerdrankje van het jaar 2016; vermout. Dat 
is een versterkte wijn op smaak gebracht met 
verschillende kruiden en aroma’s. Het alco-
holpercentage is maar liefst tussen de 15 en 
18 procent. Zoals we in Helmond zeggen; das 
ginne kattenpis. Vermout drink je liever niet 
puur maar met veel ijsblokjes. De Spanjaar-
den zijn er gek op; L’hora del vermut. Rode 
vermout wordt door de Catalanen gedronken 
met spuitwater, tijdens het eten van tapas. In 
Amsterdam is zelfs een bar waar alleen maar 
vermout geschonken wordt, een zogeheten 
Vermuteria. 

Bepalend voor de sfeer is het glas waaruit 
je drinkt! Wil je het cocktail-gevoel? Pak 
dan ook een bijpassend feestelijk glas. 
Omring het met vers fruit en het ziet er 
zomers uit.

Sweet&Sour
In Engeland zijn ze gek op Lime Cordial, een 
geconcentreerde limoensiroop. Dat verkopen 
ze hier ook, bij een slijterij. Het is heerlijk met 
ijsblokjes, maar ook met een bolletje vanille of 
citroenijs en een scheutje witte wijn. 

Berry&Tini

                      In de winter heb je echte winterdrankjes zoals warme chocolademelk, Glühwein en Grog (thee, rum en sinasappelsap). 
In de zomer  verlangen we vaak naar ijs. Lekker verkoelend. Al lest dat niet de dorst. Wat wel? Allereerst water natuurlijk. 

Dat blijft het  gezondste drankje. Toch wil je af en toe iets anders en zeker iets anders dan anders. Of beter gezegd iets anders 
dan wat je normaal ook al drinkt. Verras je mond eens met een bijzonder smaakje. Alleen al door een bijzonder drankje aan te schaffen, 

zelf te maken of bijvoorbeeld een  vriendenparty te geven waarbij iedereen een minicocktail ontwerpt. Met of zonder alcohol. 
Net hoe je bui is en waar je je prettig bij voelt. Hoewel warmte en alcohol niet de beste combinatie is. 

roop of bruine suiker aan toe. Als laatste knijp 
je verse citroensap uit. Blenden tot het een 
mooi drinkbaar geheel wordt. Uitschenken in 
een martiniglas. Garneren met een takje munt 
of blauwe bessen. Berry nice voor een lekkere 
zomerse avond!

No Sex on the beach
Sex on the Beach is als je het mij vraagt een 
overschat begrip. Al dat zand en gedoe…Dan 
maar liever No Sex. De meest bekende en po-
pulaire zomercocktail is ook smakelijk zonder 
wodka. Als het hoge glas maar kleurrijk gevuld 
is. Men neme 2 delen sinasappelsap, wat fruit-
stukjes zoals ananas, meloen of en perzik en 
daar bovenop liefst wat dikker cranberrysap 
zodat het drijft. 
Het klassieke cocktailrecept van de Sex on 
Beach staat op menig cocktailkaart beschre-
ven met vodka, peach likeur, sinaasappelsap 
en cranberry juice. In plaats van sinaasappel-
sap kun je natuurlijk ook variëren met ananas-
sap, mango of met meloensap en eventueel 
verse frambozen.

Een Bloody Harry 
Waarom een bloederige Marie? Kies eens de 
mannelijke variant van Bloody Mary. Meng wat 
tabasco (een lepeltje) met tomatensap, vries 
het in tot bijna ijs en plaats het in een glas met 
selderijstukjes. Serveer het op een bord met 
geraspte bietjes en een nepgebitje voor het 
creepy effect. 

Summer Crush

Verliefd zijn, wat een heerlijk gevoel. Dat eve-
naart de Summer Crush; een alcoholvrije 
cocktail op basis van vers sap van lekker zo-
mers fruit zoals sinaasappel, aardbeien en 
cantaloupe-meloen. Je drinkt de cocktail in 
stijl uit een wijnglas met crushed ijs. De gar-
nering van cantaloupe meloen geeft deze 
cocktail een extra zomers tintje. Mooi zomers 
drankje om te maken als je bezoek krijgt. Deze 
Summer Crush is een alcoholvrije cocktail op 
basis van vers sap van lekker zomers fruit zo-
als sinaasappel, aardbeien en cantaloupe. Je 
drinkt de cocktail in stijl uit een wijnglas met 
crushed ijs. De garnering van cantaloupe me-
loen geeft deze cocktail een extra zomers 
tintje. Mooi zomers drankje om te maken als 
je bezoek krijgt.

Biertje?
Geen zin om al die flessen in huis te halen en 
in dat fruitige gedoe? Plan eens een avondje 
bijzondere drankjes. Zo hebben ze bij Il Borgo 
in Helmond een speciaal Vijfhoeckbier dat het 
proeven waard is, onder andere bij Lokaal 42 
op de Markt tappen ze een zomers blond. In 
Stiphout tref je bij café d’n Brouwer wel hon-
derdzoveel bijzondere bieren en je krijgt er een 
weelderig verhaal bij cadeau. 

De kastelein weid je in het bierenwereldje tot 
je geen druppel meer op kunt. En het sma-
kelijke is dat ze daar bij de bieren ook onver-
wachte hapjes serveren. In Gemert richt de 
kroeg Gij&Ik zich meer op groepsproeverijen. 
Van de 100 soorten wordt een keuze van 8 
proefglazen aangeboden. Daar zit vast een fa-
voriet biertje bij. Ben je nu eenmaal jaarrond 
verknocht aan het Lieshouts blauw? Tja dan 
zit er niks anders op dan aan te leggen bij het 
Bavaria Brouwerij Café. 

Wijntje koud staan?
Rood is altijd lekker, maar bij warm weer hoort 
toch echt een koud wijntje. Een wit of rosé. 
Wijn is er in honderden, of nee duizenden 
soorten. Dus wie zegt geen wijn te lusten liegt, 
want je kunt niet over alle smaken oordelen. 
Wel twisten. Doe dat met een groepje bij bij-
voorbeeld de Griek Mykonos in Asten dat een 
uitgebreid wijnassortiment heeft.  Nog beter; 
bij Gasterij Krabbendam bieden ze een com-
binatie van 5 gerechten en 4 wijn. De gasten 
van Herberghe De Heerlijckheid in Deurne 
zijn vol lof over de keukenbrigade en over de 
goedgekozen  huiswijnen zowel de droge witte 
wijn uit de Friuli als de Rosso Toscane uit San 

Gimignano. 

Door Susan Verheij

Dus: 
doe eens anders 

dan anders, 
proef de zomer!

De Berrytini Virgin is een bessencocktail op 
basis van geblende verse bessen. Favoriet van 
tante Berry, van oom Tini. Deze cocktail klinkt 
als een martini maar dat drankje blijft ach-
terwege. Gebruik een blender, doe daar rood 
fruit zoals bessen en frambozen in. Voeg hier 
cranberrysap en een kleine scheut suikersi-

Zonder alcohol 
maar dubbel zo lekker
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STIJLVOL WONEN IN EEN VAN DE 
39 KARAKTERISTIEKE WONINGEN 

IN PLAN “DE STAALMEESTERS” 
IN MIERLO-HOUT

Molenstraat 68, 5701 KH Helmond
0492 - 59 04 04 / info@mario-geerts.nl

• Inhoud tot maar liefst 465 m²
•	 Diverse	indelingsmogelijkheden	naar	keuze
•	 Inclusief	groot	dakterras	2e	verdieping
•	 Starterslening	mogelijk!!!
•	 Koopsommen	vanaf	€	203.800	v.o.n.	incl.	carport
•	 En	uiteraard	heb	je	ook	keuze	in	de	afwerking
	 van	de	woning	(o.a.	in	tegels,	keuken,	sanitair),
	 zowel	binnen	het	standaard	pakket	alsook	via	
	 meerwerkopties.

De afgebeelde keuken is een meerwerk-optie
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VEE: HOUDERIJ EN HANDEL
GREENPORT: TEELT, TECHNIEK EN HANDEL

LOONWERK, GROND EN INFRA

W W W . C I T A V E R D E . N L / I N S C H R I J F M I D D A G

Heb jij interesse een van deze Agro-opleidingen? Stel je vragen tijdens 
de inschrijfmiddag van CITAVERDE College Horst op dinsdag 28 juni van 
16:00 tot 18:00 uur. Kom jij ook?

INSCHrIJFMIDDAG CITAVERDE COLLEGE

mbo-opleidingen:

DINSDAG 28 JUNI / 16:00 TOT 18:00 UUR
LOCATIE: HORST / SPOORWEG 8

LOONWERK, GROND EN INFRA

Deze bijlage is een uitgave van Weekkrant De Loop 
Helmond en verschijnt  10x per jaar in een oplage 
van 100.000 ex. 
Ook op internet:
www.grootpeelland.nl  |  www.deloop.eu

Uitgever 

Tel. 0492-845350 
Ad Klaasen (06-13 82 90 17)
Steenovenweg 20 
5709 HN Helmond

Advertenties 
E-mail advertentie@deloop.eu
Tel. 0492-845350   |  Fax 0492-555097
Christel Sanders (06-30 07 31 81) 
Eric v.d. Putten (06-30 25 25 12) 
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Groei aantal planten en dieren
Natuurbegraafplaatsen vinden hun oorsprong 
in Engeland. Van Boekel: “Bij de aanleg van 
een natuurbegraafplaats helpen wij de natuur 
in het begin een handje, daarna ontwikkeld 
het gebied zich op eigen kracht verder. We gra-
ven vennen uit, planten loofbomen en leggen 
bloemen- en heidevelden aan. Zo wordt de 
natuur opgewaardeerd. De biodiversiteit, het 
aantal dieren en planten, groeit daardoor.”

Cyclus van het leven
“De cyclus van het leven is nergens zo tast-
baar als bij ons. Je hebt er echt niet het ge-
voel dat je op een begraafplaats loopt. Alleen 
gegraveerde boomschijven herinneren aan 
de overledenen. En die verweren met de tijd. 
Verder niks, daar zijn we heel streng in”, aldus een 
gepassioneerde Van Boekel.

Vrij toegankelijk
Schoorsveld is, net als alle andere natuur-
gebieden in Nederland, van zonsopgang tot 
zonsondergang vrij toegankelijk. Van Boekel: 
“Je ziet bij ons mensen wandelen, fietsen of 
lekker in het zonnetje zitten. Dat willen we ook 
graag. Maand na maand ontwikkeld de natuur 
zich. Elke dag is daardoor anders. Elk seizoen 
heeft zijn charme. Mensen die bij ons een graf 
kopen, komen regelmatig kijken hoe hún spe-
ciale plek zich ontwikkeld.”

Voor de eeuwigheid
De nieuwe natuur van Natuurbegraafplaats 
Schoorsveld is door de nauwe samenwerking 
met Natuurmonumenten voor de eeuwig-
heid geborgd. “Wij voegen heel veel natuur toe 
aan Nederland de komende jaren. Of eigenlijk 
de mensen die een graf kopen op onze na-
tuurbegraafplaatsen. Zij maken het mogelijk. 
Ik nodig iedereen van harte uit om een kijkje 
te komen nemen op Schoorsveld. Het is niet 
eng en de natuur wordt iedere dag mooier en 
mooier.”

Schoorsveld
wordt steeds mooier
In Heeze wordt Natuurbegraafplaats Schoorsveld steeds mooier. Ruim 26 
hectare natuur beslaat het hele terrein. Daarvan is zo’n 17,5 hectare helemaal 
opnieuw aangelegd. In het begin zag het terrein er uit als een bouwput, maar 
langzaamaan wint de natuur weer terrein. Een gesprek met Roy van Boekel van 
Natuurbegraven Nederland.

De Urban Arrow Family wordt door steeds 
meer ouders in stad gezien als hét veilige en 
groene alternatief voor hun (tweede) auto. 
Niet voor niets wordt de Urban Arrow de 1e 
elektrische auto op 2 wielen genoemd; com-
fortabel en met een super wegligging ga je als 
een speer door de stad. 
 
Ook voor het mkb in de binnenstad biedt Urban 
Arrow een uitkomst. De Urban Arrow Cargo is 
beschikbaar in verschillende formaten en doet 
als echt werkpaard dienst voor alle bedrijven 
die iets snel en schoon door de te vervoeren 
hebben; van koerier en loodgieter tot maaltijd-
bezorger en stomerij. Voor elke gebruiker heeft 
Urban Arrow een oplossing.  

Dit komt door het inventieve modulaire 
frame ontwerp. Met 1 achter frame zijn talloos 
verschillende fiets-modellen te realiseren. 

 Momenteel zijn er 3 basis uitvoeringen; de 
Family, de Cargo en de Shorty. Iedere uitvoe-
ring heeft zijn eigen gebruikersgroep; en met 
de diverse beschikbare accessoires is er voor 
ieder wat wils.
Niet voor niets heeft Urban Arrow al meer-
dere design en innovatie prijzen in de wacht 
gesleept; o.a. Eurobike Award, ISPO Award en 
als Beste Getest door Fietsersbond. 
 
Zo is de basis gelegd voor een hele mooie toe-
komst voor het nog maar 5 jaar oude Urban 
Arrow.

Vanaf heden verkrijgbaar bij:
Henk van Rooij Fietsen 
Mierloseweg 23
Helmond 
www.henkvanrooijfietsen.nl

Urban Arrow, het elektrische transport fietsenmerk uit  Amsterdam, verovert 
de wereld. Met ruim 250 verkoop punten in Noord-West Europa en Amerika is 
Urban Arrow in 5 jaar uitgegroeid tot een wereldspeler van formaat. 

Urban Arrow 
gaat als een speer!
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vakantie

uw avontuur
begint met 1500 m2

vakantie voordeel

outdoor

taurus GtX Low
Klasse A men | women

vAn 130.00 
109.00 nÙ

99.99

men | women

99.

Klasse A men | womenKlasse A men | women

99.

BriGHton 3 persoons 
79.99

4 persoons 
99.99

2 persoons 
69.99

•	Altijd	10%	korting	met	
	 klantenspaarsysteem
•	14	dagen	retourrecht	
•	Persoonlijke	bediening
•	Vertrouwd	adres	
	 sinds	1947

Bestel	nu	ook	via	onze	webshop!
www.adventurestore.nl

Mierlo-Hout	Kastanjehoutstraat	3,	Helmond	

easy set pooL

34.99
nU

easy set pooL

34.9934.9934.
n

festivaL
sLaapzak

vAn 22.99
19.99

vAn 22.99 22.99 22.
19.

2

vakantie voordeel

sLaapzak

19.9919.9919.

Gratis
poLs kompas

fiLter & cHLoor
& snorkeLs

Adventure Store, het adres 
voor al uw gas 
benodigdheden 
voor op de 
camping, terras 
verwarmer 
en bbq’s.

Adventure Store, het adres Adventure Store, het adres 

en bbq’s.en bbq’s.

reLaXstoeL

Tr aTr aT v e l H e a l t h C a r e P r o d u c t s

QuickpitcH tent
2 perSoonS, 1,5 kilo.

ADvIes 54.99

BIJ ons

jassen
fLeece
softsHeLLs

airLite 20 
daypack

vAn 84.99 nÙ

49.99

daypackdaypack

49.

daypackdaypack

49.

pack-it
Jacket
men | women 

kids

29.99

24.99

WAterDIcht
ADemenD

kody 3 
GtX

kids

vAn 109.99 nÙ
89.99

ody 3 
Gt

89.89.9989.89.89.9989.

kody 3 kody 3 k
Gt

89.89.9989.

HeLe coLLectie

HeLe coLLectie

15%

15%
elKe 2e ArtIKel

29.99

AD

15%
el

29.

QuickpitcH
2 perSoonS, 1,5 kilo.

15% 29.
AD

15%
el

29.

HeLe coLLectie

25%

Bad & BeacH 
kLedinG

15%Alles

BBQ
weBer

coBB pro
campinGaz

15%
Alles

Happy
taBLe

vAn 59.99 nU
39.99

taBL

vAvAv n 59.99 59.99 59. nU
39.9939.9939.

Happy

BBQ

15%

webshop!
www.adventurestore.nl

webshop!
www.adventurestore.nl

15%15%15%15%15%15%15%15%

elKe 2e ArtIKel

HeLe coLLectie

15%

kinder
wandelschoen

Klasse A/B

Kortingen nooit i.c.m. andere acties, retourneren uitsluitend met bon in originele verpaking.  Actie geldig tot 17 juli 2016. 
  Kortingen 2e artikel op goedkoopste artikel.   Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.
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Kortingen nooit i.c.m. andere acties, retourneren uitsluitend met bon in originele verpaking.  Actie geldig tot 17 juli 2016. 
  Kortingen 2e artikel op goedkoopste artikel.   Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Bij barbecueën denk je direct aan een aantal dingen; lekker weer, goed gezelschap, vuurtje, vlees, vis, sausje, wat groenvoer, 
 stokbroodje, drankje en vooral smullen. Het weer uitgezonderd, heb je invloed op de overige factoren. Je kunt je tafel vol zetten met 
kant en klare weinig creatieve barbecueschotels, maar je kunt met een korte maar goede voorbereiding en doorsnee ingrediënten je 
gasten verrassen en complimenten scoren.

Bij barbecueën denk je direct aan een aantal dingen; lekker weer, goed gezelschap, vuurtje, vlees, vis, sausje, wat groenvoer, 
 stokbroodje, drankje en vooral smullen. Het weer uitgezonderd, heb je invloed op de overige factoren. Je kunt je tafel vol zetten met 
kant en klare weinig creatieve barbecueschotels, maar je kunt met een korte maar goede voorbereiding en doorsnee ingrediënten je 

Bij barbecueën denk je direct aan een aantal dingen; lekker weer, goed gezelschap, vuurtje, vlees, vis, sausje, wat groenvoer, 

DE JUISTE INGREDIËNTENDE JUISTE INGREDIËNTEN
VOOR EEN GOEDE BARBECUEVOOR EEN GOEDE BARBECUE
Door Susan Verheij

Gezelschap
Barbecueën is leuker als je het samen doet, 
dus nodig enkele mensen uit. Maak je een uit-
nodiging? Klein weetje: barbecue schrijf je met 
een c en niet met een q. Vraag je gasten of ze 
ook willen helpen aan een smakelijk maal. Het 
zorgt ervoor dat je de kosten deelt, maar vooral 
de zorg dat iedereen plezier beleeft. 

Woon je alleen, dan ligt het initiatief waar-
schijnlijk bij jezelf. Strooi gerust rond dat je 
graag aanschuift. Of men moet zo vriendelijk 
zijn ook aan jou te denken. Ben je met een 
klein gezelschap en staat het ‘kolengedoe’ je 
tegen, kies dan voor een elektrische bakplaat. 
Wel zo handig. Maar wil je juist de geroosterde 
smaak? Dan heeft het even tijd nodig voor je 
kolen bakgereed zijn. 

Vuurtje
Wat heb je voor barbecue? Een wegwerppak-
ketje? Een tafelmodel, een op pootjes, een 
exemplaar op gas of een luxe Green egg of een 
Monolith keramische barbecue. Een die open 
is of een met deksel? Zorg ervoor dat het eten 
zo min mogelijk bloot gesteld wordt aan wind, 
as en vlammen. 

Ondanks de populariteit van buitenkeukens 
op gas, blijft barbecueën op houtskool of een 
echt vuur toch het smakelijkste vlees op te le-
veren. 

Hoe lang heb je dat ding eigenlijk al? Tijd voor 
een upgrade? Zet die oude op Marktplaats of 
maak je neefje er blij mee. Laat je eens infor-
meren over barbecueën anno nu. 

Vlees
Elke slager heeft een keur aan vleessoorten die 
op de barbecue te bereiden zijn. Van eenvou-
dige hamburger, mals satévlees tot een luxe 
ribeye of zachte lamskoteletjes. 
Laat de kiloknallers links liggen, kies voor kwa-
liteit. Wellicht iets duurder, maar zeker dubbel 
zo smakelijk bij iedere hap. Enne… een frikadel 
hoort niet op de barbecue, die eet je een an-
der moment maar uit de friteuse. Een spare-
rib waar het vlees bijna van af valt is immers 
zoveel heerlijker. Om je vingers bij af te likken. 
Tip; Serveer schalen met kleinere stukken 
vlees, dan heeft men meer om te proeven. 

Vis
Vis is in allerlei soorten smakelijk op de bar-
becue. En… juist nog met het ‘vel’ erom heen 
goed te bakken. Heb je geen zin om de graten 
te verwijderen? Kies een filet. Rol het gekruid 
en wel in een stukje aluminiumfolie. 
Nog meer mmmm maak je het als je in de folie 
er een cherrytomaatje en bijvoorbeeld cour-
gette of ui bij doet. Een cadeautje om uit te 
pakken.

Sausje
Je hoeft geen speciale barbecuesauzen in huis 
te halen. Je hebt in huis vast wat olijfolie, krui-
den, gember, ketchup of yoghurt. Mix gewoon 
het een en ander. Durf. Proef en je gasten vra-
gen vast; hoe heb je dat sausje gemaakt?

Groenvoer
Geef groenten eens de hoofdrol! En nee dat is 
niet saai, integendeel. Het maakt de maaltijd 
af en geeft je niet zo’n volgevreten gevoel. Tig 
soorten groenten zijn gegrild lekkerder dan ge-
kookt. Denk aan de courgette (die groene) of 
een aubergine (die paarse), maar ook paprika 
(alle kleuren) en paddenstoelen. Paar minu-
ten brikettenwarmte eronder, klaar en smullen 
maar. Het kleurt bovendien zo leuk op je bord. 
Spiesje regenboog als verfrissend dessert? Rijg 
ananas, kiwi, appel en druiven op stokjes en 
steek ze in een halve meloen. 

Weet je waarom de Amerikanen en vooral de 
Zuid-Amerikanen zo dol zijn op geroosterde 
maïs? Het is de mix van zoet en knapperig. Het 
beste is om ze voor te koken anders blijven ze 
te hard. Snij hem (indien nog in het blad dan 
even pellen) in stukken doormidden, daarna 
leg je ze op de barbecue. Wil je geen zwarte 
stukken? Bak de maïs dan in zilverfolie. Durf 
er wat peper of andere kruiden op te strooien, 
draai hem daarna door de (kruiden) boter en 
afhappen is het devies. 

Stokbrood 
Stokbrood eet je al snel teveel en weerhoudt 
je van ander lekkers. Toch een stokbrood erbij? 
Snij ‘m dan open voor je het afbakt en vul het 
met geraspte kaas of plakken brie. Ziet er ex-
tra feestelijk uit. Wat te denken van een Turks 
brood waar je stukken van afbreekt? Samen 
delen stimuleert het onderlinge contact. 

Drankje
Eten zonder te drinken doe je al vaak genoeg. 
Nu is het tijd voor een dorstlesser. Een goede 
uiteraard. Bied als gastheer/vrouw zowel keus 
in drankjes met en zonder alcohol. Het stan-
daard Bavje kan natuurlijk, maar een goed stuk 
vlees verlangt eigenlijk naar een 

speciaalbiertje. Ruil dat slobberwijntje eens in 
voor een goede Pouilly fumé of Barolo of zet 
een fruitige sangria op tafel. Santé!

Vrolijk eten!

OP=OP=OP=OP=OP=OP=OP=OP=OP=OP=OP=OP=OP=O

City Veestraat 3 Helmond    www.adventurestore.nl
Kortingen nooit i.c.m. andere acties, retourneren uitsluitend met bon in originele verpakking.  Actie geldig tot 1 augustus 2016. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

NU COMPLETE

UITVERKOOP
IN FILIAAL 

ADVENTURE 
STORE CITY

HELMOND

50%

Altijd 25%, maar ook 50% en 75% korting

ALLES MOET WEG 
25% 75%
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Iedere dag testdag met grote keuze 
uit onze collectie elektrische fietsen.

kijk ook op onze internetsite
voor nieuwe en gebruikte fietsen

Gazelle 
Puur NL 
2016 €559.00

Koga 
Distance 
2016 € 1399.00

Gazelle 
Eclipse T24 
2016 €849.00

www.henkvanrooijfietsen.nl

Mierloseweg 23 Helmond
T (0492) 590933

www.henkvanrooijfietsen.nl
O f f i c i ë l e  d e a l e r  v a n

waardebon|GP

waardebon|GP
(geldig tm 16 juli 2016)

(geldig tm 16 juli 2016)

25% korting

25% korting

Fietstas, mand of krat 

Alle fietszadels

dames en heren voorraadfietsen 
nu van €659.00 voor

dames en heren voorraadfietsen 
nu van €1549.00 voor

dames en heren voorraadfietsen 
nu van €949.00 voor

nu met 
bon

nu met 
bon

oP=oPoP=oP oP=oP

Voordelig
opstappen
en goooo
Sparta zeer goed getest! 
Bij ons verkrijgbaar!

€1299.00
Vanaf 

KoM Nu BIj oNS ProEFrIjDEN 
EN ErVaar HET zELF
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De Tour de France 2016 is de 103de editie van de ronde van Frankrijk. Dit jaar start de 
Tour de France in Mont Saint-Michel, het bekende rotsachtig eiland met abdij. Vanuit 
het westen van Frankrijk zakt het peloton af naar het zuiden en zal het de Pyreneeën 
aandoen. In de Pyreneeën zullen 3 stevige bergetappes worden gereden. Dit jaar zal de 
Mont Ventoux weer worden bereden, nadat in 2013 Chris Froome als eerste boven was 
op de Kale Berg. Hierna zal er koers worden gezet richting Alpen, waar in de laatste 
week van de Tour de France 2016 het klassement zal worden bepaald. Traditiegetrouw 
is de finish van de Tour de France op de Champs-Élysées, Parijs.

Tour de France 2016 etappeschema:
Datum Parcoursbeschrijving Lengte Omschrijving
1 za 2-7 Mont Saint-Michel – Utah Beach 188,0 km vlak
2 zo 3-7 Saint Lô – Cherbourg-Octeville 183,0 km vlak, finish heuvelop
3 ma 4-7 Granville – Angers 223,5 km vlak
4 di 5-7 Saumur – Limoges 237,5 km vlak
5 wo 6-7 Limoges – Le Lioran 216,0 km heuvels
6 do 7-7 Arpajon-sur-Cère – Montauban 190,5 km heuvels, vlak slot
7 vr 8-7 L’Isle-Jourdain – Lac de Payolle 162,5 km bergen, vlakke aanloop
8 za 9-7 Pau – Bagnères-de-Luchon 184,0 km bergen
9 zo 10-7 Vielha (Spa) – Arcalis (And) 184,5 km bergen
ma 11-7 Rustdag in Andorra
10 di 12-7 Escaldes-Engordany (And) – Revel 197,0 km bergen, vlak slot
11 wo 13-7 Carcassonne – Montpellier 162,5 km vlak
12 do 14-7 Montpellier – Mont Ventoux 184,0 km bergen
13 vr 15-7 Bourg-Saint-Andéol – Vallon Pont d’Arc 37,5 km tijdrit
14 za 16-7 Montélimar – Villars-les-Dombes 208,5 km vlak
15 zo 17-7 Bourg-en-Bresse – Culoz 160,0 km bergen
16 ma 18-7 Moirans-en-Montagne – Bern (Zwi) 209,0 km vlak
di 19-7 Rustdag in Bern
17 wo 20-7 Bern (Zwi) – Finhaut-Emosson (Zwi) 184,5 km bergen
18 do 21-7 Sallanches – Mégève 17,0 km klimtijdrit
19 vr 22-7 Albertville – Saint-Gervais Mont Blanc 146,0 km bergen
20 za 23-7 Mégève – Morzine 146,5 km bergen
21 zo 24-7 Chantilly – Parijs 113,0 km vlak

Le Tour de 
France 2016 
2 juli t/m 24 juli

ETAPPE-UITSLAG
1e etappe (individuele tijdrit)
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
2e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
3e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
4e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
5e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
6e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
7e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
8e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
9e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
10e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
11e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
12e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
13e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
14e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
15e etappe
1…………………………………

2………………………………..
3………………………………..
16e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
17e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
18e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
19e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
20e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
21e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..

BOLLETJESTRUI 
BERGKLASSEMENT
1e etappe 
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
2e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
3e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
4e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
5e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
6e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
7e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
8e etappe
1…………………………………

2………………………………..
3………………………………..
9e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
10e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
11e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
12e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
13e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
14e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
15e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
16e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
17e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
18e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
19e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
20e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
21e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..

GROENE TRUI 
PUNTENKLASSEMENT
1e etappe 
1…………………………………

2………………………………..
3………………………………..
2e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
3e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
4e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
5e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
6e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
7e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
8e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
9e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
10e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
11e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
12e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
13e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
14e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
15e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..

16e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
17e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
18e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
19e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
20e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
21e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..

ALGEMEEN KLASSE-
MENT 1e etappe (individuele 
tijdrit)
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
2e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
3e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
4e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
5e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
6e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
7e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
8e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..

9e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
10e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
11e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
12e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
13e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
14e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
15e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
16e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
17e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
18e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
19e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
20e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..
21e etappe
1…………………………………
2………………………………..
3………………………………..

3 juli                         14.00 uur

Loewe en de Falla op:

www.lambertushofhelmond.nl

Classique
en Plein Public

In- en verkoop van gebruikte meubelen

06-52 07 27 55  - Nijverheidsweg 2a, Helmond - www.deijkersmeubelen.nl

Mierloseweg 23 
Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl
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Assistent-accountant
Is op zoek naar een

Van de Graft is een bedrijf waar de lijnen kort zijn. Een bedrijf 
waar deuren altijd open staan en we elkaar optimaal inspireren en 
motiveren. We zorgen dat een oplossing voor onze cliënten altijd 

dichtbij is. Of het nu draait om belastingadvies,  bedrijfsbegeleiding,  
loonadministratie of juridische ondersteuning.

Ben jij ook iemand die de lijnen het liefst zo kort mogelijk houdt? 
Stuur dan je CV en motivatie naar Toon Verbakel 

via tverbakel@vgaacc.nl

Functie
Als assistent-accountant ben je werkzaam voor een groot aantal MKB- 
klanten. Je bent werkzaam in teamverband onder begeleiding van een 
ervaren accountant. Je voert alle voorkomende werkzaamheden uit, 

die samenhangen met een administratie en belastingaangiftes.

Functie eisen
• Werkervaring vereist
• Je beschikt over goede commu-

nicatieve vaardigheden en een 
kritische instelling gericht op 
kwaliteit

• Je bent een teamspeler, klant-
gericht, accuraat, hebt ambitie 
en bent maatschappelijk betrok-
ken

Wat bieden wij 
• Een goed salaris gebaseerd op 

ervaring
• Uitstekende secundaire arbeids- 

voorwaarden
• Een informele werksfeer
• Een afwisselende baan waarin 

jouw visie en inbreng wordt 
gewaardeerd

• Een fulltime dienstverband

Kapelstraat 18, 5741 CE Beek en Donk | T (0492) 462206 | www.vgaacc.nl 
Korte lijnen voor de lange termijn

Beginnend Assistent-accountant
Is op zoek naar een

Van de Graft is een bedrijf waar de lijnen kort zijn. Een bedrijf 
waar deuren altijd open staan en we elkaar optimaal inspireren en 
motiveren. We zorgen dat een oplossing voor onze cliënten altijd 

dichtbij is. Of het nu draait om belastingadvies,  bedrijfsbegeleiding,  
loonadministratie of juridische ondersteuning.

Ben jij ook iemand die de lijnen het liefst zo kort mogelijk houdt? 
Stuur dan je CV en motivatie naar Toon Verbakel 

via tverbakel@vgaacc.nl

Functie
Als beginnend assistent-accountant ben je werkzaam voor een 
groot aantal MKB-klanten. Je bent werkzaam in teamverband 

onder begeleiding van een ervaren assistent-accountant. Je voert 
alle voorkomende werkzaamheden uit, die samenhangen met een 

administratie en belastingaangiftes.

Functie eisen
• je bent gemotiveerd
• je beschikt over goede commu-

nicatieve vaardigheden en een 
kritische instelling gericht op 
kwaliteit

• je bent een teamspeler, klant-
gericht, accuraat, hebt ambitie en 
bent maatschappelijk betrokken

Wat bieden wij 
• een passend salaris
• uitstekende secundaire arbeids-

voorwaarden
• een informele werksfeer
• een afwisselende baan waarin 

jouw visie en inbreng wordt 
gewaardeerd

• een fulltime dienstverband

Kapelstraat 18, 5741 CE Beek en Donk | T (0492) 462206 | www.vgaacc.nl 
Korte lijnen voor de lange termijn

Monteur technische dienst
Het betreft hier een fulltime functie.

Werkzaamheden:
• Onderhoud van machines
• Reparatie van machines
• Alle overige technische werkzaamheden binnen Cor Segers B.V.
• Draaien van storings- en bereikbaarheidsdiensten
• Onderhoud aan gebouwen

Arbeidsvoorwaarden:
Jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling.
Arbeidsvoorwaarden volgens CAO voor het particulier kaaspakhuisbedrijf.

Functie-eisen:
• MBO-elektro of soortgelijke opleiding
• Enige kennis van hydraulica en pneumatiek
• Enige kennis van elektro en werktuigbouwkunde

Solliciteren:
Stuur dan voor 29 juli 2016 een mail met motivatie en cv naar ivonne@corsegers.nl

Cor Segers B.V. verzorgt in een 6-tal locaties in Noord-Brabant 
de opslag, verpakking en het vervoer van kaas voor derden. We 
zijn op zoek naar een:

O P H E F F I N G S U I T V E R K O O P
Grote voorraad BOEKEN - CD's - WENSKAARTEN NU met hoge kortingen 

 
ALLES MOET WEG

 
Elke week nieuwe aanbiedingen

Markt 211
5701 RJ Helmond
Tel. 0492-430300
Mail: info@deroijboschman.nl
www.deroijboschman.nl

Nieuwe behandelmethode bij 
(chronische) klachten

Zoals: Rug, Bekken, Schouder, 
Nek, Knie, Hamstrings etc.

Voor meer info of afspraak:
www.Bowen-Mierlo.nl
Laurens Hoebergen
T: 0492-666040

Bowen Mierlo
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n Colofon
Weekkrant De Loop Helmond
verschijnt iedere week in een 
oplage van 39.500 ex.
Ook op internet: www.deloop.eu

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

n Advertenties
E-mail advertentie@deloop.eu
Tel. 0492-845350, fax 0492-555097
Christel Sanders (06-30 07 31 81) 
Eric v.d. Putten (06-30 25 25 12)
Maria Vernooy (06-30 25 25 27)

n Redactie/fotografie
Cofoto (Mario Coolen,  
Anja Donkers-de Vries).  
Inleveren: Kopij/agenda’s 
nieuwsberichten e.d.: 
E-mail redactie@deloop.eu  
Internet www.deloop.eu 
Houtse Parallelweg 136, 
5706 AG  Helmond. 
Tel. 0492-841940, 06-20 74 67 78. 
Inleveren berichten tot uiterlijk 
maandag 17.00 uur

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

n Opmaak 
Albert van Hirsel (Alcom), 
Rik Aarts, Chris Thielen, 

n Basis vormgeving
KlaasenVandeursen communicatie

n Webontwikkeling
Bart Vandeursen

n Social Media 
 Roy Spijker

n BETALINGEN
IBAN: NL97RABOo18.10.96.145
Aan de inhoud van Weekkrant De Loop Helmond 
is alle mogelijke zorg besteed. Er kunnen echter 
geen rechten aan worden ontleend. De uitgever zal 
geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De chevelingse
in-Loop

Tapperij - Restaurant

Aarle-Rixtelseweg 107
5707 GK  Helmond
Tel. 0492 - 79 24 44

4-GANGEN 
KREEFTEN 

KEUZEMENU 
à € 37,50 per persoon

 

Kreeftenmenu geldig tot 
en met 31 juli 2016

 
Kijk voor de gerechten 

op onze site 
www.schevelingen.nl

DE LEKKERSTE 
BUFFETTEN
voor al uw party 
benodigdheden

www.hetbuffetje.nl - chris@hetbuffetje.nl - 06 - 54 23 78 29

BUFFET XL WARM EN KOUD

voor €13,50 p.p. 
vanaf 15 personen

BUFFET XL DELUXE
WARM EN KOUD

voor €19,95 p.p.
vanaf 15 personen

verhuur haringkar

Toon van den Elsen Beheer b.v.

Gespecialiseerd in complete
grote en kleine verbouwingen.

o.a.:
- aanbouw / verbouw

- dakbedekking
- invalidenaanpassingen

- ramen / deuren / kozijnen
   van hout, kunststof en aluminium

- garages en carports
- metselwerken
- dakkapellen

- timmerwerken
- onderhoudswerken

Ook verzorgen wij uw bouw-
tekening en vergunningaanvraag.

Garantie
Kwaliteit

Betaalbaar

Westerzandweide 6
5709 MR Helmond

bouwbedrijf.kbo@chello.nl

www.bouwbedrijfkbo.nl

Toon van den Elsen Beheer b.v.

Gespecialiseerd in complete
grote en kleine verbouwingen.

o.a.:
- aanbouw / verbouw

- dakbedekking
- invalidenaanpassingen

- ramen / deuren / kozijnen
   van hout, kunststof en aluminium

- garages en carports
- metselwerken
- dakkapellen

- timmerwerken
- onderhoudswerken

Ook verzorgen wij uw bouw-
tekening en vergunningaanvraag.

Garantie
Kwaliteit

Betaalbaar

Westerzandweide 6
5709 MR Helmond

bouwbedrijf.kbo@chello.nl

www.bouwbedrijfkbo.nl

Gespecialiseerd in complete
grote en kleine verbouwingen.

Ook verzorgen wij uw bouwtekening 
en vergunningaanvraag.

Westerzandweide 6, 5709 MR  Helmond
T: 0492-550202 . M: 06-50505583 

bouwbedrijf.kbo@chello.nl - www.bouwbedrijfkbo.nl

Toon van den Elsen Beheer b.v.

- aanbouw / verbouw
- dakbedekking

- invalidenaanpassingen
- ramen / deuren / kozijnen van hout, 

kunststof en aluminium
- garages en carports

- metselwerken
- dakkapellen

- timmerwerken
- onderhoudswerken

en vergunningaanvraag.

Garantie - Kwaliteit - Betaalbaar

Iedere maandag organiseert het 
HMC een Superkien in het TOV-
gebouw, Azalealaan te Helmond. 
Maximaal uit te keren geldprijzen 
met als hoofdprijs een bedrag 
van € 350.Tevens een loterij voor 
het winnen van twee grote ge-
vulde levensmiddelenmanden en 
gratis kienkaarten. Bij voldoende 
belangstelling vindt er ook een 
gratis verloting van diverse prij-
zen plaats tijdens de pauze. Aan-
vang 20.00 uur. Zaal open vanaf 
18.45 uur. 

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

Miek Versteden exposeert tot 20 
juli haar schilderijen en objecten. 
Haar mooie kleurrijke werk is te 
zien tijdens openingsuren op de 
1e verdieping van de Fonkel. Prins 
Karelstraat 131 te Helmond.

Het IVN houdt op zondag 3 juli 
om 14:00 uur een natuurwande-
ling langs de Goorloop Zuid. Het 
verzamelpunt is de parkeerplaats 
aan het weth. Van Deutekom-
plein in Mierlohout. Deelname is 
gratis.

Tourclub TC’81 rijdt op zondag 
3 juli de Bokkerijder wielertocht, 
afstand 110 km. Start om 8.00 
uur aan de Geysendorfferstraat. 
Wegkapitein is Harm van der 
Putten.
Gastrijders zijn altijd welkom. 
Een volg/materiaal wagen is aan-
wezig. Voor informatie zie: 
www.tc81.nl

Activiteiten woonzorgcentrum 
Alphonsus: zondag 3 juli muziek-
middag met Berrie van de Burgt 
om 14.30 uur, toegang is gratis. 

Stadsorganist Jan van de Laar 
speelt op zondag 3 juli een ge-
varieerd concert in samenwer-
king met Fanfare de Vooruit-
gang, o.l.v. F. Rouschop. Jan van 

de Laar speelt solostukken van 
onder meer Mendelssohn, Elgar 
en Franck op het orgel maar zal 
ook samen met de fanfare o.a. 
de Symphony no 3 van Camille 
Saint Saëns uitvoeren. Het be-
looft een spetterend concert te 
worden. Ook Fanfare de Vooruit-
gang speelt nog een aantal wer-
ken van Graham, Sparke en Haro. 
Aanvang 20.00 uur, toegang vrij.

Wandelend de natuur langs de 
Dommel ervaren in de wijk Akert 
kan zondag 3 juli onder leiding 
van een natuurgids. IVN Geldrop 
start om 14.00 uur op de parkeer-
plaats voor appartementencom-
plex Kastanjehof, bij de rotonde 
aan de Laan der Vier Heems-
kinderen in Geldrop. Parkeren is 
daar niet toegestaan, wel bij de 
nabijgelegen flats. Rond 15.30 uur 
eindigt de wandeling bij het start-
punt. Deelname is gratis. Honden 
zijn niet welkom. Waterdicht 
schoeisel is aanbevolen want 
sommige stukken kunnen nat 
zijn, afhankelijk van de regenval.

NAH YOUNG is voor iedereen 
met niet aangeboren hersenlet-
sel tussen de 18 en 35 jaar. De 
eerst volgende bijeenkomst is 
op maand 4 juli van 19.00-21.00 
uur in wijkhuis De Fonkel. Gast-
spreekster is Carolien Peters 
(NAH-coach/re-integratiecoach) 
van Brein Perspectief. Voor meer 
informatie en/of aan-
melding: Stichting 
zelfhulp Netwerk 

Zuidoost Brabant 040-2118328 of 
eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl 
Je mag natuurlijk ook vrijblijvend 
binnenlopen op de avond zelf!

Vanaf 4 juli t/m 24 juli is er de 
mogelijkheid om in te schrijven 
voor de wintercompetitie van de 
Peelland Dart Bond die van start 
gaat in de maand september. De 
kosten zijn € 25,- per lid per jaar 
en u bent aangesloten bij de Ne-
derlandse Dart Bond. Een team 
moet ten minste bestaan uit 5 
personen, bijvoorbeeld familie of 
vrienden. Info onder informatie/
downloads; info seizoen 2016/17 
op de site van pdbdarts.nl

Repaircafé Rijpelberg is in juli 
weer drie dagdelen geopend. 
Woensdag 6 juli en dinsdag 12 
juli ben je welkom met je ka-
potte spullen in wijkhuis de Brem 
vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur. Za-
terdag 16 juli is het Repaircafé 
open van 11.00 tot 15.00 uur. Ga 
je niet op vakantie, wil je lekker 
klussen maar is je gereedschap 
kapot? Het wordt door de vrij-
willigers gratis gerepareerd! Info: 
0492-846991 of jmmegens14@
gmail.com. Bezoek ook eens de  
Facebookpagina.

Activiteiten woonzorgcentrum 
De Ameide: donderdag 7 juli 
muziekavond met de Kersen-
hoedjes uit Mierlo om 19.30 uur,  
entree 2,50. 

Ook het Anna Ceelen Huis in 
Asten levert een bijdrage aan het 
Jeroen Boschjaar. Vanaf 7 juli is 
daar en in de kasteelruïne een 
(bescheiden) tentoonstelling, ge-
koppeld aan de jaarlijkse rondlei-
dingen, met een voor dit centrum 
toepasselijk thema: Bosch en de 
heksen. Die avond is er ook een 
lezing over heksenzalven. Aan-
melden is mogelijk via de VVV 
in Asten: Burg. Wijnenstraat 1; 
0493-692999; winkel@vvv-asten.
nl Het aantal plaatsen is beperkt. 
Deelname aan de rondleiding 
alleen kost 4,50 euro; alleen de 
lezing om 20.30 uur 5 euro. Rond-
leiding met lezing kost 7,50 euro, 
inclusief koffie of thee.

Elk jaar organiseert Schaakclub 
HSC Helmond in de maanden 
juli en augustus de zomercompe-
titie. Er worden dan elke dinsdag-
avond vanaf 20:15u negen ronden 
gesnelschaakt volgens het Zwit-
sers systeem. Deze competitie is 
ook toegankelijk voor niet-leden. 
Helmondse Schaakclub is in Par-
tycentrum De Molen. Meer info 
www.hschelmond.nl

van alles wa
HELMOND-OOST

HELMOND-OOST

ANNAWIJK/SUYTKADE

HELMOND

HELMOND

HELMOND

HELMOND

HELMOND

MIERLO-HOUT

MIERLO-HOUT

REGIO

REGIO

REGIO

RIJPELBERG

3 juli                         14.00 uur

Piazolla en Webber op:

www.lambertushofhelmond.nl

Classique
en Plein Public
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APK- KEURING NU €  30,-
Kleine BEURT incl. APK keuring €  85,-
Grote BEURT incl. APK keuring €	189,-
Grote BEURT DIESEL €	199,-

INCL. APK KEURING EN ROETMETING
ALLE PRIJZEN ZIJN 

INCL. BTW EN ARBEIDSKOSTEN

T: 0492-529377 / M: 06-50940650  
Geldropseweg 16A, 5706 LT  Helmond

www.bywilly.nl 

APK - Autoservice
• Onderhoud van alle merken • APK keuringen •

De sponsorloop van Basisschool de 
Vuurvogel heeft veel geld opgebracht. 
De kinderen waren in de weken voor 
de sponsorloop vol enthousiasme op 
pad gegaan, en nu mochten ze dan ein-
delijk laten zien dat ze de echte inspan-
ning konden leveren. Om iedereen goed 
warm te krijgen, werd er begonnen met 

een warming-up door middel van een 
dansje. Daarna hebben de kinderen de 
benen onder hun lijf vandaan gerend. 
Rode wangen, zweetdruppeltjes en ver-
moeide gezichten. De kinderen zetten 
alles op alles om zo veel mogelijk rondjes 
te lopen. De sfeer was gezellig, er waren 
toeschouwers, spanborden, vlaggetjes, 
en er klonk de wave. Iedereen was moe 
en voldaan. En met resultaat: voor “Kin-

deren op de Vlucht” is een fantastisch 
bedrag opgehaald! Kinderen mochten 
de zelfgemaakte cheque aan Warchild 
overhandigen met daarop het overwel-
digende bedrag van €3996,39! Inmiddels 
kwamen er nog enkele bedragen binnen 
en is er in totaal meer dan €4.000,- op-
gehaald. Wat een prachtig bedrag. Ho-
pelijk kunnen er zo een hoop kinderen 
geholpen worden. n

Sponsorloop voor Warchild

De kinderen van de Vuurvogel hebben een sponsortocht gelopen voor Warchild.

HELMOND

Op zondag 
3 juli is de 

NUSO-bus in speeltuin “Helmond-West”. De 
NUSO-bus is een initiatief van de NUSO, de 
overkoepelende organisatie voor speeltuinen. 
De NUSO-bus is geladen met spellen die door 
kinderen in de openlucht gedaan kunnen wor-
den. Er zijn allerlei oud-Hollandse spelen bij, 
een extra aanvulling op het spelen in de speel-
tuin.

Op 3 juli kunnen kinderen in de speeltuin dan 
ook niet alleen op de normale manier komen 
spelen, maar kunnen er ook nog allerlei andere 
spellen gedaan worden. De spellen zullen vooral 
bemand worden door middelbare scholieren die 
in de speeltuin hun maatschappelijke stage vol-
doen. Mocht er behoefte zijn aan een extra uitda-
ging: er zal ook een springkussen in de speeltuin 
staan. Op donderdag 30 juni wordt de Kasteel-
herenlaan geopend. De speeltuin zal dan voort-
aan weer gemakkelijker vanuit Mierlo-Hout 
bereikbaar zijn. Een extra reden om ook van die 
kant van het spoor de speeltuin weer eens op te 
komen zoeken. De speeltuin is op zondag open 
van 13.00 uur tot 17.30 uur. Entree is € 2,00 per 
persoon. U kunt ook lid worden. Dan betaalt u € 
25,- per gezin voor het gehele seizoen. De ingang 
van de speeltuin ligt aan de Arbergstraat, bij de 
rotonde. n

Oud-Hollandse 
spelen in speeltuin 
“Helmond-West”

HELMOND-WEST

0492-845350 / bart@adcommunicatie.nl

WEBSITE BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE BELLEN!

BELLEN!



27week nummer 26 vrijdag 1 juli 2016de loop weekkrant HELMOND

Reageren op deze column? Mail naar noortje@deloop.eu Volg Noortje ook op Facebook en Twitter. Noortje

  
NOORTJE

 column

HELMOND

met Ari Martinali   Meer foto’s zijn te 
zien op www.arimartinali.nl

De grote keizerlibel heeft een 
egaal groen borststuk zonder 
schouderstrepen. Het achter-
lijf is groen en blauw met aan 
de bovenzijde een donkere 
lengtestreep. In Nederland is 
het de grootste libel met een 
grootte van 73 tot 82 millimeter 
en is hier algemeen. Hij paart 

meestal in een boom, waarna 
het wijfje afdaalt naar het wa-
ter om daar de eitjes af te zet-
ten. De soort komt verspreid 
over Europa, het westen van 
Azië en geheel Afrika voor. Zijn 
habitat omvat allerlei stilstaan-
de wateren, met een voorkeur 
voor zandgrond, de vliegtijd is 
juni tot begin augustus. n

Loop eens door de natuur

REGIO

Vanavond ga ik me verdiepen in een ‘laag-
je Helmondse Cultuur’. Hiervoor breng 
ik een bezoek aan de dames, die iedere 
woensdagavond in de Jan Stevensstraat bij 
elkaar komen om schorten te maken. En 
niet zomaar een schort. Kleurrijke Vlisco-
stoffen spelen de hoofdrol in dit creatieve 
proces. Ik krijg er een blij gevoel van. Deze 
unieke stoffen roepen bij de Helmonders 
herinneringen op. Als ik de straat in kom, 
is het meteen duidelijk waar ik moet zijn. 
Het aantal fietsen voor de deur toont waar 
het te doen is. Ik bel aan op nummer 7 en 
word hartelijk ontvangen. Wanneer ik de 
kamer inloop, proef ik meteen een onge-
dwongen fijne sfeer. In het achterste ge-
deelte van de kamer zijn Mary en Gerda 
aandachtig bezig met hun creaties. Marij 
knipt haar eigen kleine ontwerpen uit de 
aanwezige lappen. “Het is de bedoeling 
dat ik die straks op deze schort ga bordu-
ren. Weet je, dat ik hier samen met Gerda 
pas voor de derde keer ben? Toen wij over 
de Franse Markt liepen, maakten we ken-
nis met Corry Smolders en Joke Smeulders 
en hun schorten. Dat wilden wij ook en zo 
is het gekomen.” Gerda is bezig met het 
zoomen. De stukjes stof heeft ze zelf uit-
gezocht en allemaal aan elkaar genaaid. 
“Ik heb nog nooit achter een naaimachine 
gezeten. Het was best wel spannend, maar 
het is me toch gelukt. Mijn man heeft bij 
de Vlisco gewerkt. Dit maakt het voor mij 
extra leuk.” Ik draai me om en loop naar 
de andere kant van de kamer. Daar tref 
ik Chanet. Zij heeft zich vorig jaar voor 
dit project aangemeld. “Ik vond het zo 
leuk en ben hier blijven hangen.” Ook de 
samenwerking met kinderen en de men-
sen uit de Leonardusbuurt inspireert haar. 
Door dit project kom je met elkaar in ge-
sprek.” Will vertelt hoe ze in aanraking is 
gekomen met het schortenproject. Een 
maand of twee geleden was er een pre-

sentatie over in de speeltuin. En dat sprak 
haar erg aan. ”Meteen op de eerstvolgende 
woensdag ben ik hier naar toe gekomen. 
Ik zie hier weer mensen, die ik niet ken en 
praat over andere dingen. De stoffen zijn 
zo fleurig, echt een stukje Helmonds. In 
die twee maanden heb ik eerst voor mezelf 
een schort gemaakt en daarna voor mijn 
zus. Verder ondersteun ik hier de mensen, 
die bezig zijn. Zoals Gerda, zij ging vorige 
week zo op in het maken van haar schort, 
dat ze geen tijd meer had om naar huis te 
gaan.” Hoe is dit idee eigenlijk geboren? 
Corry vertelt eerst over het Millennium 
kids project. Met dit traject is het allemaal 
begonnen. Eerst maken de kinderen een 
moodboard. Ze knippen het een en ander 
uit tijdschriften en maken zo een collage. 
Dan maken ze outfittekeningen op voor-
geschetste poppetjes. Vervolgens zoeken 
ze stoffen uit. Wij helpen hierbij met het 
maken van de patronen en betrekken hen 
al doende in het proces. Tussendoor pas-
sen ze af en toe en worden er modeshows 
voorbereid. Vervolgens kregen we het idee 
om Vliscostoffen voor die meiden te ge-

bruiken. Deze kinderen mochten zelf gaan 
ontwerpen met deze stoffen. Joke had 
ooit een schort van Vliscostof gemaakt en 
toen hadden we zoiets van, we gaan dit 
uitproberen. In de krant hadden we een 
advertentie geplaatst, dat we Vliscostof-
fen zochten. Het aanbod was verrassend 
veel. Hieruit is het schortenproject gebo-
ren We werden zelf gewoon verliefd op die 
schorten. Iedereen die hier kwam vond het 
mooi. Maar er moest iets meer aan kleven 
dan alleen maar schorten maken. En dat 
werd een ‘laagje Helmondse cultuur.’ In 
Helmond wordt bijna geen Vliscokleding 
gedragen, maar een schort is wel een 
laagje. Wij wilden de vrouwen naar buiten 
krijgen in ons project. Binnen heb je een 
schort aan. Als de deurbel gaat, doe je heel 
snel je schort af, voordat je op de drempel 
gaat staan. Wij wilden juist precies op die 
drempel een foto maken met een schort 
aan en het liefst nog met een kind op de 
arm of aan de hand, net zoals vroeger. Dit 
hebben we dus gekoppeld aan de kinde-
ren. We vroegen het de eerste keer aan de 
moeders: ‘wanneer jij een taart bakt, dan 

mag je een schort uitzoeken, maar dan 
moet je wel op de catwalk en wordt er een 
foto van gemaakt.’ En dat is gebeurd. Wij 
geven ook heel veel cadeau en het is wel 
heel mooi, om meer schorten in Helmond 
te krijgen. We vinden het leuk om de vrou-
wen één schort voor zichzelf te laten ma-
ken en één schort cadeau te doen aan een 
ander.” Daarna is het open wat ze verder 
gaan doen. Betsy toont mij een prachtig 
kinderjurkje, dat zij van Vliscostof heeft 
gemaakt. Florence is nu ook bezig met het 
maken van eigen jurkjes. Will is coupeuse 
geweest en helpt haar hierbij. Ik kijk naar 
Florence. Geconcentreerd doet ze haar 
werk. Het geluid van de naaimachine over-
heerst. Het is de bedoeling dat de vrijwilli-
gers straks dit project van ons overnemen. 
Elly, de zus van Joke en Chanet zijn heel se-
rieus met dit project bezig. Wij willen dat 
het zelfstandig doorgroeit. Het is belang-
rijk dat het doorgaat, maar dan zonder 
ons. We houden wel de helikopterview, we 
zijn niet voor niets het Vliegend tapijt. Dit 
is onderdeel van een Koninginnendroom. 
De vrouwen, die op de drempel van hun 
eigen huis stonden en zo poseerden op 
grote foto’s die in de Cacaofabriek hebben 
gehangen. We willen nog steeds een Ko-
ninginnendroom verwezenlijken. Voor het 
derde jaar zijn we acties aan het herhalen 
en hebben we een stroom van ideeën, die 
altijd gerelateerd zijn aan onze bron. En dit 
is het vliegend tapijt. Dat hangt ergens bo-
ven en je hebt verschillende perspectieven. 
Omdat wij vrouwen zijn, is de Koningin-
nendroom onderdeel hiervan. ‘Vrouwen 
bouwen’ is ook weer een actie, die daar-
onder hangt. Dit komt de hele tijd terug 
in alles wat we doen. Helmondse cultuur 
verwerken we op deze manier. Het door-
geven hiervan is belangrijk en je maakt 
contact hier in de Leonarduswijk. Want 
uiteindelijk is het doel: 
het ontmoeten…

Het ‘Schortenteam’ met o.a. Mary, Florence, Chanet, Betsy, Corry, Gerda, Coby en Will (Foto Noortje)

Het doel is het ontmoeten… 

www.dierenambulancehelmond.nl
Kiddy is een piepklein, tenger gebouwd poesje van 1 jaar. On-
gelooflijk dat dit poesje met de bouw van een sprinkhaantje 
maar liefst vijf kittentjes heeft gehad. Dit “tienermoedertje” 
was er vroeg bij! Nu haar kroost op eigen pootjes staat, kan 
ze weer gewoon doen waar ze heel goed in is en dat is een 
jonge, superspeelse poes zijn. Ze kan zichzelf goed bezig-
houden: geef haar een flinke veer en ze is gelukkig! Ze bli-
jft er heel lang mee in de weer. Prachtig om te zien; net een 
kittentje dat volop alle jachttechnieken aan het oefenen 
is. Eigenlijk is het gewoon een piepjong meiske en ze barst 
van de energie. Kiddy is heel vrolijk en speels en op z’n tijd 
heel knuffelig. Op andere momenten kan volstaan worden 
met een beetje aandacht, dan komt ze gewoon bij je liggen, 
meer hoeft niet. Aanhankelijk is ze zeker. Ze is heel vrij naar 
mensen toe maar wordt niet graag opgepakt. Daarom liever 
geen jonge kinderen en enige kattenervaring kan van pas ko-
men voor dit hittepetitje. Waarschijnlijk zal Kiddy het ook 
fijner vinden om het enige huisdier te zijn.  n

INFO-/ ALARMNR.: 0492 - 51 39 71

Stichting Dierenasiel & Dierenambulance Helmond e.o. is 
geopend op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 
12.00u tot 16.00u en op zaterdag van 12.00u tot 15.00u.
Grasbeemd 17, 5705 DE Helmond, tel. 0492-513971.

Tengere Kiddy

Kiddy is volwassen maar gedraagt zich als een kitten.

Rianne Rooijakkers 
(oncologie verpleeg-

kundige Elkerliek ziekenhuis Helmond) en Ma-
rion Franx (medisch maatschappelijk werker on-
cologie Elkerliek ziekenhuis Helmond) houden 13 
juli een gratis lezing in het regionaal inloophuis De 
Cirkel. De lezing begint om 19.30 uur en heeft als 
onderwerp ‘Kanker heb je niet alleen’. Het nieuwe 
adres van De Cirkel is: Evertsenstraat 19, Helmond 
(vlakbij het oude adres van het inloophuis).

De confrontatie en het doormaken van een levens-
bedreigende ziekte kan relaties veranderen. Ieder-
een verwerkt de boodschap op zijn of haar eigen 
manier. Ook als iemand na verloop van tijd over de 
schok heen is, blijven emoties een grote rol spelen. 
Dat zijn items die centraal staan in de lezing, maar 
ook hoe iemand zich staande houdt en zorgt voor 
zichzelf, partner en naasten. Onderwerpen over de 
grote impact van een levensbedreigende ziekte op 
alle betrokkenen. n

Kanker heb je niet alleen
HELMOND
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PAROCHIENIEUWS 
DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT.
www.damiaanhelmond.nl

19.00u Alphonsus; Leo van de Zanden vanwege zijn sterf-
dag

Zaterdag 2 juli:
17.00u Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna;
19.00u Luciakerk Mierlo-Hout Volkszang; Martien Sanders 
vanwege sterfdag, Frans v.d.Vorst vanwege jaargetijde, 
Overleden ouders Boons- van Rooy, Luis Alejandro Betan-
court; Jan Kweens, vanwege verjaardag;

Zondag 3 juli:
10.15u Luciakerk Mierlo-Hout; Volkszang:
Sjef Remmen en Annie Noordman; Jan Huijbers v.w. 

PAROCHIE
nieuws

verj.; Bertha Aarts-van der Heijden; Dora Baggermans-van 
Lieshout; Nadicha Hoeks; Chris Smolders; Maria van Houts-
Verbakel; Goen Keeren-Rooijakkers; Jo van de Konijnenberg-
van Vaalen; Frank Moons; Theo Munnich en Annie Munnich-
Opheij; overleden ouders Noud en Nelly Meulendijks-Smits; 
Nynke van Hout; overleden ouders Melters-van de Voort, 
Rob en Danae; Riet Crooijmans-Terbeek; Janus Bosch; Nolda 
Hesius-Vogels; Annie Roxs; Pierre Dirks; Mathieu de Bie; Joop 
Verhoeven; Nelly Benders-Vogels; Mia van Hoof-Nooijen; 
Theo Giebels; Dora van der Putten-Smits; Jan en Marietje 
Naninck-van Hout vanwege verjaardag vader EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE 

H.LAMBERTUS

Weekeinden: H. Jozef (Tolpost) za. 18.30; zo 9.30. H.Lambertus 
(Kerkstraat/Centrum) zo. 11.00; H. Paulus (Paulus Potterlaan/
Noord) zo. 9.30; Edith Stein (Weg door de Rijpel/Rijpelberg) 
zo. 11.00. 
Weekdagen: Jozefkerk. ma., di., wo. en do 9.00 uur. Vr. 19.00 uur. 
Van 8 juli t/m 26 aug. op vr. ook 9.00 uur.
 Pastoraal team: Pastoor drs. E.C. Seidel tel. 477255. 
pastoorseidel@live.nl Pastor W. Koopmans tel. 477255. 
pastorkoopmans@live.nl. Diaken drs. P.C.G. de Vries tel. 476345. 
diaken@heiligelambertus.nl  Diaken H.W. Dings, 
tel. 522109 Bereikbaarheid: Centraal parochiekantoor: Tolpost 1, 
5701 HE  Helmond. (ingang onder de kerktoren Jozefkerk) 
Tel. 522109 (werkdagen 9.30-12.30u.) Pastorie: Bakelsedijk 1, 
5701 HA  Helmond. n

E-mail: parochie@heiligelambertus.nl  
Website: www.heiligelambertus.nl 

VIERINGEN EN MISINTENTIES ST.-TRUDO, 
DORPSSTRAAT STIPHOUT 

Za. 2 juli 19.00 u; gezinsviering, Ans van den Eijnden.
Zo. 3 juli 10.30 u; Trudo koor, Wim en Hetty Evers-Wolters, 
fam. Van Asten-van Thiel, Martien van Bree, fam. Van Thiel-
Coovels, Anny Wouters-van den Heuvel, fam. Van Asten-van 
Lent, Iesje Rigo Smitz, Brunhilde van Asten-van Thiel, overle-
den ouders  Van Puijenbroek-Bral.
Za. 9 juli 19.00 u; Piet van Mierlo, Paula Geerts-van Uden, 
Jo van de Laar, Rie de Ruijter-Muller, Theodorus Relou en 
Petronella van de Burgt de echtgenote, Annie Swinkels-Soille, 
Peter Vetjens. Albert Nooijen, Mark Strijbosch, Jo Rooijakkers-
Vogels en haar kleinkind Lonne van Uden.

Zo. 10 juli 10.30 u; Maria koor, Riek van de Meulenhof-
van den Oever, Anneke Geubbels-van den Heuvel, Henk 
en Ans Reuvers-van Veggel, Theo Ceelen, Sjef Dams, Jan 
de Greef, Corrie van Neerven-Adriaans, Gerard Gulinck, 
Jan Martens, overleden familie Wijnheimer-Roelofs, Jac 
Jansen.

Balletstudio Ank de Voogd be-
staat dit jaar 20 jaar! Om dat te 
vieren is er een aantal activiteiten 
gepland. Afgelopen april is er een 
workshop gegeven door de be-
vlogen danser Dimitra Kolokouri 
(danst in producties van Isabelle 
Beernaert, bekend van SYTYCD). 
Dit gaat zeker in het najaar een 
vervolg krijgen!

Afgelopen zaterdag hebben alle 
dansleerlingen van balletstudio 
Ank de Voogd de voorstelling “sin-
ce 1996” gedanst in het Speelhuis. 
Een extraatje vanwege het 20-jarig 

bestaan. Als seizoensafsluiting 
heeft de studio een aantal dans-
dagen gepland. Van maandag 4 
juli t/m woensdag 6 juli bestaat de 
mogelijkheid om een aantal work-
shops dans en/of beweging te vol-
gen. Voor iedereen, van jong tot 
oud, gratis toegankelijk. Het roos-
ter kun je vinden op de website 
www.balletstudioankdevoogd.nl 
Doe mee! Kom dansen, bewegen 
en ‘proeven’.

Al 20 jaar staan kwaliteit, aandacht 
en het plezier in bewegen hoog in 
het vaandel. Om dat te bereiken, 
is er een team met veel ervaring 
en scholing. Kernactiviteit is de 

leerlingen goed te leren dansen en 
bewegen. Het team bestaat naast 
Ank uit ervaren mensen uit de 
hiphop wereld en uit docenten die 
academisch geschoold zijn. Ook 
heeft Ank een intensieve opleiding 
tot pilatesdocent afgerond. 

Balletstudio Ank de Voogd is te 
vinden in de Merelstraat in Hel-
mond. Makkelijk te bereiken en 
voldoende gratis parkeermoge-
lijkheden. Informatie vind je op de 
website www.balletstudio
ankdevoogd.nl Bellen kan 
ook: 06-24564606 of mailen naar 
info@balletstudio
ankdevoogd.nl n

Alle dansleerlingen van balletstudio Ank de Voogd hebben zaterdag de voorstelling “since 1996” gedanst in 
het Speelhuis (Foto Cindy@ikbenmooi.nl). 

Dansdagen bij Balletstudio Ank de Voogd
HELMOND

Bij de Cacaofabriek in Helmond 
vindt op zaterdag 9 juli vanaf 
11.00 uur de zomerse Ibiza-markt 
plaats, geïnspireerd op de hippie-
markten van het eiland ‘’Ibiza’’.
De organisatie brengt het hip-
piegevoel naar centrale locaties 
in Nederland die tot nu toe wer-
den overgeslagen. 

Op de Ibiza markt vindt je circa 
60 deelnemers met een exclusief 
aanbod aan Hippie Ibizastijl pro-
ducten zoals; fashion, lifestyle, 
woonartikelen, sieraden, beauty, 
food & drinks.
Ambachtelijke ijsstand een cock-
taildubbeldekkerbus waar de 
beste gin tonics en cocktails te 
krijgen zijn. Er hebben dit jaar 
reeds vier Ibiza markten van de 
organisatie Hip & Happy events 
plaatsgevonden in Nederland. De 
markten zijn allemaal erg goed 
bezocht. Naast een vaste club 
standhouders uit het hele land 
betrekt de organisatie ook altijd 
lokale ondernemers. Zo krijgen 
deze meer zichtbaarheid en wordt 

er gezamenlijk beleving in en om 
centra gecreëerd. 
Voor de editie in Helmond is er 
een samenwerking aangegaan 
met peter@work en de Cacaofa-
briek, wat volgens de organisatie 
een fantastische locatie is voor 
een markt. De Cacaofabriek heeft 
het grootste terras van Helmond 
waar de bezoeker tijdens de Ibiza-
markt kan genieten van lekkere 
hapjes en drankjes. Er zijn ook 
een aantal food- en fashiontrucks 
aanwezig. Met een ambachtelijke 
ijsstand en een cocktaildubbel-
dekkerbus waar de beste gin to-
nics en cocktails te krijgen zijn en 
ook de barbecue ontbreekt niet. 
Dj Nerd & Q on Trumpet verzor-
gen de muziek. Op het terras is 
een loungegedeelte om helemaal 
in de sfeer te komen. De markt is 
op het buitenterrein van de Caca-
ofabriek, duurt tot 19.00 en is gra-
tis toegankelijk. 
Hip and Happy events organiseert 
hippe markten en events waarbij 
persoonlijke aanpak voorop staat. 
Geheel aansluitend naar de wen-
sen van de opdrachtgever en op 
elk gewenste locatie. n

Ibiza-markt 
komt naar Helmond

HELMOND

Op de zon- en feestdagen van 
mei t/m eind september vinden 
er op het Carat-Paviljoen, in 
stadswandelpark de Warande, 
Carat-Concerten plaats. Di-
verse muziekstijlen passeren de 
revue, van jazz tot pop en van 
klassiek tot blaasmuziek. Tien-
tallen muziekverenigingen ver-
zorgen gedurende deze periode 
een gratis concert op het karak-
teristieke Carat-Paviljoen. Op 

alle concertdagen vinden drie 
optredens plaats, die elk on-
geveer drie kwartier duren. De 
vaste aanvangstijd is 12.00 uur 
en het programma is rond 15.00 
uur afgelopen. Alle concerten 
zijn gratis toegankelijk. Daar-
naast zijn er in het park hore-
cavoorzieningen en voldoende 
zitplaatsen aanwezig.

Programma zondag 3 juli: om 
12.00 uur Muziekvereniging 
Eindhoven West, 13.00 uur 

Zanggroep Xango uit Helmond 
en om 14.00 uur Coöperatieve 
Stoomafblaas Kapel Beek en 
Donk. Meer informatie op 
www.caratconcerten.nl n

HELMOND
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 Elke 2 weken de meest uitgebreide
uitgaansgids van Helmond !

PATHE
Alice Through The Looking Glass (O3D)
Di 16:00 uur / Vr 16:10 uur / Za - Ma 16:15 uur / Do 16:20 uur 
Angry Birds: De Film (DNL)
Vr 10:30 uur / Wo 13:00 uur / Zo 13:50 uur / Za 14:00 uur 
Angry Birds: De Film (N3D)
Za 10:15 uur / Zo 10:45 uur / Do - Di 15:30 uur / Wo 16:15 uur 
Central Intelligence (DOV) Zo 10:15, 15:15, 21:30 uur / Vr, Za 10:30, 
17:30, 20:00, 22:45 uur / Do, Ma 10:45 uur / Di 11:00, 16:15 uur / Wo 
11:15, 16:10, 18:30, 21:50 uur / Za 15:00 uur / Vr 15:10 uur / Do 15:40, 
18:00 uur / Ma 15:45 uur / Do, Ma, Di 21:45 uur
Conjuring 2, The (DOV) Vr, Di, Wo 10:30 uur / Do 10:40 uur / Ma 
11:45 uur / Zo 21:15 uur / Do, Ma - Wo 21:30 uur / Vr, Za 22:00 uur
Finding Dory (DNL) Za, Zo 10:00 uur / Za 12:20, 14:45 uur / Zo 12:30, 
15:00 uur / Do, Ma, Wo 14:15 uur / Vr, Di 14:30 uur 
Finding Dory (N3D) Wo 10:30 uur / Vr, Di 10:45 uur / Do, Za - Ma 
11:00 uur / Di, Wo 13:15, 15:45 uur / Do - Ma 13:30, 16:00 uur 
Finding Dory (O3D) Do, Ma, Di 10:30, 13:00 uur / Wo 11:45, 18:45 
uur / Vr 12:45 uur / Do, Ma, Wo 16:45 uur / Di 16:50 uur / Vr, Za 17:45, 
19:30 uur / Zo 18:00 uur / Ma, Di 18:30 uur / Do 19:15 uur / Do, Zo, Ma, 
Wo 21:00 uur / Vr, Za, Di 21:15 uur
Homme A La Hauteur, Un (DOV) Ma 20:00 uur 
Independence Day: Resurgence (DOV) Zo 15:45, 18:30 uur / Do 
15:50, 18:50 uur / Vr, Za 16:20, 19:00 uur / Ma, Di 17:15 uur 
Independence Day: Resurgence (O3D)
Wo 11:00, 13:30, 19:00, 21:15 uur / Zo 11:10 uur / Za 11:15 uur / Do, 
Ma 11:30 uur / Vr, Di 11:45 uur / Do, Zo - Di 20:30 uur / Vr, Za 21:30 uur
Irrational Man (DOV) Di 13:30 uur 
Jungle Book, The (O3D)
Za 12:40, 17:10 uur / Zo 13:00, 18:15 uur / Do 13:10, 18:10 uur / Ma 
13:15, 18:20 uur / Wo 13:40 uur / Vr 17:00 uur / Di 18:50 uur
Kung Fu Panda 3 (N3D) Wo 14:00 uur 
Me Before You (DOV) Zo 13:15 uur / Do 13:20, 20:45 uur / Vr, Za 
13:45, 20:15 uur / Ma, Di 14:45, 19:15 uur / Zo, Wo 19:00 uur 
Ninja Turtles: Out of the Shadows (O3D)
Ma, Di 17:45 uur / Do, Zo 18:20 uur / Vr, Za 18:30 uur / Wo 19:15 uur 
Now You See Me 2 (DOV)
Wo 10:15, 15:30, 19:00 uur / Do, Zo, Ma 10:30 uur / Vr, Za 10:45, 21:45 
uur / Di 11:45, 20:00 uur / Zo, Ma 20:45 uur / Do 21:15 uur
Purge, The: Election Year (DOV) Zo 21:45 uur / Vr, Za 22:30 uur 
Sneak Preview Di 21:00 uur 
Warcraft: The Beginning (DOV)
Vr 13:20 uur / Do 18:30 uur / Ma, Di 18:45 uur 
Warcraft: The Beginning (O3D) Ma, Di 13:20 uur / Do 13:40 uur / 
Wo 16:00, 21:45 uur / Vr - Zo 18:45 uur 
Zootropolis (N3D) Zo 12:45 uur / Vr, Za 13:00 uur

Zomerkermis Helmond
De Zomerkermis komt eraan! Van 7 t/m 13 juli kun je weer 
zwaaien en zwieren in de verschillende attracties en genieten 
van verschillende kermislekkernijen. Opening donderdag om 
16:00 uur. Zomerkermis Helmond, Watermolenwal
Do 7 juli 2016 t/m wo 13 juli 2016: do 16:00-01:00 uur, vr t/m 
wo 13:00-01:00 uur

Atelier buiten - Lambertushof Helmond
Vanaf half mei t/m augustus is de Lambertushof iedere zaterdag 
van 10.00 tot 17.00 uur tot een openlucht atelier ingericht.
Lambertushof, Lambertushof 9
Za 21 mei 2016 t/m za 13 augustus 2016 za: 10:00 - 17:00 uur.

Bezoek de stadsbrouwerij van Helmond
Elke zaterdag wordt er gebrouwen. Je kunt er zien ruiken en 
proeven hoe het Helmondse bier gemaakt wordt. Tussen 10 en 
14 uur is de beste tijd. Brouwerij De Kat, 
Haagse Beemdweg 28d. Za: 08:00 - 16:00 uur.

Kinderactiviteit bij kindertentoonstelling 
‘Uit de kunst getoverd’
Kinderen van 4 t/m 8 jaar kunnen iedere woensdag- en zater-
dagmiddag een kunstwerk maken en zo de tovenaar tot leven 
brengen. De activiteit is gratis. Gemeentemuseum Helmond 
(Locatie Boscotondohal), Frans Joseph v Thielpark 7. t/m wo 
24 augustus 2016 wo: 12:00 - 17:00 uur, za: 12:00 - 17:00 uur, 
Toelichting: In de schoolvakanties is de kinderactiviteit elke dag 
toegankelijk, tijdens openingstijden.

Kienen op Donderdag in Helmond
Iedere donderdag Kienavond(en) gehouden worden. 
Deze vinden plaats in zaal de Haagse Rozenknop. 
Café/zaal de Haagse Rozenknop, 1e Haagstraat 106
do 30 juni 2016 18:30-22:45 uur

Rootsclub Keukentafelsessie
Bootsclub Keukentafelsessiepak je instrument schraap je keel 
en schuifaan. Lokaal 42, Markt 42
Do 30 juni 2016 21:00 - 00:00 uur.

St. Genesius - Haarpijn
Toneelgroep st. Genesius speelt de tragikomedie HAARPIJN. 
Drie zussen van rond de vijftig zijn voor het eerst sinds tijden 

weer eens bij elkaar. Onwillekeurig wordt de balans opgemaakt.
Theater Speelhuis, Kromme Steenweg 29
Do 30 juni 2016 20:15 - 23:15 uur, Vr 1 juli 2016 20:15 - 
23:15 uur, Za 2 juli 2016 20:15 - 23:15 uur, Vr 8 juli 2016 
20:15 - 23:15 uur.

Biologische markt 
Winkelcentrum Brandevoort
Elke vrijdag is er van 14.00-18.00 uur een biologische markt 
onder de Markthal van Winkelcentrum Brandevoort in Hel-
mond. Markthal Winkelcentrum Brandevoort, de Plaetse
Vr 1 juli 2016 14:00 - 18:00 uur.

Het kasteel van Helmond: monument van de 
maand! ‘Het kasteel in rep en roer!’
Om dát te vieren stelt Gemeentemuseum Helmond het lege 
en nog niet ingerichte kasteel gratis open voor het publiek op 
vrijdag 1 juli vanaf 18:30. Voor volwassenen en kinderen vanaf 
12 jaar. Kasteel Helmond, Kasteelplein 1
Vr 1 juli 2016 18:30 - 22:00 uur.

Mirage
Vijf gepassioneerde muzikanten die ‘n gemeenschappelijke 
liefde hebben: de muziek van Fleetwood Mac. De band grijpt 
niet alleen terug naar de klassieke tijden’
De Cacaofabriek, Cacaokade 1. Vr 1 juli 2016 om 20:30 uur.

Weekmarkt Centrum Helmond op za. 2 juli
Kom elke zaterdag naar de gezellige Helmondse markt! De 
Helmondse Markt, elke week een feest. De Helmondse Markt, 
Watermolenwal. Za 2 juli 2016 08:30 - 16:00 uur.

DJ Avond met Hans Vermeeren
Vette dubreggae,  dampende rhythm ‘n blues en een gezellige 
dansplaat. Lokaal 42, Markt 42. Za 2 juli 2016 22:00 - 02:00 uur.

Fundraising gala Dinner Stichting Maranou
In het kader van ons 10 jarig jubileum organiseert stichting 
MarAnou een Fundraising Gala Diner. Kom eten voor een 
goed doel, vier met ons en steun ons community werk. Met: 
live Cooking, veiling etc. Wijkhuis de Geseldonk Helmond, 
Cederhoutstraat 44. Za 2 juli 2016 18:30 - 01:00 uur.

LIVE: Virtual Mission
Op 19 december 2015 stonden ze al eens in Dadas. Op 2 juli 2016 
keren ze terug met nieuw muzikaal materiaal Virtual Mission. Café 
‘Dadas’, Steenweg 39. Za 2 juli 2016 21:00 - 23:55 uur.

Sneeuwwitje en de Mode-dwergen - Podium W
Podium W presenteert ‘Sneeuwwitje en de Mode-dwergen’ door 
8 bijzondere jongeren. Na het succes van voorgaande jaren 
volgt nu een nieuwe productie onder de vlag van Podium W. 
Theater Speelhuis, Kromme Steenweg 29. Za 2 juli 2016 19:30 
- 22:30 uur, Zo 3 juli 2016 13:00 - 16:00 uur. zondag 3 juli

Carat-concerten op zondag 3 juli
Elke zondag t/m september vinden in stadspark de Warande te Hel-
mond, gratis openluchtconcerten plaats. Programma: Muziekvereni-
ging Eindhoven West, Zanggroep Xango, Helmond en Coöperatieve 
Stoomafblaas Kapel, Beek en Donk.
Paviljoen de Warande, De Kluis 2. Zo 3 juli 2016 12:00 - 15:00 uur.

Classique en Plein Public
Klassiek openlucht concert. De Lambertushof is een uniek 
plein in het centrum van Helmond achter de Lambertuskerk. 
Gratis toegang. Lambertushof, Lambertushof 9
Zo 3 juli 2016 14:00 - 17:00 uur.

Optreden The Ditchrunners (USA)
Get ready for some Honky Tonkin’ Gypsy Gutter Grass.
Lokaal 42, Markt 42. Zo 3 juli 2016 16:00 - 00:00 uur.

GRATIS TE VERKRIJGEN

ZA
21 MEI T/M

13 AUG.

WO
T/M

24 AUG.

DO
7 JULI T/M

13 JULI

DO
30 JUNI

VR
1 JULI

ZA
2 JULI

Z0
3 JULI

Wil je jouw evenement ook vermeld zien in 
UIT in Helmond?

Aanmelden minimaal 3 weken vooraf op:
www.meldeenevenement.vvvhelmond.nl

Korte cursus toneelspelen 
voor kinderen en jongeren
In juli kunnen kinderen en jongeren 3 toneellessen volgen om 
te kijken of ze toneelspelen leuk vinden. Vanaf 6 juli.
Annatheater Helmond, Floreffestraat 21a
Wo 6 juli 2016 16:00 - 18:45 uur.

Helmondse Zomerkermis bij Lokaal42
Ingesloten tussen grijpers en de kamelenrace we kunnen er niet 
omheen en zitten er midden in.
Lokaal 42, Markt 42. Do 7 juli 2016 17:00 - 00:00 uur.

Biologische markt 
Winkelcentrum Brandevoort
Elke vrijdag is er van 14.00-18.00 uur een biologische markt 
onder de Markthal van Winkelcentrum Brandevoort in Helmond.
Markthal Winkelcentrum Brandevoort, de Plaetse
Vr 8 juli 2016 14:00 - 18:00 uur.

Kasteeltuinconcert op 8 juli
Kasteeltuinconcerten op zeven vrijdagavonden in juli en 
augustus. Op 8 juli: Funtain, Dave Vermeulen & Voltage
Kasteeltuin, Kasteelplein. Vr 8 juli 2016 20:30 - 23:00 uur.

Zomeravond Swing @Lokaal42 
met Dj’s Geert XXL & Lisette
Iedere vrijdag voor tijdens en na de kasteeltuinconcerten 
presenteren we bij Lokaal42 onze Zomeravond Swing.
Lokaal 42, Markt 42. Vr 8 juli 2016 22:00 - 02:00 uur.

Artiesten-Cabe Summer Part met Andre Hazes jr
Summer party met oa: Andre Hazes jr, Duo NL, Roma Mirando 
en nog diverse artiesten. De Haagse Rozenknop, 
1e Haagstraat 106. Za 9 juli 2016 19:00 - 02:30 uur.
  
Dansgroepen van Kunstkwartier 
TERUG NAAR RAVENSTAD
Ja daar is hij. Eindelijk De magische poort. Eindelijk kunnen 
we terug naar Ravenstad. “Pas op voor de raven” denken ze 
allemaal bij het zien van de zwarte vogels. Theater Speelhuis, 
Kromme Steenweg 29. Za 9 juli 2016 14:30-17:30 uur, 16:30-
19:30 uur en van 19:00-22:00 uur.

Ibiza Markt
Op zaterdag 9 juli vindt vanaf 11.00 uur de zomerse Ibiza-markt 
plaats rondom de Cacaofabriek. De Ibiza-markt is geïnspireerd 
op de hippiemarkten van het eiland “Ibiza”.
De Cacaofabriek, Cacaokade 1. Za 9 juli 2016 11:00 uur.

Midgetgolf incl. warm/koud buffet,
Kinderfeestjes, BBQ vanaf 10 personen,

Voor partijen, Personeels feesten, Cafetaria.

18 banen midgetgolf € 3,- p.p. 

www.midgetgolfhelmond.nl (zijstraat Aarle Rixtelseweg)
De Kluis 8, Helmond, Tel.: 06-24840004, (7 dagen per week geopend vanaf 10.00 uur)

Midgetgolf 
“De Warande”!

7 dagen per week 
geopend v.a. 10.00 uur 

 ook in de vakantieperiodes

WO
6 JULI

DO
7 JULI

VR
8 JULI

ZA
9 JULI
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Aarle-Rixtel Bakkerij van Brug, Dorpsstraat 19 
Brandevoort Brandevoortse Hoeve, Medevoort 23 
Brouwhuis Gemeenschapshuis De Loop, Peeleik 7 | 
Jumbo winkelcentrum Brouwhorst
Dierdonk AH Dierdonk, Dierdonkpark 10
Helmond-Centrum In krantenrek bij de lift in de Elzas Passage 
Stadswinkel (Frans Joseph van Thielpark)
Helmond-Lungendonk Fruitteeltbedrijf Jurrius, Goorsebaan 16
Helmond-Noord Wijkcentrum de Boerderij, 
Harmoniestraat 105 | Primera, winkelcentrum De Bus 
Wijkcentrum de Kamenij, Jeroen Boschstraat 19 
Helmond-Oost Wijkhuis De Lier, Van Kinsbergenstraat 1
Helmond-West Westwijzer Cortenbachstraat 70
The Readshop/postkantoor Mierloseweg 10
Esso Relou Europaweg Noord + Zuid
Industrieterrein Hoogeind Werkplein UWV aan de Churchilllaan
Mierlo-Hout Uitgeverij Adcommunicatie Steenovenweg 20 | 
Jan Linders Janssen & Fritsenplein | Shell tankstation Verbakel, 
Mierloseweg 206 | Bakkerij Dirks Houtse Parallelweg 131 | 
Jumbo Houtsvoort
Oranjebuurt/Zwanenbeemd Bezoekershal Elkerliek
Rijpelberg Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1
Stiphout Jumbo Gijsbers, Dorpsstraat 58D

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

is ook verkrijgbaar op 
de volgende adressen

helmondloopjes
de loop weekkrant

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

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

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

de loop weekkrant helmond
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

e 6,50
e 8,00
e 9,50
e 11,00
e 12,50
e 14,00
e 15,50
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EVENEMENTENDIVERSEN TE KOOP

TE KOOP GEVRAAGD

Engelseweg 147 - Helmond - Tel. 0492-599465 
Winkelboulevard Engelseweg (Naast de Helmondse IJzerhandel) 
Open: Di.t/m Vr. 10.00-18.00 uur Zat. 10.00-16.00 uur (Maandag gesloten)

ROLLUIK STUK?
BEL ONS SNEL!
Wij zijn het service adres  
voor al uw rolluik reparaties!

Rolluiken - Screens - Zonneschermen - Markiezen 
Rolgordijnen - Vouwgordijnen - Plissés - Jaloezieën - Veranda’s

Rolluiken 
de juiste leverancier voor
al uw rolluiken

Rolluiken - Screens - Zonneschermen - Markiezen
Rolgordijnen - Vouwgordijnen - Plissés - Jaloezieën - Veranda’s

Engelseweg 147, Helmond   Tel.: 0492-599465
Openingstijden:

Di.t/m vr. 10.00-18.00 uur zat. 10.00-16.00 uur

Engelseweg 147 - Helmond - Tel. 0492-599465 
Winkelboulevard Engelseweg (Naast de Helmondse IJzerhandel) 
Open: Di.t/m Vr. 10.00-18.00 uur Zat. 10.00-16.00 uur (Maandag gesloten)

ROLLUIK STUK?
BEL ONS SNEL!
Wij zijn het service adres  
voor al uw rolluik reparaties!

Rolluiken - Screens - Zonneschermen - Markiezen 
Rolgordijnen - Vouwgordijnen - Plissés - Jaloezieën - Veranda’s

veranda’s 
de leverancier voor 
al uw veranda’s

Rolluiken - Screens - Zonneschermen - Markiezen
Rolgordijnen - Vouwgordijnen - Plissés - Jaloezieën - Veranda’s

Engelseweg 147, Helmond   Tel.: 0492-599465
Openingstijden:

Di. t/m vr. 10.00-18.00 uur za. 10.00-16.00 uur

Rijdende auto’s en 
bestelauto’s, v.a. 150,- 

geboden.
Anthony Odus Auto’s
Achterdijk 6, Helmond

06-52642652

TE HUUR

LNB pijntherapie verlost u 
in een paar behandelingen 
van uw chronische pijn in 
nek, schouders, arm, pols, 
rug, heup, knie of enkel.

06-24950554, Bakel.
LNBPIJNTHERAPIE-
TROISFONTAINE.NL

3 juli Graver Spektakel
Vlooienmarkt 
200 kramen!

Kerstroosstraat 
Valkenswaard

9.00-16.00  
Gratis entree!
06-20299824

PC WERKT NIET MEER?
Bij problemen met hardware, software en 

netwerk bel ENGELS ICT voor bezoek aan huis: 
T: 0492-513179 en kijk op www.engelsict.nl

Tuinman,
 gratis prijsopgave 

0624995696
Jan Engelen

Goed en vakkundig

Antieke kast met 
ossenbloed geverfd, ± 1800.

€ 1.000,- T: 0492-476712.
Professioneel behandeld 

tegen houtworm.

Reparatie/onderhoud?
Bij ons kunt u terecht 

voor uw (bak)fiets/e-bike/
brommer/scooter…ook als 
u deze bij b.v. bouwmarkt, 

Halfords of via internet 
heeft aangeschaft!

Kuijpers Tweewielers
Heistraat 2G

T: 0492-528944
www.kuijperstweewielers.nl

www.
dedakdekker.com

Ook voor 
particulieren

T: 0492 - 546007

FEESTJE?
Tent v.a. € 20,-; 
Staan tafel € 4,-; 
Karaoke € 35,-; 
Tel. 0492-510855 

www.ikgeefeenfeestje.nl

Rolluiken, luifels, 
vloerbedekking, 

lamellen, (rol)gordijnen, 
jalouziën, etc. 

Zeer concurrerende 
prijzen. Gratis meten en 

prijsopgaaf.
 Willie’s stoffering, 
Braaksestraat 10, 

Helmond, 
T: (0492) 535901

Te huur: springkussens-
opblaasfiguren onder 
ander sarah abraham-
skydancers- skytubs en 

spelletjes 
www.sk-attracties.nl 

of tel. 0614992150 

Stichting Lambertushof 
presenteert op zondag 3 

juli voor de 7de keer het klassieke openluchtevenement 
‘Classique en Plein Public’. Met ook dit jaar weer een door 
René Coolen samengesteld gevarieerd en kwalitatief hoog-
staand programma. Het evenement is een vast onderdeel op 
de jaarkalender van stichting Lambertushof, die een aantal 
maal per jaar met vaste gelegenheden het, zoals ze zelf zeg-
gen, “onbekendste plein van Helmond” promoot. 

Vanaf 14.00 uur treden op een selectie uit de talentschool van 
het Kunstkwartier. Bovengemiddelde getalenteerde leerlin-
gen spelen op piano, klarinet, trombone en cello al of niet in 
combinatie met zang een gevarieerd repertoire dat gaat van 
Mozart naar A.L. Webber tot aan Lennon en McCartney toe. 
Daarna Klarinettesque. Vier muzikanten die elkaar leerden 
kennen in de conservatoriumtijd en sinds 2012 een kwartet 
vormen. Zij spelen zomerse lichte klassieke muziek met Zuid-
Amerikaanse klanken van o.a. Händel, Piazolla en Gershwin. 
Na het kwartet kan men luisteren naar de Spaanse altvioliste 
Ana Valero Betran, winnares van verschillende internationale 
concoursen. Ze werkt sinds 2012 samen met Sergei Smirnov die 
eveneens vele prijzen heeft gewonnen in internationale com-
petities. Onder de titel ‘Vientos del Sur’ brengen ze werken van 
o.a. Granados en de Falla. Marjolein Vermeeren (dwarsfluit) en 
Toon Bierman (piano) vervolgen het programma. Marjolein 
speelt freelance in het Nederlands Philharmonisch Orkest en 
is 1ste fluitiste van Arch Sinfonia in Londen. Toon is als mas-
ter afgestudeerd aan het conservatorium te Tilburg. Hij won 
twee keer het Princes Christina. Zij spelen op de Lambertushof 
muziek van o.a. Barót en Fauré. Als voorlaatste is er een solo-
optreden van Ana Belén Martin op piano, die na haar studie 
in Madrid en Leipzig de prestigieuze Spaanse MAEC-AECID 
beurs kreeg, om haar studie voort te zetten in Nederland. Zij 
speelt 4 werken van Albéniz. Het indrukwekkende program-
ma wordt vocaal afgesloten door sopraan Mariana Pimenta 
onder pianobegeleiding van Roger Rodriguez. Mariana stu-
deerde zang aan de universiteit van Aveiro en sloot vorig jaar 
haar Master Early Music Singing cum laude af aan het Ko-

ninklijk Conservatorium in Den Haag. Roger studeerde aan de 
conservatoria van Madeira en Porto en vervolgens op de Felix 
Mendelssohn Hochschule in Leipzich. Zij spelen o.a. De Falla, 
Mozart, Puccini en eindigen met Loewe’s ‘I could have danced 
all night’ uit My Fair Lady.
Meer informatie over dit programma, de muzikanten en het 
repertoire is te vinden op www.lambertushofhelmond.nl Ie-
dereen is van harte welkom en de toegang voor dit klassieke 
concert op de Lambertushof is gratis. n

ZON.3 JULI

Gezocht marktspullen, 
antiek, klokken, 

schilderijen, kleingoed enz.
06-13208306

DIENSTVERLENING

SCHEIDEN DOE JE SAMEN
* Vanaf intakegesprek t/m afhandeling rechtbank
* Effectiever en goedkoper dan een advocaat
* Een aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue tel. 06 539 72 748
larue@scheidingshuys.nl
www. scheidingshuys.nl

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING
HET SCHEIDINGSHUYS

65 + KLUSSER voor
interieur (timmerwerk)

behangen. Tex, schilder-
metsel-, stuc-. tegelwerk

TEVENS
tuinen en straatwerk
  ruim 40 jaar ervaring

tel.  0611441257

Tandprothetische 
Praktijk Marion. 

Voor het repareren, 
opvullen van uw 

tandprothese 
tevens voor het 

professioneel aanmeten 
van kunstgebitten

75% - 100% vergoeding 
uit basisverzekering

't Bijsterveld 2, Helmond 
Tel. 06-40840346

Zondag kunnen de bezoekers van het Lambertushof weer 
genieten van het jaarlijkse Classique en Plein Public.

Hoge kwaliteit klassieke muziek op de Lambertushof

Classique en Plein Public
HELMOND

3 juli                         14.00 uur

Bizet en Bartók op:

www.lambertushofhelmond.nl

Classique
en Plein Public
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janlinders.nl

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Actie geldig van maandag 27 juni
t/m zondag 3 juli 2016

Onze Trots 
aardbeien

bak 500 gram
2.99

149
Prijs per kilo 2.98

Scan de QR-code of ga naar  
janlinders.nl/stemmen

Stem op  
Jan Linders!

Jan Linders Helmond Dijksestraat 131
Jan Linders Mierlo-Hout Janssen & Fritsenplein 11

Elke dag open!
Maandag t/m zaterdag 8.00 - 21.00 uur
Zondag  10.00 - 20.00 uur

EXTRA ACTIE!
...alléén bij Jan Linders Helmond en Mierlo-Hout

Prijs per tray of krat 
2.45/3.83

2+1
= 3 HALEN 2 BETALEN

Bavaria  
tray of krat
6x 33 cl of 
12x 30 cl
3.68-5.75      


