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Kijk voor meer info op onze website

€ 1.299,=

vd wiel  Tuinmachines         Beek en Donk
gremac

 www.vdwielgremac.nl - 0492- 46 41 62  

AUTOMOWERGRATIS  installatiekit!
*

vanaf

model 105 

VERKOOP - REPARATIE - ONDERHOUD

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

NIEUWE
BANDEN

bij Verschuren... 
SNEL EN VOORDELIG!

Bezoek ook eens onze webshops.
VOORDELIG ONLINE BESTELLEN!

UW BANDEN VOORDELIG
ONLINE BESTELLEN

WWW.VERSCHURENBANDENONLINE.NL
(LICHTMETALEN) VELGEN 

WWW.JOSVERSCHURENSHOP.NL

GIGANTISCH 
LAAG GEPRIJSD

www.bloemenenplantenoutlet.nl

Maandag t/m  
zaterdag van 9.30 

tot 17.30 uur

Voorheen Tuincentrum v.d. Velden

Weg naar Bakel 4, 
5709 JA Helmond 

06-47112004

Za. 23 juli - 20.00 uur

André Rieu’s 2016 
Maastricht Concert
op het witte doek

Vrijwilligerspenning voor Theo van de Ven

Theo van de Ven heeft uit han-
den van burgemeester Elly 
Blanksma-van den Heuvel de 
vrijwilligerspenning van de ge-
meente Helmond ontvangen. 

Hij kreeg deze onderscheiding 
zondagochtend vlak voor de 
opening van de Vlooienmarkt 
in Stiphout voor zijn jarenlange 
inzet voor MOV Stiphout en de 
vlooienmarkt in het bijzonder. 
Voor de echtgenote van Theo 
was er natuurlijk een bloemetje. 
Honderden bezoekers stonden 
voor de poort te wachten en 
mochten de uitreiking dus ‘live’ 
ervaren. Een luid applaus van zo-
wel ‘zijn’ vrijwilligers als ook van 
de wachtenden achter de poort 
kwam zijn deel (Foto Cofoto, 
Mario Coolen).  n

STIPHOUT

Het is bijna een jaar geleden dat 
er onder de betonnen vloeren 
van het winkelcentrum Elzas 
Passage een hogedrukleiding 
stuk ging en er urenlang wa-
ter door het winkelcentrum 
stroomde. De ravage was im-
mens groot: zeker twintig win-
kels stonden onder water en 
vele winkeliers werden gedu-
peerd.

Na een lange periode waarin 
de ondergrond totaal verzadigd 
bleek en slecht wilde drogen, is 

Zaterdagavond, een uurtje of drie na sluitingstijd van de winkels. Wim Boogaart  bezocht de Elzas Passage waar het herstelwerk in volle gang is. 
De werkzaamheden gingen in dit weekend dag en nacht, tot maandagmiddag 12.00 uur door (Foto Cofoto, Mario Coolen). 

de afgelopen week gestart met 
de herstelwerkzaamheden van 
de vloeren. Alle werkzaamheden 
worden buiten winkeltijd gereali-
seerd, dus ’s avonds en ’s nachts 
is men druk bezig om het win-
kelcentrum weer de juiste uit-
straling te geven. Het terras van 
Délifrance werd als één van de 
eersten aangepakt en is inmid-
dels gereed. 

Daarbij werd ook een gasleiding 
die in de verdrukking was geko-
men vervangen. Woordvoerder 
van de ondernemersvereniging 
van de Elzas Passage Wim Boog-

aart prijst de medewerking die 
zij krijgen van de gemeente: ‘De 
medewerking van de gemeente 
Helmond inzake alle werkzaam-
heden die we moeten verrichten 
en de vergunningen die daarbij 
komen kijken is subliem, in één 
woord geweldig.’ Boogaart ver-
wacht dat over drie weken de 
vloeren klaar zijn en dat in au-
gustus het hele karwei achter de 
rug is. 

Er zijn nog enkele winkels die zelf 
de vloeren nog moeten herstel-
len, maar de beslissing daarvan 
ligt bij de ondernemers. Inmid-

dels is ook bekend dat de heer 
Van Uffelen in het pand van het 
failliete HoutBrox een doorstart 
maakt met dames-, heren- en 
kinderkleding in het hogere seg-
ment. Boogaart klinkt tevreden: 
‘Er is samen heel hard gewerkt 
om de winkels open te houden, 
het winkelend publiek zo weinig 
mogelijk last te laten ondervin-
den en het gezellig te houden. 
Ik mag wel zeggen dat ons dat 
goed gelukt is.’ De klanten zijn 
van harte welkom in het winkel-
hart van Helmond. 
www.elzaspassagehelmond.nl n 

Opknapper voor Elzaspasage

HELMOND-CENTRUM
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Het aftellen is begonnen: volgende week zal het MM Festival van start gaan. 
Dit festival bestaat uit twee verschillende avonden. De vrijdagavond staat 

in het teken van jongeren (13 t/m 17, non-alcoholic) 
En zaterdag is voor iedereen Gratis toegankelijk.        

Minor is met zijn 9 uitverkochte edities in bijna twee jaar 
een welbekend fenomeen binnen Helmond en omstreken 
geworden. Ieder feest leidde tot een geweldig succes, mede 
door de combinatie van een lage ticketprijs, betaalbare  
consumpties, leuke en lokale dj’s. Maar de grootste bijdrage 
tot dit succes zijn de jongeren zelf: daar doen we het 
tenslotte voor.

De tiende editie zal een buiteneditie worden: Minor Outdoor op 
de Neerhei. Dit is een evenemententerrein gelegen tussen Mier-
lo-Hout en Brandevoort. Op vrijdag 17 juni zijn de jongeren welkom vanaf 17.30 uur en zullen we gaan feesten tot  
00.00 uur. Het concept is gebaseerd op de eerdere edities van Minor met de welbekende dj’s, maar met 
meer entourage en een extra optreden van Rudi Feral, ook wel bekend als Ruud Feltkamp. Rudi Feral is 
bekend van zijn eigen liedjes, maar als acteur is Ruud Feltkamp ook bekend. De entreeprijs voor deze 
speciale buiteneditie is slechts € 5,-. Ook zullen de consumptiebonnen deze avond slechts  € 1,- per stuk 
kosten!

MINOR

Op zaterdagavond 18 juni vindt er in samenwerking met 

Verbakel Party & More een nieuw concept plaats: Major 

Outdoor. Deze avond zal plaatsvinden vanaf 19.00 uur 

en zal eindigen om 01.00 uur. Major is voor alle leef-

tijden toegankelijk. Gedurende de avond treden er ver-

schillende bands op. Denk hierbij aan het opkomend 

talent The Bad Ties en zal de welbekende, regionale band De Heeren Van iedereen komen vermaken.  

Daarnaast zal Dave Vermeulen, bekend van The Voice of Holland, met zijn band Voltage de sfeer tot een 

optimaal hoogtepunt brengen. DJ Perry zal tussendoor het publiek warm draaien en het feest afsluiten.  

Deze avond is de entree volkomen GRATIS.
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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, 
Teun Aarts en Niels Scholten

n Basis vormgeving
KlaasenVandeursen communicatie

n Webontwikkeling
Bart Vandeursen

n Social Media 
Michelle v.d. Heuvel en 
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.

Wijkraad Helmond-Oost

WijkRaad Helmond Oost houdt 
op 13 juni om 19.30 uur een 
openbare vergadering in Van 
Speijk/ORO, van Speijklaan 71. 
Tijdens deze avond wordt ook 
het Wijkactieplan ondertekend. 
U bent van harte welkom. n

HELMOND-OOST

Met samenwerking kunnen 
we meer voor elkaar krijgen

De wijken Stiphout en Warande 
zijn heerlijke wijken om te wo-
nen. Wijken met veel betrok-
ken inwoners, waar het bruist 
van de activiteiten en onder-
nemerschap. Iedereen draagt 
een steentje bij, zodat het pret-
tig wonen is. Maar het kan nog 
beter door elkaar te vinden en 
te bekijken bij wie we voor be-
paalde zaken terecht kunnen. 
Of hoe en wanneer er meer kan 
worden samengewerkt. Of wat 
de wijkraad hierbij kan bete-
kenen. Dit alles met het doel 
de leefbaarheid in Stiphout en 
Warande, waar mogelijk, te ver-
groten.

Om elkaar nog beter te leren 
kennen en ideeën en kennis met 
elkaar te delen, organiseert de 
wijkraad een brainstormavond 
voor alle verenigingen en orga-
nisaties in de wijken Stiphout 
en Warande. Hierbij nodigen ze 
u van harte uit om aanwezig te 
zijn. Ook individuele bewoners 
die willen meedenken en mee-
praten over het vergroten van de 
leefbaarheid in Stiphout en Wa-
rande zijn van harte welkom. De 
avond vindt plaats op 27 juni 2016 
bij MFC De Smed aan de Dorps-
straat in Stiphout. Vanaf 19.30 

uur staat de koffie voor u klaar. 
De avond start om 20.00 uur en 
rond 22.00 uur wordt afgesloten 
met een drankje.

Het programma
20.00 uur: opening door de voor-
zitter van de wijkraad, Henk 
Vermeulen 20.05 uur: uitleg over 
wijkraden en wijkgericht werken 
door wijkwethouder Jos van Bree  
20.15 uur: start van de brainstorm. 
Dit doen we aan de hand van 
drie thema’s: wat verstaan we 
onder “leefbaarheid”? Wat bete-
kent voor Stiphout en Warande 
“verbinding”? Welke activiteiten 
kunnen we bedenken om ver-
binding tot stand te krijgen en 
leefbaarheid te vergroten? De 
thema’s worden in groepjes be-
sproken.

Aanmelden
Wilt u op maandag 27 juni aan-
wezig zijn en meepraten? Meldt 
u zich dan uiterlijk 17 juni aan via 
secretariaat@wijkraadstiphout-
warande.nl Wilt u naast de naam 
van uw organisatie/vereniging 
ook aangeven met hoeveel ver-
tegenwoordigers, inclusief hun 
naam/namen, u aanwezig bent? 
Hebt u nog vragen? 
Mail gerust via secretariaat@
wijkraadstiphoutwarande.nl  n

STIPHOUT

Verkeersmeldpunt 
gevaarlijke situaties
Tijdens het wijkbezoek van 
burgemeester en wethouders 
zijn door enkele inwoners van 
Mierlo-Hout diverse verkeers-
knelpunten aangegeven. Van-
zelfsprekend zijn deze direct 
aangepakt en/of besproken met 
de betreffende bestuurder. 

Het betreft dan niet losliggende 
tegels op lantaarnpalen die stuk 
zijn, maar serieuze en gevaarlijke 
verkeerssituaties. Problemen met 
losliggende tegels kunt u gewoon 
melden bij het stadskantoor on-
der telefoonnummer 140492.
Hebt u gevaarlijke verkeerssitu-

aties geconstateerd in de wijk 
Mierlo-Hout dan kunt u deze 
melden bij Joke van Eemeren, via 
het e-mailadres 
verkeer@wijkraadmierlohout.nl
De wijkraad zal hier zo snel mo-
gelijk op reageren en actie on-
dernemen zodat de gevaarlijke 
situatie zo snel mogelijk wordt 
aangepakt. n

MIERLO-HOUT

Zwanenvreugd
HELMOND

Het geeft altijd een bijzondere sfeer als 
op een waterpartij een koppeltje zwanen 
kan worden bewonderd. De grootste wa-
tervogel in Nederland broedt in polders, 
maar ook in stadsparken en het liefst in 
rietzomen. Het nest wordt met een sis-
send geluid verdedigd en hij kan met zijn 
vleugels raken klappen uitdelen. 

Het vrouwtje legt vijf tot negen groenwitte 
eieren die ongeveer vijfendertig dagen 
worden bebroed. Dit zwanenkoppel heeft 
het nest vast op de Helmondse of Mier-
lose oever van het Eindhovensch Kanaal 
gehad, want sinds vorige week zwemt het 
daar samen met vijf donzige kuikens en 
werd al door menigeen bewonderd. Esther 
Cappers uit Mierlo zond deze foto zodat 
iedereen kan meegenieten van deze zwa-
nenvreugd.  n

Roze deken
 Eén van de planten die je in de omgeving 
van begraafplaatsen erg vaak aantreft, is 
de Rhododendron, een rozenboom. He-
laas is de bloemenpracht van de Rodo-
dendron van niet al te lange duur. Vooral 
als er ook nog eens een paar flinke stort-
buien uit de hemel vallen. 

Zo kwam er afgelopen week ook een 

vroegtijdig einde aan de bloeiperiode van 
deze Rododendrons op de St. Luciabe-
graafplaats. In een razend tempo bedek-
ten de blaadjes de bodem met een zacht 
roze deken. 
Maar op de grond gaat de schoonheid van 
de natuur gewoon verder en dat heeft ook 
wel weer iets bijzonders. Ad Verbunt uit 
Mierlo-Hout vond de aanblik terecht een 
mooie foto waard.  n

REGIO
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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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20 juni stadsgesprekken opvang vluchtelingen

Op maandagavond 20 juni aanstaande organiseert de gemeente Helmond 
stadsgesprekken over de mogelijke locaties voor vluchtelingenopvang. 

Het gaat om de volgende locaties:
• Het voormalig Belastingkantoor (Stationsplein, Helmond)
• Het voormalig EHAD-terrein (Engelseweg, Helmond)
• Braakliggend terrein aan de Bosselaan 
 (Ten noordwesten van het Jan Visser Museum)
De drie gekozen locaties zijn aangeboden aan het Centraal Orgaan opvang 
Asielzoekers (COA) voor verder onderzoek. Sowieso wordt slechts op één van de 
genoemde locaties vluchtelingenopvang georganiseerd. 

Graag hoort de gemeente uw mening. De stadsgesprekken vinden tegelijkertijd 
plaats bij:
• ROC Ter Aa (Keizerin Marialaan 2)
• De Groene Campus (Scheepsboulevard 1) en 
• wijkhuis De Fonkel (Prins Karelstraat 131). 
Inloop is vanaf 19.00 uur. De avond start om 19.30 uur en eindigt rond 21.30 uur. 
Daarna is er gelegenheid voor een drankje.

Aanmelden
Wilt u op maandag 20 juni op een van de locaties aanwezig zijn en meepraten? 
Meldt u zich dan uiterlijk vrijdag 17 juni aan via stadsgesprek@helmond.nl of via 
telefoonnummer 14 0492. Wij verzoeken u om naast uw naam, telefoonnummer 
en adres ook door te geven op welke gesprekslocatie u aanwezig wilt zijn.

Diverse organisaties aanwezig
Tijdens de stadsgesprekken wordt niet gesproken over het wel of niet opvangen 
of huisvesten van vluchtelingen. Wel stellen wij u graag in de gelegenheid 
om mee te denken en te praten over de mogelijke locaties en de invulling van 
de opvang. Bij elke bijeenkomst zijn mensen van verschillende organisaties 
aanwezig. Denk hierbij aan een afvaardiging van Vluchtelingenwerk, 
statushouders, wijkraden, wijkagenten, leden van het Platform Sociale Cohesie, 
raadsleden, collegeleden en medewerkers van de gemeente Helmond. Maar het 
is vooral u, als inwoner van de gemeente Helmond, die tijdens deze avond aan 
het woord komt.

Meer weten over vluchtelingen in Helmond?
Kijk dan op www.helmond.nl/vluchtelingen

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.

23 juni spreekuur in wijkhuis De Lier
Het eerstvolgende maandelijkse spreekuur van wethouders Van der Zanden, 
De Leeuw en De Vries vindt plaats op donderdag 23 juni tussen 19.30 en 20.30 
uur in wijkhuis De Lier (Helmond-Oost). Met wethouder Van der Zanden kunt 
u in gesprek over zorg (Wmo), armoede of ouderen. Wilt u praten over jeugd, 
onderwijs 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 15 juni 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 spreekuur 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.

CJG-workshop ‘Op stap met je kind’

Protesteren of zeuren uw kinderen tijdens het winkelen? Luisteren ze niet 
bij een afspraak met de dokter? Of rennen ze tijdens een etentje rond in het 
restaurant? Dan is de gratis workshop ‘Op stap met je kind’ van het Centrum 
voor Jeugd en Gezin Helmond (CJG) wellicht iets voor u.

De workshop is speciaal voor ouders met kinderen tot 10 jaar. Tijdens deze 
workshop krijgt u allerlei handige tips en handvatten om van boodschappen 
doen of andere uitstapjes een succesvolle activiteit te maken. De workshop ‘Op 
stap met je kind’ vindt plaats op 16 juni aanstaande van 9.00 tot 11.30 uur op het 
Consultatiebureau Generaal Snijdersstraat 58 te Helmond. 
U kunt zich inschrijven tot en met 13 juni aanstaande via 
opvoedondersteunerscjg@helmond.nl of via 0800 – 556 65 55 (gratis nummer).

Heeklaan afgesloten
In verband met wegwerkzaamheden is de Heeklaan van aanstaande vrijdag  
19.00 uur tot uiterlijk maandag 13 juni 6.00 u. afgesloten. 

Zowel het autoverkeer als het fietsverkeer wordt omgeleid. De omleidingsroute 
wordt aangegeven.

Infopagina

• Voor al uw vragen aan de gemeente Helmond kunt u bellen met 14 0492

• Gemeente Helmond www.helmond.nl

• Stadswinkel Frans Joseph van Thielpark 1 (Boscotondo)

• Openingstijden Stadswinkel maandag 12.00 - 19.00 uur,  

   dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur. Alléén op afspraak. 

   Maak uw afspraak op www.helmond.nl/afspraak of bel 14 0492

Stadsgesprek

Helmond

20 juni stadsgesprekken opvang vluchtelingen

Op maandagavond 20 juni aanstaande organiseert de gemeente Helmond 
stadsgesprekken over de mogelijke locaties voor vluchtelingenopvang. 

Het gaat om de volgende locaties:
• Het voormalig Belastingkantoor (Stationsplein, Helmond)
• Het voormalig EHAD-terrein (Engelseweg, Helmond)
• Braakliggend terrein aan de Bosselaan 
 (Ten noordwesten van het Jan Visser Museum)
De drie gekozen locaties zijn aangeboden aan het Centraal Orgaan opvang 
Asielzoekers (COA) voor verder onderzoek. Sowieso wordt slechts op één van de 
genoemde locaties vluchtelingenopvang georganiseerd. 

Graag hoort de gemeente uw mening. De stadsgesprekken vinden tegelijkertijd 
plaats bij:
• ROC Ter Aa (Keizerin Marialaan 2)
• De Groene Campus (Scheepsboulevard 1) en 
• wijkhuis De Fonkel (Prins Karelstraat 131). 
Inloop is vanaf 19.00 uur. De avond start om 19.30 uur en eindigt rond 21.30 uur. 
Daarna is er gelegenheid voor een drankje.

Aanmelden
Wilt u op maandag 20 juni op een van de locaties aanwezig zijn en meepraten? 
Meldt u zich dan uiterlijk vrijdag 17 juni aan via stadsgesprek@helmond.nl of via 
telefoonnummer 14 0492. Wij verzoeken u om naast uw naam, telefoonnummer 
en adres ook door te geven op welke gesprekslocatie u aanwezig wilt zijn.

Diverse organisaties aanwezig
Tijdens de stadsgesprekken wordt niet gesproken over het wel of niet opvangen 
of huisvesten van vluchtelingen. Wel stellen wij u graag in de gelegenheid 
om mee te denken en te praten over de mogelijke locaties en de invulling van 
de opvang. Bij elke bijeenkomst zijn mensen van verschillende organisaties 
aanwezig. Denk hierbij aan een afvaardiging van Vluchtelingenwerk, 
statushouders, wijkraden, wijkagenten, leden van het Platform Sociale Cohesie, 
raadsleden, collegeleden en medewerkers van de gemeente Helmond. Maar het 
is vooral u, als inwoner van de gemeente Helmond, die tijdens deze avond aan 
het woord komt.
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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.

23 juni spreekuur in wijkhuis De Lier
Het eerstvolgende maandelijkse spreekuur van wethouders Van der Zanden, 
De Leeuw en De Vries vindt plaats op donderdag 23 juni tussen 19.30 en 20.30 
uur in wijkhuis De Lier (Helmond-Oost). Met wethouder Van der Zanden kunt 
u in gesprek over zorg (Wmo), armoede of ouderen. Wilt u praten over jeugd, 
onderwijs 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 15 juni 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 
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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 spreekuur voor bedrijven. U kunt zich daarvoor ook aanmelden 
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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

Commissievergadering 
Bestuurscentrum Boscotondo

Commissie Omgeving
Dinsdag 14 juni, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

1. Jaarrekening 2015 en Meerjarenbegroting 2017-2020 
 Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink
2. Presentatie Bereikbaarheidsagenda 
3. Presentatie Speelhuis

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

Bekendmakingen

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

Beemdweg BY41 -  26-05-2016 verplaatsen kantoor en 

schuin tegenover   aanleggen uitweg

Beemdweg 41

Molenstraat 223 27-05-2016 plaatsen reclame OLO 2370749 D

Gasthuisstraat 49 27-05-2016 plaatsen overkapping en verzoek OLO 2370815 D

  ontheffing bestemmingsplan

Havenweg 20 30-05-2016 bouwen terrasoverkapping en  

  ontheffing bestemmingplan

Hortsedijk 69 27-05-2016 plaatsen twee dakkapellen OLO 2371245 D

  rechter dakvlak

Rijnlaan 231 30-05-2016 plaatsen dakkapel OLO 2373629 D

Fitisstraat 17 28-05-2016 plaatsen aanbouw OLO 1199357 D

Markt 213 30-05-2016 verbouwing en ontheffing i.v.m.  OLO 2375141 D

  huisvesting restaurant

Hulshoeve Brandevoort 31-05-2016 oprichten woning OLO 2376297 D

kavel S31

Rutkenshoeve 1 01-06-2016 aanbouw/uitbreiding 2 verdiepingen OLO 2380563 D

Brandevoort 02-06-2016 oprichten (zorg) woningen blok 25 OLO 2381007 D

Kadastraal U 5598  Brandevoort

Stepekolk II Kavel S38  02-06-2016 oprichten woning OLO 2203025 D

kadastraal U 5621 

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

Spitsmuisstraat 55  plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 2336497 D

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

Iepehoutstraat 6 26-05-2016 plaatsen dakkapel OLO 2289457 D

Peeleik 25 27-05-2016 verzoek ontheffing bestemmingsplan OLO 2259939 D

Bakelsedijk 308A 30-05-2016 aanbouwen entree 

Korendijk 9 27-05-2016 uitbreiding bedrijfsruimte OLO 2182751 D

Pastoor Elsenstraat 118A 30-05-2016 plaatsen overkapping-aanbouw 

Herenlaan 90 30-05-2016 plaatsen glaswand OLO 2352561 D

de Kromme Geer 84 30-05-2016 vergroten berging OLO 2316929 D

Haverdijk kadastraal 30-05-2016 oprichten tijdelijke kantoorunits OLO 2296771 D

Y 1169

Besselhoeve 6 30-05-2016 plaatsen erfafscheiding OLO 2306841 D

Velhorstweide 22 31-05-2016 vergroten woning met erker OLO 2298605 D

Geldropseweg 01-06-2016 oprichten grondwal met OLO 2318435 D

  stalen damwand

 

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

Herenlaan 88 27-05-2016  plaatsen tuinhuisje OLO 2339689 D

3e Haagstraat 86A 30-05-2016  overkapping veranda OLO 2327975 D

3e Haagstraat 153 31-05-2016  plaatsen overkapping tegen het huis 

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

voor deze projecten geen omgevingsvergunning is vereist.

Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage legging: Projectomschrijving Nr. Omgevingsloket:

Schrijvershoeve  09-06-2016 oprichten 9 woningen OLO 1991103 D

68 t/m 84 even  schrijvershoeve (fase d) 

Kromme 09-06-2016 verbouwing theater Speelhuis OLO 2239765 D

Steenweg 29

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 

ontwerpbesluit 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).

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

Branchweg 1 25-05-2016 plaatsen asbest verzamelcontainer OLO 2366439 D

Maisdijk 9 31-05-2016 nieuwe inrichting milieu OLO 2357493 D

Verlenging beslistermijn
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Waterbeemd 1 08-04-2016 uitbreiding bedrijfspand fase 2 OLO 2288251 D

Mierloseweg 323 03-05-2016 plaatsen reclame OLO 2332113 D

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

De plannen liggen niet ter inzage. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat 

ons college over de plannen heeft beslist. 

Anterieure exploitatieovereenkomst “Houtse Parallelweg 100”
Burgemeester en wethouders maken op grond van het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 

Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeente Helmond op 2 juni 2016 een 

overeenkomst over grondexploitatie als bedoeld in artikel 6.24 Wro is aangegaan met 

Beleggingsmaatschappij J. Kroon B.V. (de exploitant). De overeenkomst heeft betrekking op het 

plan van de exploitant om 39 grondgebonden vrije sector koopwoningen te realiseren op de 

locatie aan de Houtse Parallelweg 100 te Helmond, kadastraal bekend gemeente Helmond, 

sectie T nummers 2640, 2771, 2772, 2776, 2777, 2778 en 2780, plaatselijk bekend als de 

voormalige locatie van Munsters Staalbouw. Conform het bepaalde in artikel 6.2.12 van het 

Besluit ruimtelijke ordening ligt vanaf heden een zakelijke beschrijving van de inhoud van de 

overeenkomst gedurende zes weken voor een ieder kosteloos ter inzage bij de Stadswinkel aan 

het Frans Joseph van Thielpark 1, op afspraak geopend op maandag van 12.00 tot 19.00 uur en 

op dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur. 

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 8 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

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  

Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen

Commissievergadering 
Bestuurscentrum Boscotondo

Commissie Omgeving
Dinsdag 14 juni, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

1. Jaarrekening 2015 en Meerjarenbegroting 2017-2020 
 Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink
2. Presentatie Bereikbaarheidsagenda 
3. Presentatie Speelhuis

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

Bekendmakingen

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

Beemdweg BY41 -  26-05-2016 verplaatsen kantoor en 

schuin tegenover   aanleggen uitweg

Beemdweg 41

Molenstraat 223 27-05-2016 plaatsen reclame OLO 2370749 D

Gasthuisstraat 49 27-05-2016 plaatsen overkapping en verzoek OLO 2370815 D

  ontheffing bestemmingsplan

Havenweg 20 30-05-2016 bouwen terrasoverkapping en  

  ontheffing bestemmingplan

Hortsedijk 69 27-05-2016 plaatsen twee dakkapellen OLO 2371245 D

  rechter dakvlak

Rijnlaan 231 30-05-2016 plaatsen dakkapel OLO 2373629 D

Fitisstraat 17 28-05-2016 plaatsen aanbouw OLO 1199357 D

Markt 213 30-05-2016 verbouwing en ontheffing i.v.m.  OLO 2375141 D

  huisvesting restaurant

Hulshoeve Brandevoort 31-05-2016 oprichten woning OLO 2376297 D

kavel S31

Rutkenshoeve 1 01-06-2016 aanbouw/uitbreiding 2 verdiepingen OLO 2380563 D

Brandevoort 02-06-2016 oprichten (zorg) woningen blok 25 OLO 2381007 D

Kadastraal U 5598  Brandevoort

Stepekolk II Kavel S38  02-06-2016 oprichten woning OLO 2203025 D

kadastraal U 5621 

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

Spitsmuisstraat 55  plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 2336497 D

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

Iepehoutstraat 6 26-05-2016 plaatsen dakkapel OLO 2289457 D

Peeleik 25 27-05-2016 verzoek ontheffing bestemmingsplan OLO 2259939 D

Bakelsedijk 308A 30-05-2016 aanbouwen entree 

Korendijk 9 27-05-2016 uitbreiding bedrijfsruimte OLO 2182751 D

Pastoor Elsenstraat 118A 30-05-2016 plaatsen overkapping-aanbouw 

Herenlaan 90 30-05-2016 plaatsen glaswand OLO 2352561 D

de Kromme Geer 84 30-05-2016 vergroten berging OLO 2316929 D

Haverdijk kadastraal 30-05-2016 oprichten tijdelijke kantoorunits OLO 2296771 D

Y 1169

Besselhoeve 6 30-05-2016 plaatsen erfafscheiding OLO 2306841 D

Velhorstweide 22 31-05-2016 vergroten woning met erker OLO 2298605 D

Geldropseweg 01-06-2016 oprichten grondwal met OLO 2318435 D

  stalen damwand

 

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

Herenlaan 88 27-05-2016  plaatsen tuinhuisje OLO 2339689 D

3e Haagstraat 86A 30-05-2016  overkapping veranda OLO 2327975 D

3e Haagstraat 153 31-05-2016  plaatsen overkapping tegen het huis 

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

voor deze projecten geen omgevingsvergunning is vereist.

Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage legging: Projectomschrijving Nr. Omgevingsloket:

Schrijvershoeve  09-06-2016 oprichten 9 woningen OLO 1991103 D

68 t/m 84 even  schrijvershoeve (fase d) 

Kromme 09-06-2016 verbouwing theater Speelhuis OLO 2239765 D

Steenweg 29

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 

ontwerpbesluit 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).

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

Branchweg 1 25-05-2016 plaatsen asbest verzamelcontainer OLO 2366439 D

Maisdijk 9 31-05-2016 nieuwe inrichting milieu OLO 2357493 D

Verlenging beslistermijn
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Waterbeemd 1 08-04-2016 uitbreiding bedrijfspand fase 2 OLO 2288251 D

Mierloseweg 323 03-05-2016 plaatsen reclame OLO 2332113 D

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

De plannen liggen niet ter inzage. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat 

ons college over de plannen heeft beslist. 

Anterieure exploitatieovereenkomst “Houtse Parallelweg 100”
Burgemeester en wethouders maken op grond van het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 

Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeente Helmond op 2 juni 2016 een 

overeenkomst over grondexploitatie als bedoeld in artikel 6.24 Wro is aangegaan met 

Beleggingsmaatschappij J. Kroon B.V. (de exploitant). De overeenkomst heeft betrekking op het 

plan van de exploitant om 39 grondgebonden vrije sector koopwoningen te realiseren op de 

locatie aan de Houtse Parallelweg 100 te Helmond, kadastraal bekend gemeente Helmond, 

sectie T nummers 2640, 2771, 2772, 2776, 2777, 2778 en 2780, plaatselijk bekend als de 

voormalige locatie van Munsters Staalbouw. Conform het bepaalde in artikel 6.2.12 van het 

Besluit ruimtelijke ordening ligt vanaf heden een zakelijke beschrijving van de inhoud van de 

overeenkomst gedurende zes weken voor een ieder kosteloos ter inzage bij de Stadswinkel aan 

het Frans Joseph van Thielpark 1, op afspraak geopend op maandag van 12.00 tot 19.00 uur en 

op dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur. 

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 8 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

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  

Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen

Commissievergadering 
Bestuurscentrum Boscotondo

Commissie Omgeving
Dinsdag 14 juni, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

1. Jaarrekening 2015 en Meerjarenbegroting 2017-2020 
 Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink
2. Presentatie Bereikbaarheidsagenda 
3. Presentatie Speelhuis

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

Bekendmakingen

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

Beemdweg BY41 -  26-05-2016 verplaatsen kantoor en 

schuin tegenover   aanleggen uitweg

Beemdweg 41

Molenstraat 223 27-05-2016 plaatsen reclame OLO 2370749 D

Gasthuisstraat 49 27-05-2016 plaatsen overkapping en verzoek OLO 2370815 D

  ontheffing bestemmingsplan

Havenweg 20 30-05-2016 bouwen terrasoverkapping en  

  ontheffing bestemmingplan

Hortsedijk 69 27-05-2016 plaatsen twee dakkapellen OLO 2371245 D

  rechter dakvlak

Rijnlaan 231 30-05-2016 plaatsen dakkapel OLO 2373629 D

Fitisstraat 17 28-05-2016 plaatsen aanbouw OLO 1199357 D

Markt 213 30-05-2016 verbouwing en ontheffing i.v.m.  OLO 2375141 D

  huisvesting restaurant

Hulshoeve Brandevoort 31-05-2016 oprichten woning OLO 2376297 D

kavel S31

Rutkenshoeve 1 01-06-2016 aanbouw/uitbreiding 2 verdiepingen OLO 2380563 D

Brandevoort 02-06-2016 oprichten (zorg) woningen blok 25 OLO 2381007 D

Kadastraal U 5598  Brandevoort

Stepekolk II Kavel S38  02-06-2016 oprichten woning OLO 2203025 D

kadastraal U 5621 

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

Spitsmuisstraat 55  plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 2336497 D

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

Iepehoutstraat 6 26-05-2016 plaatsen dakkapel OLO 2289457 D

Peeleik 25 27-05-2016 verzoek ontheffing bestemmingsplan OLO 2259939 D

Bakelsedijk 308A 30-05-2016 aanbouwen entree 

Korendijk 9 27-05-2016 uitbreiding bedrijfsruimte OLO 2182751 D

Pastoor Elsenstraat 118A 30-05-2016 plaatsen overkapping-aanbouw 

Herenlaan 90 30-05-2016 plaatsen glaswand OLO 2352561 D

de Kromme Geer 84 30-05-2016 vergroten berging OLO 2316929 D

Haverdijk kadastraal 30-05-2016 oprichten tijdelijke kantoorunits OLO 2296771 D

Y 1169

Besselhoeve 6 30-05-2016 plaatsen erfafscheiding OLO 2306841 D

Velhorstweide 22 31-05-2016 vergroten woning met erker OLO 2298605 D

Geldropseweg 01-06-2016 oprichten grondwal met OLO 2318435 D

  stalen damwand

 

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

Herenlaan 88 27-05-2016  plaatsen tuinhuisje OLO 2339689 D

3e Haagstraat 86A 30-05-2016  overkapping veranda OLO 2327975 D

3e Haagstraat 153 31-05-2016  plaatsen overkapping tegen het huis 

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

voor deze projecten geen omgevingsvergunning is vereist.

Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage legging: Projectomschrijving Nr. Omgevingsloket:

Schrijvershoeve  09-06-2016 oprichten 9 woningen OLO 1991103 D

68 t/m 84 even  schrijvershoeve (fase d) 

Kromme 09-06-2016 verbouwing theater Speelhuis OLO 2239765 D

Steenweg 29

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 

ontwerpbesluit 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).

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

Branchweg 1 25-05-2016 plaatsen asbest verzamelcontainer OLO 2366439 D

Maisdijk 9 31-05-2016 nieuwe inrichting milieu OLO 2357493 D

Verlenging beslistermijn
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Waterbeemd 1 08-04-2016 uitbreiding bedrijfspand fase 2 OLO 2288251 D

Mierloseweg 323 03-05-2016 plaatsen reclame OLO 2332113 D

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

De plannen liggen niet ter inzage. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat 

ons college over de plannen heeft beslist. 

Anterieure exploitatieovereenkomst “Houtse Parallelweg 100”
Burgemeester en wethouders maken op grond van het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 

Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeente Helmond op 2 juni 2016 een 

overeenkomst over grondexploitatie als bedoeld in artikel 6.24 Wro is aangegaan met 

Beleggingsmaatschappij J. Kroon B.V. (de exploitant). De overeenkomst heeft betrekking op het 

plan van de exploitant om 39 grondgebonden vrije sector koopwoningen te realiseren op de 

locatie aan de Houtse Parallelweg 100 te Helmond, kadastraal bekend gemeente Helmond, 

sectie T nummers 2640, 2771, 2772, 2776, 2777, 2778 en 2780, plaatselijk bekend als de 

voormalige locatie van Munsters Staalbouw. Conform het bepaalde in artikel 6.2.12 van het 

Besluit ruimtelijke ordening ligt vanaf heden een zakelijke beschrijving van de inhoud van de 

overeenkomst gedurende zes weken voor een ieder kosteloos ter inzage bij de Stadswinkel aan 

het Frans Joseph van Thielpark 1, op afspraak geopend op maandag van 12.00 tot 19.00 uur en 

op dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur. 

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 8 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

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  

Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen

Commissievergadering 
Bestuurscentrum Boscotondo

Commissie Omgeving
Dinsdag 14 juni, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

1. Jaarrekening 2015 en Meerjarenbegroting 2017-2020 
 Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink
2. Presentatie Bereikbaarheidsagenda 
3. Presentatie Speelhuis

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

Bekendmakingen

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

Beemdweg BY41 -  26-05-2016 verplaatsen kantoor en 

schuin tegenover   aanleggen uitweg

Beemdweg 41

Molenstraat 223 27-05-2016 plaatsen reclame OLO 2370749 D

Gasthuisstraat 49 27-05-2016 plaatsen overkapping en verzoek OLO 2370815 D

  ontheffing bestemmingsplan

Havenweg 20 30-05-2016 bouwen terrasoverkapping en  

  ontheffing bestemmingplan

Hortsedijk 69 27-05-2016 plaatsen twee dakkapellen OLO 2371245 D

  rechter dakvlak

Rijnlaan 231 30-05-2016 plaatsen dakkapel OLO 2373629 D

Fitisstraat 17 28-05-2016 plaatsen aanbouw OLO 1199357 D

Markt 213 30-05-2016 verbouwing en ontheffing i.v.m.  OLO 2375141 D

  huisvesting restaurant

Hulshoeve Brandevoort 31-05-2016 oprichten woning OLO 2376297 D

kavel S31

Rutkenshoeve 1 01-06-2016 aanbouw/uitbreiding 2 verdiepingen OLO 2380563 D

Brandevoort 02-06-2016 oprichten (zorg) woningen blok 25 OLO 2381007 D

Kadastraal U 5598  Brandevoort

Stepekolk II Kavel S38  02-06-2016 oprichten woning OLO 2203025 D

kadastraal U 5621 

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

Spitsmuisstraat 55  plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 2336497 D

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

Iepehoutstraat 6 26-05-2016 plaatsen dakkapel OLO 2289457 D

Peeleik 25 27-05-2016 verzoek ontheffing bestemmingsplan OLO 2259939 D

Bakelsedijk 308A 30-05-2016 aanbouwen entree 

Korendijk 9 27-05-2016 uitbreiding bedrijfsruimte OLO 2182751 D

Pastoor Elsenstraat 118A 30-05-2016 plaatsen overkapping-aanbouw 

Herenlaan 90 30-05-2016 plaatsen glaswand OLO 2352561 D

de Kromme Geer 84 30-05-2016 vergroten berging OLO 2316929 D

Haverdijk kadastraal 30-05-2016 oprichten tijdelijke kantoorunits OLO 2296771 D

Y 1169

Besselhoeve 6 30-05-2016 plaatsen erfafscheiding OLO 2306841 D

Velhorstweide 22 31-05-2016 vergroten woning met erker OLO 2298605 D

Geldropseweg 01-06-2016 oprichten grondwal met OLO 2318435 D

  stalen damwand

 

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

Herenlaan 88 27-05-2016  plaatsen tuinhuisje OLO 2339689 D

3e Haagstraat 86A 30-05-2016  overkapping veranda OLO 2327975 D

3e Haagstraat 153 31-05-2016  plaatsen overkapping tegen het huis 

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

voor deze projecten geen omgevingsvergunning is vereist.

Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage legging: Projectomschrijving Nr. Omgevingsloket:

Schrijvershoeve  09-06-2016 oprichten 9 woningen OLO 1991103 D

68 t/m 84 even  schrijvershoeve (fase d) 

Kromme 09-06-2016 verbouwing theater Speelhuis OLO 2239765 D

Steenweg 29

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 

ontwerpbesluit 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).

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

Branchweg 1 25-05-2016 plaatsen asbest verzamelcontainer OLO 2366439 D

Maisdijk 9 31-05-2016 nieuwe inrichting milieu OLO 2357493 D

Verlenging beslistermijn
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Waterbeemd 1 08-04-2016 uitbreiding bedrijfspand fase 2 OLO 2288251 D

Mierloseweg 323 03-05-2016 plaatsen reclame OLO 2332113 D

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

De plannen liggen niet ter inzage. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat 

ons college over de plannen heeft beslist. 

Anterieure exploitatieovereenkomst “Houtse Parallelweg 100”
Burgemeester en wethouders maken op grond van het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 

Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeente Helmond op 2 juni 2016 een 

overeenkomst over grondexploitatie als bedoeld in artikel 6.24 Wro is aangegaan met 

Beleggingsmaatschappij J. Kroon B.V. (de exploitant). De overeenkomst heeft betrekking op het 

plan van de exploitant om 39 grondgebonden vrije sector koopwoningen te realiseren op de 

locatie aan de Houtse Parallelweg 100 te Helmond, kadastraal bekend gemeente Helmond, 

sectie T nummers 2640, 2771, 2772, 2776, 2777, 2778 en 2780, plaatselijk bekend als de 

voormalige locatie van Munsters Staalbouw. Conform het bepaalde in artikel 6.2.12 van het 

Besluit ruimtelijke ordening ligt vanaf heden een zakelijke beschrijving van de inhoud van de 

overeenkomst gedurende zes weken voor een ieder kosteloos ter inzage bij de Stadswinkel aan 

het Frans Joseph van Thielpark 1, op afspraak geopend op maandag van 12.00 tot 19.00 uur en 

op dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur. 

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 8 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

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  

Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen



6 week nummer 23 vrijdag 10 juni 2016 de loop weekkrant HELMOND

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 Helmond-West

Dinsdag Binnenstad en Binderen

Woensdag Brandevoort

Donderdag Rijpelberg

Vrijdag Kroon-Kroll-laan

opgelet: iedere dag is de
oudpapiercontainer 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

Stapelkorting
2 vlaaie n

5% 
kortin g

4 vlaaien

20 %
korti ng

3 v la ai en

10%
kort i n g

WC De Bus,  Nieuwveld  21 ,  Helmond   te l . :  0492 520503
www.superv laa i .n l
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l.Metabolisme Herstel Kuur

Minder suikers, meer vezels en proteïne. Combineer dit met 
uitdagende sportschema's en de juiste begeleiding en het 
resultaat is daar.

Binnen 18 dagen verminder je de buikomvang en het 
vetpercentage met de Metabolisme Herstel Kuur en dat 

zonder jojo e� ect! 

Dankzij dit complete pakket inclusief supplementen 
en een na-traject van een maand zijn al ruim 200 
deelnemers geholpen richting een gezondere leefstijl! 
Kijk voor meer informatie en de reviews op:
 
www.metabolismeherstelkuur.nl

DAGJE WEG?
Huur een 9-persoons bus 
bij Autoverhuur Helmond!

We hebben ook kleinere bussen 
en personenauto’s te huur.

www.autoverhuur-helmond.nl

Inschrijving Keiebijters Carnavalsschlager 2017

De Keiebijters roepen iedereen, solisten 
of groepen, op om mee te doen aan de 
jaarlijkse verkiezing van de Helmondse 
Carnavalsschlager 2017. Deze wedstrijd 
wordt gehouden op zondag 20 novem-
ber in De Traverse aan de Steenweg in 
Helmond.

De criteria waarop wordt gelet, zijn dia-
lect, carnavalesk en originaliteit. Een Hel-
monds onderwerp is niet verplicht, maar 
wel een pre. Aangezien de Keiebijters dit 

jaar hun 55-jarig jubileum vieren, geldt 
dit ook voor de kernwoorden jubileum, 
55 jaar en goud. De winnaar wordt geko-
zen door een vakjury. De publieksjury en 
een jury bestaande uit (afgevaardigden 
van) carnavalsverenigingen bepalen de 
publieksprijs. 

Het motto van het Helmondse carnaval 
2017 is: ‘Doede gallie mee..?’ en dat is nu 
ook de vraag. Willen jullie meedoen met 
het Carnavalsschlagerfestival? Schrijf 
jullie dan uiterlijk 31 augustus 2016 in 
door het inschrijfformulier vergezeld 

met het liedje (digitaal of CD) te sturen 
naar muziek@keiebijters.nl of naar Kei-
ebijters Stichting Helmond, Postbus 34, 
5700 AA Helmond. Het inschrijfformu-
lier en reglement zijn te downloaden op 
www.keiebijters.nl. In de maand sep-
tember en oktober worden de arrange-
menten en opnames gemaakt. Doede 
gallie mee..? Muzikanten en tekstschrij-
vers, geef uw carnavalskriebels de ruim-
te en stuur uw inzending uiterlijk 31 au-
gustus 2016 op naar de Keiebijters. Kijk 
voor meer informatie op 
www.keiebijters.nl n

HELMOND
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Aftrap met symposium ‘Haalt de sociale huursector de volgende eeuw?’

Honderd jaar sociale 
woningbouw in Helmond

Ter gelegenheid van het jubileum vond in Zaal Traverse een druk bezocht symposium plaats, voor mensen 
die betrokken zijn bij de sociale woningsector (Foto Cofoto, Mario Coolen). 

In 1915 waren er in Helmond 
nog helemaal géén sociale 
huurwoningen. Arbeiders -met 
vaak grote gezinnen- woonden 
in kleine en ongezonde krotwo-
ningen. Nu -anno 2016- zijn er 
circa 15.000 corporatiewonin-
gen in de stad; ruim 40% van 
het totale aantal huizen. 

De gemeente Helmond en de 
Helmondse woningcorporaties 
Compaen, Volksbelang, Woon-
partners en woCom staan op 
een feestelijke manier stil bij de 
bouw van de eerste sociale huur-
woningen, 100 jaar geleden. In de 
afgelopen week was de aftrap 
van deze 100ste verjaardag met 
een symposium voor mensen 
die betrokken zijn bij de sociale 
woningsector: gemeenten, wo-
ningcorporaties, huurdersbelan-
genverenigingen, maatschappe-
lijke instellingen, zorg- en markt-
partijen. Tijdens een interessante 
en levendige bijeenkomst keken 
zij niet alleen terug op de bijzon-
dere geschiedenis, maar vooral 
ook vooruit. Later dit jaar vol-
gen er ook activiteiten voor de 
huurders van de Helmondse 
corporaties. Goed wonen is een 

eerste levensbehoefte: in Ne-
derland vinden we het normaal 
dat iedereen een dak boven z’n 
hoofd heeft. Om ervoor te zor-
gen dat er genoeg goede en be-
taalbare huizen zijn, hebben we 
in Nederland woningcorpora-
ties. Zij zorgen ervoor dat ook de 
mensen met lagere inkomens in 
betaalbare, goed onderhouden 
woningen kunnen leven. Ze heb-
ben oog voor de leefbaarheid en 
ondersteunen de initiatieven van 
bewoners om hun wijken pret-
tig en leefbaar te houden. Maar 
dit is toch niet zo normaal als 
we denken. Zo zijn er in de Ver-
enigde Staten helemaal geen 
sociale huurwoningen. En vóór 
1916 was dit ook in Helmond een 
onbekend fenomeen. Vandaar 
dat er dit jaar in Helmond extra 
aandacht aan besteed wordt. In 
de afgelopen eeuw is er nogal 
het een en ander veranderd, zo-
wel in de opvattingen over hoe 
te wonen en waar te wonen als 
ook de mate van comfort. Zo 
maar enkele voorbeelden: krap-
pe bedsteden en alkoven wer-
den vervangen door bedden en 
gaskachels maakten plaats voor 
centrale verwarming. Maar ook: 
het afwisselen van sociale en 
particuliere woningen in nieuw-

bouwwijken als Brandevoort én 
de aandacht voor leefbaarheid in 
de wijk en zorg achter de voor-
deur door de corporaties.

Toekomst
Kortom: de (sociale) woning-
bouw staat niet stil en zal altijd 
in beweging blijven. Zo liggen er 
genoeg nieuwe vraagstukken op 
woongebied: regionale krimp, 
nieuwe woningnood, vergrijzing 
en verzorging, huisvesting vluch-
telingen, burger- en daardoor 
ook huurderparticipatie en het 
verduurzamen van onze leefom-
geving. Uitdagingen waarin wo-
ningcorporaties en de gemeente 
Helmond de komende jaren nog 
een rol te vervullen hebben. Sa-
men met maatschappelijke in-
stellingen, zorgorganisaties en 
marktpartijen kúnnen zij inspe-
len op de grote maatschappelijke 
veranderingen van dit moment. 
Kerntaak blijft dat ook mensen 
met een bescheiden inkomen 
goed kunnen wonen. Er is een 
korte film gemaakt die een goed 
beeld geeft van de ontwikkeling 
van de sociale woningbouw in 
Helmond de afgelopen 100 jaar. 
Met unieke beelden. Zien? 
Ga dan naar www.youtube.
com/c/gemeentehelmondtv n

HELMOND
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Vrijdag 17 JuniVrijdag 17 JuniVrijdag 17 Juni19.00 uur
jeugd-disco

Jeugddisco in De Fonkel

Elke derde vrijdag in de maand 
behalve augustus en december 
is er in wijkhuis De Fonkel een 
Jeugddisco. Op vrijdag 17 juni is 
er voor de voor de tweede keer 
een jeugddisco. 

De eerste disco van 20 mei werd 
redelijk bezocht en het was er 
gezellig dus is er besloten om de 
discoavonden voort te zetten. 
Heb je die van 20 mei gemist dan 
heb je nu dus een nieuwe kans 
en breng je vriendje of vriendin-
netje ook mee. Deze disco is voor 
alle kinderen in groep 4 t/m 8 en 
het maakt niet uit waar je ook in 
Helmond woont. DJ Gerard van 
Discotheek Geofietsia zorgt er-
voor dat het een te gekke avond 

wordt waarbij je helemaal uit je 
dak kunt gaan. De disco duurt 
van 19.00- 21.30 uur, de entree be-
draagt slechts € 1,50. Nog even 
voor de ouders: willen jullie de 
kinderen s.v.p. binnen komen 
ophalen. Alleen kinderen uit 
groep 8, die een briefje bij zich 
hebben van hun ouders, mogen 
eventueel alleen naar huis! Het is 
fijn als jongere kinderen het tele-
foonnummer van hun ouders bij 
zich hebben, in het geval ze eer-
der opgehaald willen worden. De 
Fonkel vind je aan de Prins Karel-
straat 131 in Helmond. 

Volgende vrijdagen zijn: 15 juli, 
16 september, 21 oktober en 18 
november en wordt mogelijk ge-
maakt door CV De Rampetam-
pers. n

HELMOND

Fundraising Gala Diner 
stichting MarAnou
 In het kader van haar 10-jarig 
jubileum organiseert stichting 
MarAnou een Fundraising Gala 
Diner. De stichting nodigt ieder-
een uit te komen dineren voor 
een goed doel. U kunt genieten 
van een live cooking “wereld” 
diner met daarnaast muziek, 
zang, dans en gedichten door 
eigen talenten. Hierna volgt 
vanaf 22.15 uur een swingende 
After Party! 

Om het “community work” voort 
te zetten heeft de stichting uw fi-

nanciële en morele steun nodig. 
Het fundraising diner wordt ge-
houden op zaterdag 2 juli 2016 
om 18.30 uur in het Wijkhuis De 
Geseldonk, Cederhoutstraat 44, 
5706 XC Helmond. Onze keuze 
voor “De Geseldonk” is vanwege 
haar schoonheid, faciliteiten en 
centrale ligging. De kosten voor 
het diner variëren van 25 tot 45 
euro en voor kinderen 12,50. 
Inlichtingen en reserveren via 
Maranou@hotmail.com graag 
vóór 20 juni. www.stichtingma-
ranou.simplesite.com (onder 
constructie) www.facebook.nl/
maranoumanuel  n

HELMOND

Reünie Buurtvereniging Apostelwijk

Een feestcommissie, bestaande 
uit zeven bewoners uit de Apos-
telwijk, zijn volop bezig om de 
festiviteiten rondom het 25-jarig 
jubileum van Buurtvereniging 
Apostelwijk te organiseren. Een 
grandioos feestweekend staat 
gepland voor het weekend van 
17 en 18 september met een ge-
varieerd programma bestemd 
voor klein en groot, jong en oud, 
huidige bewoners maar ook 
voormalige bewoners in wijk-
park aan de Thorbeckestraat.

Alvast een greep uit de festivitei-
ten: kindermiddag, feest-/mu-
ziekavond en een gezinsmiddag. 
Ook zal de receptie natuurlijk niet 
ontbreken. Live orkest, dj’s, spel-
len, tenten etc. zijn vastgelegd. 
Het belooft een geweldige hap-
pening te worden! Reserveer als 
(voormalige) Apostelwijker, lid of 
geen lid van de buurtvereniging, 
deze data alvast in uw agenda. 
Nadere berichten over het feest-
weekend zullen nog volgen. De 
organisatie is op zoek naar oude 
foto’s, adressen van voormalige/
verhuisde Apostelwijkers ( i.v.m. 

de reünie feestavond op zater-
dag 17 sept.), krantenknipsels etc. 
Bent u in bezit van deze zaken 
dan houdt de organisatie zich 
graag aanbevolen om die info te 
mogen ontvangen. 
Dit kan simpel naar e-mailadres 
info@bvapostelwijk.nl of tel. 06-
10719402 n

MIERLO-HOUT
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Naam: Roy Spijker

Leeftijd: 21 jaar

Stage:  Adcommunicatie Helmond

Opleiding: Marketing & communicatie  
 medewerker, ROC ter AA

Hoe ziet je ideale vrije dag eruit?
Mijn ideale dag begint met eerst lekker sporten, 
wanneer ik hiermee klaar ben lig ik het liefst de 
hele dag lekker op de bank.

Heb je hobby's?
Ja, ik sport en fitness graag. Ook vind ik het 
leuk om films te kijken en lekker te gamen.

Maak je veel gebruik van 
social media?
Ja, zoals Facebook, Instagram, LinkedIn en 
Snapchat. Ik ben erg actief op social media en 
houd al mijn pagina’s up to date.

Hoe houd je jezelf op de hoogte van 
de laatste nieuwtjes?
Vooral via social media of ik kijk op nu.nl. 
Ook kijk ik vaak naar het nieuws op tv voor de 
actuele gebeurtenissen in de wereld.

Heb je een bijbaantje naast school?
Ja, ik werk bij een callcenter in Mierlo-Hout 
hier werk ik op maandag, donderdag en vrijdag 
avond. Ik vind dit erg leuk werk en hoop hier 
nog lang te kunnen werken.

Kun je werk en school 
goed combineren?
Ja, mijn rooster sluit goed aan bij mijn 
werktijden.

Hoe bevalt je stage bij 
Adcommunicatie?
Tot nu toe zijn mijn werkzaamheden 
interessant en is er een leuke werksfeer 
aanwezig. 

Een 
aardig en
zorgzaam 
persoon

Ben je op vakantie ook bezig met 
social media en het nieuws thuis?
Ja, niet bepaald met het nieuws wel ben ik 
bezig met social media, zoals bijvoorbeeld 
Facebook om hier foto’s te plaatsen van 
mijn vakantie. En zo iedereen op de hoogte 
te houden wat ik allemaal doe tijdens mijn 
vakantie.

Heb je ooit een prijs gewonnen via 
een actie op Facebook?
Nee, ik heb wel al vaak meegedaan aan een 
actie via Facebook helaas nog nooit het geluk 
gehad om iets te winnen.

Wat zou je nog eens opnieuw willen 
doen in je leven?
Naar Nieuw-Zeeland gaan om mijn familie 
op te zoeken want de laatste keer dat ik er 
was, was ik nog te jong om me er iets van te 
herinneren.

Waar kijk je op dit moment het 
meest naar uit?
De vakantie, omdat ik naar Gran Canaria ga 
met mijn vriendin en schoonvader.

Hoe zouden jouw vrienden je 
beschrijven als persoon?
Ik denk dat ze mij zouden beschrijven als een 
aardig en zorgzaam persoon.

Met wie zou je wel een week van 
leven willen ruilen?
DJ Hardwell, omdat het me erg gaaf lijkt om 
voor zoveel mensen te staan en ook omdat hij 
de hele wereld rond reist.

Kijk je vaak tv en welke 
programma’s kijk je dan meestal?
Ja, ik kijk vaak naar MTV en Comedy Central 
hiernaast kijk ik ook graag naar voetbal. 

Wat zou je meenemen naar 
een onbewoond eiland?
Een cruise schip, zodat ik weer terug kan varen 
naar de bewoonde wereld.

Roy Spijker

Vind je het leuk om zelf ook een week in de krant te staan? Geef je dan op via: christel@deloop.eu. 
De voorwaarden zijn: Je moet in Helmond wonen en tussen de 15 en 22 jaar oud zijn.

Jongerenpagina
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‘De Notenkrakers’ te gast 
in Jan Vissermuseum

In het Jan Visser museum kunt u zondag luisteren naar een lenteconcert door De Noten-
krakers.

Het Jan Visser museum organiseert op 
zondag 12 juni een muzikaal lenteconcert 
met medewerking van de Helmondse 
zang- en amusementsgroep “De Noten-
krakers.”

“De Notenkrakers” werd opgericht op 16 
februari 2000. Deze groep bestaat uit 25 en-
thousiaste mannen en vrouwen die mooie 
optredens verzorgen waarbij een gezellige 
middag gegarandeerd is. Het Jan visser 

museum heeft “De Notenkrakers” bereid 
gevonden om dit concert te verzorgen op 
deze zondagmiddag in het museum. 

Op deze zondag is ook de bakkerij in 
bedrijf waar de ervaren bakkers het ver-
maarde Jan Visser vloerbrood bakken. De 
voorstelling begint om 13.00 uur en duurt 
tot ongeveer 17.00 uur de entree bedraagt 
€ 3,50. Inclusief een lekkere kop koffie. 
Het Jan Visser Museum is gelegen aan de 
Keizerin Marialaan 5 in Helmond nabij 
zwembad De Wissen. n

HELMOND-NOORD

De laatste Comedy Club van dit 
seizoen wordt een klapper!

De laatste van dit seizoen. Wat vliegt 
de tijd. Maar voor we de sleurhut 
van stal halen en ons verenigen op 
de Franse camping om de Belgen 
te treiteren, nog een laatste avond 
Comedy Club Brandevoort. Voor 
zaterdag 18 juni heeft Tim Goditiabois 
weer een geweldige line up geregeld. 
En tja, wie komt er spelen dan? 
Our lips are sealed… Maar wie het mist, 
zal in een hoekje van de camping zitten 
janken en wensen dat hij er toch maar 
bij geweest was. Dus laat je vakantie niet 
vergallen en koop alvast een kaartje!

Nieuw Seizoen

De Comedy Club is een bijzonder groot 
succes en van heinde en ver komen 
de “leden” naar onze “clubavonden”.  
Wij houden van gezelligheid en tijdens 
de pauze en na afloop is het altijd een 
gezellige boel in ons theatercafé. 

Wil jij geen enkele avond missen? Zorg 
dan dat je een passe-partout in je bezit 
krijgt. Dan ben je verzekerd van een plek 
en hoef je niet te stressen om aan een 
kaartje te komen. Een passe-partout 
geeft toegang tot alle Comedy Clubs 
en je krijgt korting op de aankoop van 
een SPECIAL kaartje. Dubbel voordeel 
want je passe-partout is voordeliger dan 
losse kaartjes kopen.

Check je agenda voor de volgende datums: 
za. 24 sept. 2016 - za. 12 nov. 2016 - za. 28 jan. 2017 - za. 20 mei 2017 

Special zaterdag 25 maart 2017

Wat kost een kaartje

Een passe-partout kost €45,- 
en een los kaartje €12.50,-

Via Ticketkantoor.nl/shop/CCB kun je digitaal 
kaartjes kopen voor de Comedy Club van 
18 juni. Na 18 juni zijn alle kaartjes voor het 
volgende seizoen te koop via ticketkantoor.nl 

De kaartjes kosten €12,50 en er zijn geen 
extra kosten. Mocht je inde buurt zijn van  
’t BrandPunt kun je ook daar kaartjes kopen. 

Blijf op de hoogte

Wil je weten wat er allemaal bekokstoofd 
wordt in het team van de Comedy Club 
zorg dan dat je de nieuwsbrief ontvangt. 
Stuur een berichtje naar gastvrouw@
brandpunt.info of klik op de nieuwsbrief die 
je kunt vinden op diverse facebookpagina’s 
en subscribe. De nieuwsbrief staat op de 
facebooksite van Comedy Club Brandevoort.

advertorial
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Deurne Diepvriesspecialist - Milhezerweg 19 - 5752 BA Deurne - T 0493-320051
Helmond Diepvriesspecialist - De Hoefkens 1B - 5707 AZ Helmond - T 0492-544407
Veghel Diepvriesspecialist - Gasthuisstr. 36 - 5461  BB Veghel - T 0413-344004

www.diepvriesspecialist.nl
Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist zolang de 
voorraad strekt. Van woensdag 8 juni t/m dinsdag 21 juni 2016. 
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GrATis tegen 
inlevering van 

15 spaarpunten

€ 13,49

8,99

Zalm filets
900 gram

Epic

€ 2,99

1,00

Wokmix verdi
1 kilogram

Diepvriesspecialist

€ 1,99

1,39

Pom’steak of Belgische
Frites
1 kilogram

Lutosa

Tuinkruiden of Mexico
BBQ worst
5 stuks

Diepvriesspecialist

€ 3,19

1,99

Vanille of aardbei
Cornets d’amour
8 stuks

IJsboerke

€ 3,49

2,69

Krokante of gepaneerde
Frikandel
20 stuks

Vanreusel € 13,99 € 14,29

9,99

€ 6,99

4,79

Broodje frikandel
8 stuks

Diepvriesspecialist

Mexicano of 
gehaktstaaf pikant
4 stuks

Diepvriesspecialist

3 varianten
Ambachtelijk pizza’s
Authentieke Pizza’s
Normaal 2,79 / 2,99

1,50

Gratis
spaar-
kaart
artikel

Curry 
garnalen

250 gram

Klaas Puul

4,49

beste
prijs

€ 3,99 € 3,39

2,39

stunt

3

Frites
Frieten

2 kg  
54 10376 7229965 x 2  kg
1 54 10376 722987
7 x 9 c.-o.

1 kg  
54 10376 72299710 x 1 kg 
1 54 10376 723007
7 x 9 c.-o.

Frites 
Frieten

2 kg 
54 10376 8225815 x 2 kg
1 54 10376 822595
7 x 9 c.-o.

Allumettes
Fijne Frieten

1 kg 
54 10376 82260410 x 1 kg
1 54 10376 822618
7 x 9 c.-o.

Allumettes
Fijne Frieten

Frites préfrites - Voorgebakken Frieten

1 kg  
54 10376 02232510 x 1 kg
1 54 10376 022322
8 x 9 c.-o.

Pom’Steak

10/10 mm

10/10 mm

7/7 mm

7/7 mm

10/18 mm

1020409

1020407

1020536

1020513

1016226

0,60
per stuk

stunt
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janlinders.nlActie geldig van maandag 6 juni 
t/m zondag 12 juni

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

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

199
Onze Trots 
aardbeien

bak 500 gram 
2.99   

Campina  
Echte Slagroom
bus 250 gram
1.09

50% 
KORTING

Spectaculaire acties!
...alléén bij Jan Linders Helmond en Mierlo-Hout
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Bezoek nu een van onze 
inspirerende keukenshowrooms.

Wij zijn ook gevestigd in:

JOUW SMAAK 
VOOR ELK BUDGET

WWW.NUVAKEUKENS.NL

D E U R N E  
STATIONSSTRAAT 67 

T0493 441111

S O M E R E N - E I N D  
BOERENKAMPLAAN 143 

T0493 441111

B E R G E I J K H E E R L E N T I L B U R G

ONZE 
NIEUWE 

COLLECTIE 
IS BINNEN

Keuze uit 2 kleuruitvoeringen

Uit te breiden met Greenline zonwering

Vlakke gootafwerking

16 mm polycarbonaat, opaal of helder

Optioneel warmtewerend polycarbonaat

Statische berekening / 10 jaar garantie

Grote overspanning tussen 2 staanders mogelijk

GREENLINE 
VERANDA
Deze aluminium veranda is voorzien van een 

krasvaste structuurlak in gebroken wit of antraciet. 

De Greenline veranda is in vele maten verkrijgbaar 

en kan met verschillende opties worden uitgebreid. 

krasvaste structuurlak in gebroken wit of antraciet. 

De Greenline veranda is in vele maten verkrijgbaar 

Prijsindicatie

€ 798,-
3000 x 2000 mm

RAL 9010 Structuurlak

Structuur antraciet

GREENLINE 
TUINKAMER 
MET GLASSCHUIFWANDEN

  Complete Greenline veranda

  Gemonteerd op 2 staanders

  1 Kozijnspie

  1 Glasschuifwand voorzijde

  1 Glasschuifwand zijwand

  6 Dimbare LED-Spots
Maatwerk gratis

Prijsindicatie 
Greenline tuinkamer 
 met polycarbonaat dak

€ 4.737,-
5000 x 3000 mm

Dat is waarvoor wij staan. Daar kunt u 100% op rekenen!info@verandaspecialist.nl
www.verandaspecialist.nl

15 JAAR Geldropseweg 22
5706 LT Helmond
T. 0492 525935

Openingstijden
Ma:  12.00 - 17.00
Di t/m vr: 10.00 - 18.00
Za: 10.00 - 17.00

Dat is waarvoor wij staan. Daar kunt u 100% op rekenen!
Prijzen en acties geldig t/m 17-06-2016. 

Dat is waarvoor wij staan. Daar kunt u 100% op rekenen!

WAT BETEKENT BESTE 
DEAL GARANTIE VOOR U?

Dat is waarvoor wij staan. Daar kunt u 100% op rekenen!

 100% aandacht voor uw project, gratis op uw maat gemaakt

 Inmeten van uw project is vanzelfsprekend

 10 jaar garantie/Made in Germany

 

COMBIKORTING
10% korting op uw Pro� line veranda i.c.m. electrische 
zonwering. Er is al een Pro� line veranda vanaf € 1.299,-

BESTE DEAL

G A R A N T I E

G A R A N T I E
Koopzondag 12 juni geopend van 11.00 tot 16.00 uur

 10 jaar garantie  •  Volledige montageservice  •  Inmeten vanzelfsprekend  • Maatwerk gratis  •  Vakkundig advies! Druk- en zetfouten onder voorbehoud. Indien niet benoemd, zijn alle prijzen exclusief 
fundatie- en montagekosten. Getoonde foto’s kunnen afwijken van de genoemde acties. 
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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) 

Opmaak

COLOFON

KLAASEN
VANDEURSENCommunicatie

ONTDEK
BELEEF
GENIET

Tel. 06 2555 0341
info@ronassis.nl

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

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

Kom ook eens kijken!
450m2 Bad & Beach 

afdeling!

•Actie: pArfum grAtis bij beAchlife bikini!
•Facebook actie: win een paar teva
•altijd 10% korting met klantenspaarsysteem

Bad & 
Beach 
mode

Bad & Beach 
mode van o.a.

Slippers 
& sandalen 

van o.a.

dames

heren

kinderen
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Kies eens voor het Belgische Leu-
ven. 127 km,  15 euro brandstof 
en je bent er. Leuven, Belgische 
historie en moderne gemakken 
ineen. Mooie mix van authentieke 
bewoners, studenten en toeristen. 
De stad heeft goed ingespeeld op 
de behoefte aan gemakkelijk zo-
veel en zo goedkoop mogelijk de 
bezienswaardigheden bezoeken. 
Er bestaat een ILUV-LEUVEN ticket 
voor nog geen 20 euro.  Heel han-
dig als je Leuven gaat bezoeken, 
met dit ticket krijg je namelijk toe-
gang tot Museum M, de schatka-
mer van Sint Pieter, het stadhuis 
en de universiteitsbibliotheek & 
toren.
 
Waar je ook gaat of staat in Leuven, 
overal word je omringd door het rijke 
verleden van deze universiteitsstad. 
Elk jaar komen er 50.000 studenten 
uit binnen- en buitenland naar Leu-
ven om hun bachelor of master te 
halen. De studenten zorgen voor 
een bruisende sfeer in de stad. Een 
bezoekje aan de universiteitsbiblio-
theek mag je dan ook niet overslaan. 
De bibliotheek kent een bewogen 
geschiedenis; tijdens een brand in de 
Eerste Wereldoorlog gingen 300.000 
kostbare boeken verloren en tijdens 
een brand in 1940 nog eens 900.000. 
Tijdens de klim naar de toren kom je 
meer te weten over de geschiede-
nis van de bibliotheek en de invloed 
ervan op de stad. Eenmaal boven 
word je getrakteerd op een uniek 
panorama van de stad. Nog een ge-
weldig uitzicht over de stad is het 
dakterras van Museum M. Dit opval-
lende gebouw bestaat uit een oud en 
modern deel, een verrassend stukje 
architectuur. Net zo verrassend als de 
collectie.  Museum M toont  namelijk 
historische en hedendaagse kunst 
geïnspireerd door de veelzijdigheid 
van Leuven. Menig museum is saai. 
Dit absoluut niet. De collectie oude 
kunst concentreert zich vooral rond 
de kunstproductie in Leuven en Bra-
bant van de Middeleeuwen tot de 
19e eeuw. De moderne exposities 
zijn wisselend en van hoog niveau. 

Leuven is een stad waar je de Vlaamse 
historie overal ziet. Zoals op sommige 
Nederlandse plekjes ook Begijnhofjes 
ziet, tref je er in Leuven ook aan. Hier 
stap je letterlijk van een levendige 
stad in een oase van rust. De pitto-
reske pleintjes en smalle straatjes 
maken het Groot Begijnhof een heer-
lijke plek om doorheen te wandelen. 
Ooit woonden er honderden begijn-
tjes, ongehuwde vrouwen, in deze 
huisjes. De pastoor had de zware taak 
om er op toe te zien dat de begijntjes 

zich hielden aan hun kuisheidsgelof-
te en sloot daarom elke avond de toe-
gangspoort. Vandaag de dag wonen 
er vooral studenten en medewerkers 
van de Katholieke Universiteit van 
Leuven. Benijdenswaardige woon-
plekjes. Paradijselijk is ook het Dijle-
park, door Leuvenaren het paradijske 
genoemd. Dit verborgen, romanti-
sche parkje met zijn schattig prieel-
tje, mooie vijver en sprookjesachtige 
bruggetje is een van de mooiste 
plekjes van Leuven. Het stadhuis is de 
trots van de stad. Dit pareltje van goti-
sche bouwkunst is een absolute must 
see! Je kunt er sowieso niet omheen. 
In de nissen van de gevel prijken 236 
beelden van bekende Leuvenaren en 
Brabanders. Een van hen is prins Leo-
pold. Als prille kroonprins was hij te 
gast in Leuven. Omdat er in de stad 
geen hotel chique genoeg was richt-
te het stadsbestuur de salons van het 
stadhuis in als luxueuze overnach-
tingsplaats. Uiteraard droomden heel 
wat Leuvense meisjes over een nacht 
met kroonprins. Of prins Leopold ooit 
een Leuvense schone na het bal mee 
naar het stadhuis heeft genomen is 
een goed bewaard geheim.
 
Genoeg gezien? Pak dan een pint. Je 
bent immers in België. Leuven is dé 
Belgische hoofdstad van het bier, de 
bakermat van Stella Artois. In de Do-
mes aan de Tiensestraat kun je het 
huisbier proeven, rechtstreeks van de 
brouwerij. De lievelingscafé’s van Lot-
te zijn Leuven-Central en Fiere Mar-
griet rond de Sint Pieterskerk en Café 
Allee en AperO op de Oude Markt, 
ook wel bekend als de langste toog 
van de wereld. Nergens vind je meer 
horecazaken bij elkaar dan op dit 
unieke plein waar, vooral tijdens de 
zomermaanden, veel evenementen 
georganiseerd worden.Shopaholics 
kunnen er hun hart ophalen. In wer-
kelijk prachtige panden kan het geld 
rollen. De Mechelsestraat is een ver-
rassende winkelstraat. Van kleding 
bij LIV of Mixte tot kaas bij Elsen, van 
vis bij de Walvis tot strips bij Gobelijn 
en van Italiaanse lekkernijen bij Gigi 
tot opgezette dieren in het raritei-
tenkabinet van Animaux Spéciaux. 
Je goed kleden, zoals het bedoeld is, 
kun je uitstekend. Sowieso kleden de 
Belgen zich gemiddeld beter dan de 
Nederlanders, dus laat je eens kleden 
en inspireren. Ook de hippe winkels 
in de Patrijsstraat, Diestsestraat en op 
het Ladeuzeplein bieden je een net 
wat ander aanbod dan je vertrouwde 
winkels. Sluit de dag af met een sma-
kelijk maal in een van de vele horeca-
zaken. Hotelletje geboekt? Bezoek de 
dag erna dan Brussel. Dat kan al bin-
nen een half uurtje rijden.

Op vakantie 
binnen 2 uur rijden? Door Susan Verheij
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Uw TEMPUR® adviseur:

De matrassen van TEMPUR® vormen zich perfect naar de contouren 
van uw lichaam en ondersteunen u op een manier waardoor u zich 
helemaal gewichtloos voelt. Het unieke TEMPUR® materiaal is zacht 
waar u het wenst en stevig waar uw lichaam het nodig heeft. 

Optimale ondersteuning

Bij aankoop van 2 TEMPUR® 
matrassen met elektrisch 
verstelbare bedbodems*

GRATIS
BED!

* Vraag naar de voorwaarden.

Tempur_Gratis bed_A4 adv vertictaal_NL_v1.indd   1 26-08-15   11:33

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 

zonwering

KORTING

de échte
binnenhuis

adviseur

Korting geldt op goedkoopste product.Vraag in de winkel naar de voorwaarden

Stijl & Co, de grootste in woonaccessoires!

GRATIS 
bedombouw!

Bij aankoop van 2 TEMPUR® 
matrassen met elektrische 
verstelbare bedbodems

Vraag in de winkel naar de voorwaardenVintage karpetten 
240x160 cm. 

Normaal 289. Nu 199,-
140x70 cm. Nu 59,95

2 voor 99,-

Hill bank in deze opstelling uitgevoerd in  
stofgroep 2. €1599,-

+ hoofdsteun stofgroep 2. €109,-  
Verkrijgbaar in meerdere uitvoeringen en opstellingen

GRATIS Design fauteuil “LUZERN” 
t.w.v. € 299,- bij aankoop vanaf €1500,-

Gedkig tot 19 juni 2016. Vraag in de winkel naar de voorwaarden

De barbecueworst van Keurslager 
Goossens uit Helmond is tijdens de 
landelijke barbecueworstkeuring 
van de Vereniging van Keurslagers 
met goud - het hoogst haalbare - be-
kroond. Deskundige keurmeesters 
keurden de barbecueworst op di-
verse punten en concludeerden dat 
de ambachtelijke barbecueworst 
van Keurslager Goossens van hoge  
kwaliteit is. 

Ambachtelijke bekroning
Keurslager Goossens is bijzonder trots 
op deze uitslag: ‘De barbecueworst is 
een favoriet in mijn barbecue-assorti-
ment en daarom wil ik altijd de beste 
kwaliteit garanderen. We maken onze 
barbecueworsten met de grootste zorg 
en gebruiken hiervoor de beste grond-
stoffen’, aldus de ondernemer. De keur-
meesters hebben dit ook geproefd en 
onder andere gekeken of de barbe-
cueworst de juiste ‘bite’, kleur, samen-
stelling, geur en smaak heeft. De bar-
becueworst van Keurslager Goossens 
voldoet aan alle eisen en is volgens de 
jury daarom ‘goud’ waard. Een perfecte 
én erg lekkere ambachtelijke Keursla-
ger barbecueworst volgens de jury, de 
barbecueheld van deze zomer!

Start barbecueseizoen
‘Weer of geen weer: onze barbecue-
worsten zijn niet alleen lekker op de 
barbecue maar ook altijd lekker in 

de pan’, vertelt de ondernemer trots. 
Wij hebben in de winkel de barbecue 
aan gezet, zodat u kunt proeven. En 
om de bekroning te vieren geldt van  
13 t/m 18 juni met vaderdag de 
volgende aanbieding: 4 barbecue-
worstjes en 4 speklapjes voor € 6.95.  
Zo kan iedereen zelf ontdekken hoe 
lekker de ambachtelijke barbecueworst 
van de vakman is. ‘Naast de barbecue-
worst kan de klant natuurlijk ook bij ons 
terecht voor heerlijke spiesen, burgers, 
groot vlees en salades stokbrood bor-
den en bestek etc. om het barbecue-
feest deze zomer compleet te maken!’, 
sluit de ondernemer trots af.

Wilt u onze met goud bekroonde  
barbecueworst proeven? Neem dan 
gerust contact op. We vertellen u graag 
meer over onze ‘gouden’ trots.

Keurslager Goossens 
Steenweg 31 Helmond
0492-522273
www.keurslagergoossens.nl
Info@keurslagergoossens.nl

Barbecueworst 
Keurslager Goossens 
met GOUD bekroond!Goossens

“Meedoen mogelijk 
maken” 

Zuidoost Brabant 
Meedoen mogelijk maken

MEE Zuidoost Brabant
T 040 214 04 04
E info@meezuidoostbrabant.nl
I www.meezuidoostbrabant.nl

Help mensen die een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken! MEE zoekt maatjes 
voor mensen met een beperking.

Als vrijwilliger ben je een maatje en bied 
je een luisterend oor, drink je samen 
een kopje koffie of bied je gezelschap op 
een terrasje. Je hebt tijd en aandacht om 
samen leuke dingen te doen. 
 
Deze contacten leveren een bijdrage 
aan de kwaliteit van iemands leven en 
zorgen dat mensen  kunnen deelnemen 
aan actitiviteiten die voor anderen 
vanzelfsprekend zijn. Vrijwilligerswerk voor 
mensen met een beperking vraagt tijd en 
aandacht, maar geeft veel voldoening.
MEE geeft aan jou als vrijwilliger goede 
ondersteuning en training.   

Heb je interesse of wil je meer informatie? 
Neem dan vrijblijvend contact op met MEE 
Zuidoost Brabant, team Informele Zorg.
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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 onder 
het genot van een drankje. 

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

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

Wat is barbecueën nou eigenlijk? 

Daar is nogal wat verwarring over. Het apparaat heet 
een barbecue (en niet barbeQue!). Daarna valt of staat 
het met de temperatuur waarbij het voedsel gegaard 
wordt. Barbecuetemperaturen 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 ges-
chikt voor wat grotere stukken vlees en vis. Is de tem-
peratuur 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. 

Welke soorten barbecue apparaten zijn 
er en welke moet ik dan hebben?

Laat ik voorop duidelijk stellen: Het is niet het appa-
raat/de barbecue die het gerecht maakt, dat ben jij!

Als eerste is er natuurlijk de brandstofkeuze; houtskool, 
briketten, hout, houtpellets, gas en elektra. Hierbij zijn 
er een aantal factoren belangrijk, wat wil ik waar gaan 
klaarmaken. 

Als tweede is de vorm belangrijk, een open (vlakbo-
dem) barbecue is geschikt voor grillen, een gesloten 
barbecue (met kap) voor alle vormen.

Elektra, geschikt voor grillen, er moet wel een stopcon-
tact zijn, vaak geschikt op balkon of in eigen tuin en 
voor incidenteel gebruik. 

Gasbarbecues worden steeds populairder. Zijn snel op 
temperatuur en vaak hebben ze een kap waarmee ze 
geschikt zijn voor alle vormen van bereiding. Van gril-
len tot roken. Het fijnste zijn de gasbarbecues met kap 
waarbij je ten minste 2 branders hebt. Hierdoor kun je 
de temperatuur goed beheersen en verschillende bar-
becuetechnieken gebruiken, maar daarover verderop 
meer.

Kijken we naar de barbecues op hout/kool dan heb je 
daar de open (grill) en gesloten variant. Met name de 
gesloten variant (bekende kogelbarbecue) is populair 
en heel geschikt voor het grillen tot het roken. Voor 
een 2..4 personen is een 47cm doorsnede barbecue 
voldoende, heb je vaak gasten dan ben je beter uit met 
een 57cm variant. 

Naast de kogelbarbecues heb je ook nog smokers, grote 
apparaten in allerlei uitvoeringen waarbij er meestal 
een aparte vuurbox is waarin een vuurtje wordt ges-
tookt. De warmte en rook trekt door de smoker heen 
en verlaat het apparaat via een schoorsteen. In die trek 
worden de gerechten gerookt.

Nieuw, populair en in opkomst zijn de keramische 
barbecues. Merken als Big Green Egg, Primo grill, Au-
plex kamando leveren een (zware) keramische bar-
becue waarin je met heel weinig brandstof heel lang 
een constante temperatuur kunt houden. Uitermate 
geschikt om te barbecueën (120°..175°C) of te roken 
(65°C.. 120°C). Uiteraard kun je er ook prima in grillen, 
maar, door het warmtebehoudend keramiek duurt het 
daarna een behoorlijke tijd voordat ie weer naar een la-
gere temperatuur is gezakt. Een keramische barbecue 
wordt gezien als “the holy grail” van het barbecueën. 
Tot op de dag van vandaag is er echter nog nooit ie-
mand geweest die mij heeft kunnen uitleggen wat ik, 
wel op een keramische, maar niet op een stalen kogel, 
zou kunnen maken. Het is wel een feit dat een kera-
mische barbecue heel gemakkelijk in het gebruik is en 
super zuinig omspringt met een lading houtskool. En 
het staat natuurlijk stoer in de tuin!

Wanneer gebruik je houtskool?

Houtskool gebruik je in alle vlakbodem barbecues 
zonder kap. Wacht met grillen totdat de bovenlaag van 
het houtskool een grijze aslaag heeft (dat duurt ca. 15 
min).

Voordelen van houtskool: snelle ontbranding, hoge 
piektemperatuur na 20 minuten 500°C, maximale 
temperatuur na 80 minuten 700°C, houtskool geeft 
die karakteristieke barbecue-smaak, lichte rook/grill 
smaak.

Nadelen van houtskool: vuur van mindere kwaliteit, 
minder constant, brandt snel op en daardoor gebruik  
je meer, veroorzaakt asdeeltjes die op het eten terecht 
kunnen komen, hoog asrestgehalte.

Wanneer gebruik je briketten?

Gebruik briketten in alle barbecues met kap. Met name 
de kogelbarbecues. Wacht met grillen totdat de bov-
enlaag van de briketten een grijze aslaag heeft (dat du-
urt ca. 30 min).

Voordelen van briketten: Lange gemiddelde temperat-
uur, de hitte wordt gelijkmatig verdeeld, maximale 
temperatuur na 80 minuten 600°C, briketten branden 
veel langer dan houtskool, de overgebleven briketten 
in de barbecue kun je laten liggen voor de volgende 
keer.

Nadelen van briketten: langzame ontbranding, geeft 
nagenoeg geen smaak af aan het gerecht.

Het beste resultaat krijg je door een mix van briketten 
en houtskool te gebruiken.

Tips & trucs?

• Plaats de barbecue op een stevige, vlakke onder-
grond.

• Kies een plek uit de wind of houd rekening met de  
windrichting, zodat uw gasten niet in de rook 
zitten of last hebben van overwaaiende vonken.

• Steek een houtskoolbarbecue tijdig aan, zodat 
deze minimaal 30-45 minuten kan voorbranden.

• Begin pas met bakken wanneer de vlammen 
helemaal verdwenen zijn en de kolen en/of 
briketten gloeien.

• Zorg dat het vlees op koelkasttemperatuur is,  
halfbevroren geeft een mooi kleurtje aan de 
buitenkant maar rauw vanbinnen, of gaar van 
binnen, zwart van buiten. 

• Keer het vlees of de vis om als het niet meer aan 
het rooster plakt. Vlees dat aan het rooster of 
aan de bakplaat kleeft niet lostrekken, het vlees 
laat vanzelf los.

• Gebruik een tang en géén vork om het vlees te 
keren, zo gaan er geen vleessappen verloren.

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 
maken. Koop eens  bij de lokale keurslager een hele 
braadworst, rol hem op met wat rozemarijn ertussen. 
Wat bbq-rub erop en langzaam indirect laten garen. 10 
minuten voordat ie klaar is smeer je hem in met bar-
becuesaus en laat je de worst nog wat nagaren. Geg-
arandeerd een feest! Of hele kip op een bierblikje, of 
een procureur aan het stuk, of gesmolten camembert, 
of gebakken verse ananas, of met geitenkaas gevul-
de zoete puntpaprika met tijm en honing of, of, of…. 
Keuzen en mogelijkheden genoeg. Google is your best 
friend….

Maar wie schrijft dit nu eigenlijk?

Camiel Berkers, Brabander, Bourgondiër. Naast tech-
niek is eten en koken een grote passie van mij, met 
name de barbecue. Door vrienden en bekenden werd 
ik steeds vaker “de barbecueman” genoemd. Ons hele 
gezin is fan van barbecue, het hele jaar door of het nu 
hoogzomer is of diep in de winter. De Barbecue-passie 
groeit en groeit. Zo heb ik een eigen barbecue-web-
site http://barbecueman.eu of volg me op Facebook 
https://www.facebook.com/camiel.de.barbecueman 
met veel tips, trucs en voorbeelden. De barbecue staat 
gemiddeld meer dan 200 keer per jaar aan, pure passie, 
spelen met vuur en de lekkerste dingen verzinnen, uit-
proberen en maken!

Je ziet het, van hobby tot een echte passie! Mijn 
motto is dan ook:

Het is 365 dagen in het jaar barbecueweer!

Een hele fijne zomer, geniet ervan,

Gloeiende groet

Camiel (de barbecueman) Berkers
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6.99

outdoor

kamperen

recreatie
zomer

deuter
act zero 

109.00
ADVIES 150.00

BIJ ONS

teVa Hurricane 3
SANDAAL, DAMES EN  HEREN

regatta Holcombe
MID JR. BERgScHOEN

WATERPROOF 

rucanor
BIzERTE SANDAAL JR.

Serene 
relaX
Stoel

VAN 79.99 Nu

59.99

brigHton
3 PERSOONS 
79.99

4 PERSOONS 
99.99

2 PERSOONS 
69.99

229.99

relaXStoel 
FuTuRA AIR 
cOMFORT

VAN 255.0 Nu

eXplorer  
50 boat

QuickpitcH tent
2 PERSOONS, 1,5 kILO.

29.99
ADVIES 54.99

BIJ ONS

bbQ cobb pro
compact

2 PERSOONS, 
1,5 kILO.

119.99
ADVIES 124.99

BIJ ONS

bbQ bar b kettle
47 cM
10 JAAR 
gARANTIE

ADVIES 130.00

BIJ ONS

bbQ 2 
Serie 

cLASSIc LxS

229.99

koelboX
ELEcTRIScH
25L.-12V.

59.99

tauruS gtX low
klasse A
men | women

Adventure Store, 
het adres voor al 
uw gas benodigd-
heden voor op de 
camping, terras 
verwarmer 
en bbq ‘s.

copa rio
Lichtgewicht, compacte 

aluminium klapstoel met sterke 
600D nylon loper, extra stabiel, 
2.1 kg. max. belasting 100 kg.

Pack-it Jacket
men | women 

Pack-it Jacket
kids

afritS
broek

Sneldrogend materiaal, 
ideale  pasvorm, 

afritsbaar tot korte broek.
kids

29.99

24.99

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

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

ga op avontuur

VAN 130.00 109.00 NÙ
99.99

•	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		NIEUW	City	Veestraat	3,	Helmond

Kortingen nooit i.c.m. andere acties, retourneren uitsluitend met bon in originele verpaking.  Actie geldig tot 1 juli 2016. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

SkuLE AFRITSBROEk
men | women

(BEIgE) 
VAN 119.95 NÙ 99.99

VAN 50.00 NÙ 39.99

49.99

VAN 40.00 NÙ

24.99

VictorinoX
zwitserse zakmessen

VANAF

15.99

buSHnell 
Verrekijker

POWERVIEW
8x21

29.99
ADVIES 44.75 

BIJ ONS

19.99

deet
ANTI TEEk
ANTI INSEcT

2.99

29.99

NORMAAL 
32.50

bo-camp
feStiVal Slaapzak

VAN 22.99
19.99

kampa Si mat
10 cm widebody

79.99

12.99
Nu

eaSy Set pool

34.99
Nu

inteX VelourS 
LucHTBED 1-PERSOONS

IDEAAL VOOR LOgIES

ADVIES 15.00 BIJ ONS
9.99

Snorkel Set
RuIM ASSORTIMENT

99.99

Nu

249.99

cadac
carri cHef combo

WATERDIcHT
ADEMEND

•  RoestvRij staal
•  BPa vRij
•  aBsoRBeeRt geen 

- kLEuR 
- gEuR 
- SMAAk

VANAF

•  BescheRming 
TEgEN  
MuggEN  
EN TEkEN

filter &
cHloor

VOOR
IN HET

zWEMBAD 
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Wij zijn op zoek naar jou! Voor diverse bedrijven in 
de regio zoeken wij kandidaten voor deze vacatures.

MEDEWERKER QA/QC 
In deze functie ben je mede verantwoordelijk voor het laboratorium, het kwaliteitsmanagementsysteem, audits, klachtenafhandeling en 
grondstof- en product specificaties.

OPLEIDING
HBO bij voorkeur HLO    
 

WAT BRENG JE MEE?
Analyserend vermogen, accuraat en betrokken

TECHNISCH MEDEWERKER
In deze functie ga je trespa platen verwerken tot kasten voor verschillende doeleinden.

WERKTIJD
Fulltime

OPLEIDING
MBO 3-4

WERKTIJD
Fulltime

WAT BRENG JE MEE?
Tekening lezen, machine instellen, assembleren en 
monteren bij de klant.

MEUBELMAKER INTERIEURBOUWER
Ben jij de kandidaat met ervaring in zowel plaatmateriaal alsmede massief en fineerwerk?

OPLEIDING
MBO

WERKTIJD
Fulltime

WAT BRENG JE MEE?
Stressbestendig , oplossingsgericht en zelfstandig. 
geen probleem hebben met overwerk.

WERKTIJD
Parttime

WAT BRENG JE MEE?
Plannen en organiseren/klantencontact/beheersing 
Nederlands en Engels

OPLEIDING
MBO4 administratieve opleiding

CHAUFFEUR MET CE RIJBEWIJS
Voor verschillende bedrijven in de regio zijn wij op zoek naar ervaren chauffeurs voor het rijden met een trekker-oplegger.

OPLEIDING
chauffeurs opleiding        

WERKTIJD
Fulltime

WAT BRENG JE MEE?
geldige chauffeurspas, code 95, kennis van de Engelse en 
Duitse taal

Heb je interesse in een vacature of wil je meer informatie? Bel dan naar Werkgeversplein Regio Helmond 
(vraag naar Diane of Inge) via telefoonnummer 0492-845902 of mail naar info@werkgeverspleinregiohelmond.nl.

ADMINISTRATIEVE ASSISTANT
Ben jij de duizendpoot met administratieve ervaring op HR, Financieel en logistiek vlak?

HEFTRUCKCHAUFFEUR/LOGISTIEK MEDEWERKER
.

OPLEIDING
MBO 4      

WERKTIJD
Fulltime

WAT BRENG JE MEE?
  zelfstandigheid, overzicht bewaken, een geldig heftruck 
certificaat is een pre.
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PVC Vloer 
landhuisdelen 
Leggen zonder egaliseren, 
met kliksysteem, 8 mm dik, 
leverbaar in 2 kleuren, slijtlaag 0,55 mm. 
Van 39.95 Nu voor

klik 
laminaat 
landhuisdelen 

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

Me
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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

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

775.00
excl. montage, incl. btw

klik laminaat 
adVanCe 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 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.

VLOERENSTUNT zondag 12 juni
alleen eindhoVen

geoPend 
11.00 - 17.00 uur



22 week nummer 23 vrijdag 10 juni 2016 de loop weekkrant HELMOND

VADERDAG

Zondag 19 juni is het Vaderdag. Sokken, een aftershave, de 
Voetbal International, een bierpakket. Van die standaard 
Vaderdagcadeaus. Kom op zeg, kan dat nu niet anders? Vast wel. 
Door een beetje creatiever te denken zorg je voor een bijzondere 
Vaderdag. Denk je dat hij niets wil? Eigenlijk weet je zelf ook 
wel dat dat onzin is, want ook hij wil graag in de watten worden 
gelegd. Ook al zegt hij dat die zondag niets anders is dan andere 
zondagen geloof hem dan niet. Hij is stiekem toch heel erg trots 
als jij je best hebt gedaan om hem te verrassen. Echter… zorg 
dan wel voor een verrassing en hou die sokken zelf. 

Feitelijk vier je de band tussen vader en kind. En spreek je uit wat 
je vader voor je betekent. Juist dat uitspreken wordt vaak lastige 
gevonden, daarom doen we dat met een cadeautje. Dus laat je 
cadeau zeggen wat vader voor je betekent. Dat hoeft niet duur te 
zijn, wél persoonlijk. 

Geef een ervaring
Hoe creatiever hoe leuker. Het hoeft niet altijd duur te zijn. Je kunt 
iets materieels geven, maar een ervaring is wellicht des te leuker. 
Bijvoorbeeld eens ouderwets gaan midgetgolfen samen, laat 
een smakelijk ontbijt bezorgen met een kaart erbij dat dat pas 
het begin is van een leuke dag. Of spreek een video boodschap 
in waarin je eindelijk eens zegt trots te zijn op je pa, of waarom je 
zo met hem kunt lachen en ja daar mag je ook in zeggen wat je 
enorm aan hem stoort zo lang de balans maar klopt.  
Knutselde je vroeger iets in elkaar, waarom zou je dat handwerk 
nu niet meer maken en geven? Timmer eens zelf een vogelhuisje 
of plantenbak in elkaar. 

In plaats van dat bierpakket maak je een strippenkaart om vijf 
keer een biertje te pakken samen, bijvoorbeeld in eigen stad of 
dorp, maar dat kan ook in Arcen of Den Bosch.  
Hou je samen van smullen? Doe samen mee met een workshop 
tapasplank maken in de Rips of ga zelf eens uitgebreid koken die 

dag voor iedereen. Stuur hem een kaart (of een appje) dat ie op 
een bepaald tijdstip in een park is en heb daar met het gezin een 
picknick klaar. Dat is pas verrassen!

Fietst ie graag? Haal bij de VVV het Sneukelboekje met daarin 
diverse aanbiedingen van horecazaken uit De Peel. Is je pa zelf 
minder mobiel? Doe eens gek; huur een tandem of wat luxer een 
cabriolet of zelfs een limousine en ga samen pronken. Is ie kreeft 
van sterrenbeeld? Dan kun je deze gaan eten bij de Raymaert 
samen, dat vergeet ie zijn leven niet meer. Werkte hij bij Philips? 
Doe eens een rondje Strijp S in Eindhoven. Enne waarom alleen 
bij Moederdag bloemen geven, ook paps houdt van een fleurige 
tuin. Vist hij graag? Tja dan is een doosje maaien een mooi 
alternatief cadeautje. Lachen? Dat wordt een uitgesteld cadeau; 
een avondje cabaret in ’t Speelhuis of De Ruchte. 

Ben je zelf vader? Laat dan nog snel wat hints vallen. Maar reageer 
hoe dan ook verrast en enthousiast. Ook op dat doosje maaien. 
Deze tijd wordt gekenmerkt door vele samengestelde gezinnen 
en tevens vele alleenstaande vaders en moeders. Het kan zijn dat 
de kinderen op Vaderdag niet bij de vader zijn, dat kan pijnlijk zijn. 
Juist dan wordt het belang ingezien van het vieren van Vaderdag. 
Gescheiden moeders; gun je ex een dagje extra de kinderen want 
feitelijk gun je het je kinderen dan en heb jij een dagje mama-vrij. 
Toch alleen die dag? Maak er toch een feestelijk dagje van. Er is in 
de regio genoeg te doen. 

Tja is je pa saai, dan volstaat natuurlijk een saai cadeau. Is hij 
simpelweg niet lief, vraag dan of ie wat liever wil zijn. Een draak 
van een vader? Er is een gelijknamig hotel in Bergen op Zoom. 
Heeft ie een hekel aan winkelen met je moeder? Laat hem eens 
gaan winkelen met jouw partner, voordeel is dat jij dat dan niet 
hoeft en dat ze met iets verrassends thuis komen.
Zo zie je maar, hoe je met een beetje creatieve geest Vaderdag 
als een waar presentje kunt laten zijn. 

Door Susan Verheij
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AL RUIM 40 JAAR ONVERMINDERDE 
PASSIE VOOR HET BUITENLEVEN

“Je tuin, terras of balkon is een belangrijk 
onderdeel van je leefomgeving. Wat is er 
nou fijner dan lekker buiten op je gemak te 
lezen, te relaxen en te dineren.“

Aan het woord is Ralf Peters, eigenaar 
van het Limburgse familiebedrijf 
Timmermans Tuinmeubelen, met 
vestigingen in Roermond, Venlo en Horst. 
 
“We zijn één van de grootste 
tuinmeubelzaken in Zuid-Nederland en 
hebben in de ruim 40 jaar dat het bedrijf 
bestaat, heel wat trends voorbij zien komen. 
Wat er nooit veranderde, is de liefde voor 
ons vak. We zijn intensief bezig met de 
nieuwste ontwikkelingen in de markt. En 
we gaan een stap verder! Onder de naam 
‘Bon Dia outdoor living’, voeren we vanaf 
dit seizoen een zelf ontwikkelde meubellijn 
waarin ons enthousiasme en ruime 
ervaring in deze branche samenkomen. 

Deze lijn bestaat onder andere uit 
loungesets van nautisch kunstleder en 
Sunbrella, zachte weersbestendige stoffen, 
die qua looks en comfort je huiskamer als 
het ware naar buiten verplaatsen. Dé trend 
van 2016!”
In de zeer ruime showrooms vanaf 
1.500m2 (in Horst is dit jaar de winkelvloer 
zelfs verdubbeld!) staan tuinmeubelsets in 
vele tuinstijlen en -smaken. 

www.timmermanstuinmeubelen.nl
Alle winkels zijn dagelijks open. 
Gratis parkeren.

Ralf Peters

Een mooie aanvulling op het  meubelassortiment 
vormen de aluminium veranda’s en tuinkamers.  
En voor als het wat frisser wordt, de collectie 
buitenhaarden. “Dat maakt het buitenleven in 
elk seizoen mogelijk!”
 
“Superieure kwaliteit van het materiaal maar 
ook uitstekend zitcomfort zijn bepalend of 
we een meubel in onze collectie opnemen.” 
 
Alle materialen zijn ruim vertegenwoordigd in 
de Timmermans-collectie, zoals vlechtwerk 
tuinmeubelen, waaronder zeer veel loungesets 
en allweather tuinmeubelen. Daarbij ook 
sets in aluminium, teakhout, natuursteen en 
rvs. Met -uiteraard- bijpassende parasols en 
accessoires. 

Proefzitten is heel belangrijk. “Ontspannen in je 
tuin of op je terras kan alleen als je écht lekker 
kunt zitten!” 
 
Het bieden van hoogwaardige kwaliteit, in 
combinatie met de laagste prijsgarantie, óók 
ten opzichte van internet, is de succesformule 
van Timmermans. 
In de ruime showrooms in Roermond, Venlo en 
Horst staan tuinmeubelsets in vele tuinstijlen 
en -smaken. 
“Onze klanten mogen zich in alle rust oriënteren 
en komen proefzitten! We spreken een breed 
publiek aan en hebben een mix van betaalbare 
en hoger segment meubelen”.  

Buiten het tuinseizoen zit het 
Timmermans-team uiteraard niet 
stil, maar is met veel plezier actief in 
Oktoberfeest- en carnavalskleding.
In Horst wordt in november en december 
daarbij nog een kerstafdeling met 
kunstbomen en versiering gerund.
 
“Lekker druk toch? Online gaan we flink 
uitbreiden en we hebben nog veel meer 
plannen...”

VADERDAG

Zondag 19 juni is het Vaderdag. Sokken, een aftershave, de 
Voetbal International, een bierpakket. Van die standaard 
Vaderdagcadeaus. Kom op zeg, kan dat nu niet anders? Vast wel. 
Door een beetje creatiever te denken zorg je voor een bijzondere 
Vaderdag. Denk je dat hij niets wil? Eigenlijk weet je zelf ook 
wel dat dat onzin is, want ook hij wil graag in de watten worden 
gelegd. Ook al zegt hij dat die zondag niets anders is dan andere 
zondagen geloof hem dan niet. Hij is stiekem toch heel erg trots 
als jij je best hebt gedaan om hem te verrassen. Echter… zorg 
dan wel voor een verrassing en hou die sokken zelf. 

Feitelijk vier je de band tussen vader en kind. En spreek je uit wat 
je vader voor je betekent. Juist dat uitspreken wordt vaak lastige 
gevonden, daarom doen we dat met een cadeautje. Dus laat je 
cadeau zeggen wat vader voor je betekent. Dat hoeft niet duur te 
zijn, wél persoonlijk. 

Geef een ervaring
Hoe creatiever hoe leuker. Het hoeft niet altijd duur te zijn. Je kunt 
iets materieels geven, maar een ervaring is wellicht des te leuker. 
Bijvoorbeeld eens ouderwets gaan midgetgolfen samen, laat 
een smakelijk ontbijt bezorgen met een kaart erbij dat dat pas 
het begin is van een leuke dag. Of spreek een video boodschap 
in waarin je eindelijk eens zegt trots te zijn op je pa, of waarom je 
zo met hem kunt lachen en ja daar mag je ook in zeggen wat je 
enorm aan hem stoort zo lang de balans maar klopt.  
Knutselde je vroeger iets in elkaar, waarom zou je dat handwerk 
nu niet meer maken en geven? Timmer eens zelf een vogelhuisje 
of plantenbak in elkaar. 

In plaats van dat bierpakket maak je een strippenkaart om vijf 
keer een biertje te pakken samen, bijvoorbeeld in eigen stad of 
dorp, maar dat kan ook in Arcen of Den Bosch.  
Hou je samen van smullen? Doe samen mee met een workshop 
tapasplank maken in de Rips of ga zelf eens uitgebreid koken die 

dag voor iedereen. Stuur hem een kaart (of een appje) dat ie op 
een bepaald tijdstip in een park is en heb daar met het gezin een 
picknick klaar. Dat is pas verrassen!

Fietst ie graag? Haal bij de VVV het Sneukelboekje met daarin 
diverse aanbiedingen van horecazaken uit De Peel. Is je pa zelf 
minder mobiel? Doe eens gek; huur een tandem of wat luxer een 
cabriolet of zelfs een limousine en ga samen pronken. Is ie kreeft 
van sterrenbeeld? Dan kun je deze gaan eten bij de Raymaert 
samen, dat vergeet ie zijn leven niet meer. Werkte hij bij Philips? 
Doe eens een rondje Strijp S in Eindhoven. Enne waarom alleen 
bij Moederdag bloemen geven, ook paps houdt van een fleurige 
tuin. Vist hij graag? Tja dan is een doosje maaien een mooi 
alternatief cadeautje. Lachen? Dat wordt een uitgesteld cadeau; 
een avondje cabaret in ’t Speelhuis of De Ruchte. 

Ben je zelf vader? Laat dan nog snel wat hints vallen. Maar reageer 
hoe dan ook verrast en enthousiast. Ook op dat doosje maaien. 
Deze tijd wordt gekenmerkt door vele samengestelde gezinnen 
en tevens vele alleenstaande vaders en moeders. Het kan zijn dat 
de kinderen op Vaderdag niet bij de vader zijn, dat kan pijnlijk zijn. 
Juist dan wordt het belang ingezien van het vieren van Vaderdag. 
Gescheiden moeders; gun je ex een dagje extra de kinderen want 
feitelijk gun je het je kinderen dan en heb jij een dagje mama-vrij. 
Toch alleen die dag? Maak er toch een feestelijk dagje van. Er is in 
de regio genoeg te doen. 

Tja is je pa saai, dan volstaat natuurlijk een saai cadeau. Is hij 
simpelweg niet lief, vraag dan of ie wat liever wil zijn. Een draak 
van een vader? Er is een gelijknamig hotel in Bergen op Zoom. 
Heeft ie een hekel aan winkelen met je moeder? Laat hem eens 
gaan winkelen met jouw partner, voordeel is dat jij dat dan niet 
hoeft en dat ze met iets verrassends thuis komen.
Zo zie je maar, hoe je met een beetje creatieve geest Vaderdag 
als een waar presentje kunt laten zijn. 

Door Susan Verheij
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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

€559.00

Batavus 
CNCTD

€ 549.00

Sparta 
Pick Up 

€449.00

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 tm 25 juni 2016)

(geldig tm tm 25 juni 2016)

25% korting

25% korting

Fietszadel naar keuze

Fietstas naar keuze

met 3 versnellingen 
nu van €659.00 voor

met 3 versnellingen 
nu van €599.00 voor

met 3 versnellingen 
nu van €499.00 voor

nu met 
bon

nu met 
bon

oP=oPoP=oP oP=oP

Voordelig
opstappen
en goooo
Urban Arrow bakfietsen
de family is een bakfiets met elektrische trapondersteuning waarmee je je kinderen veilig en 
snel door de stad manoeuvreert. de fiets heeft een licht aluminium frame en is gemakkelijk 
wendbaar, zodat je soepel door het verkeer zigzagt.

Onze accessoires zorgen ervoor dat je de fiets helemaal kunt 
aanpassen aan jouw gezin. Bijvoorbeeld met een opklapbaar 
bankje of een extra zitje achterop. allemaal uitgevoerd in mooi 
dutch design. niet met de auto, maar lekker fietsen. 
Wat wil je gezin nog meer!

€3950.00
Vanaf 

VANAF HEDEN 
VErkrIjGBAAr
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van alles wa
Iedere maandag organiseert het 
HMC een Superkien in het TOV-
gebouw, Azalealaan te Helmond. 
Maximaal uit te keren geldprij-
zen met als hoofdprijs een be-
drag van € 350.Tevens een loterij 
voor het winnen van twee grote 
gevulde levensmiddelenman-
den en gratis kienkaarten. Bij 
voldoende belangstelling vindt 
er ook een gratis verloting van 
diverse prijzen plaats tijdens de 
pauze. Aanvang 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 van 7 
juni tot 20 juli haar schilderijen 
en objecten, haar mooie kleur-
rijke werk is te zien tijdens ope-
ningsuren op de 1e verdieping 
van de Fonkel. Prins Karelstraat 
131 te Helmond.

Tourclub TC’81 rijdt op zondag 12 
juni de ALS/Diessen wielertocht, 
afstand 100 km. Start om 8.00 
uur aan de Geysendorfferstraat. 
Wegkapitein is Hein Manders. 
Gastrijders zijn altijd welkom. 
Een volg/materiaalwagen is aan-
wezig. Voor informatie zie: 
www.tc81.nl

Verenigingenraad de Oliemolen 
organiseert op zondag 12 juni 
weer een snuffelmarkt in Hel-
mond aan de Churchillaan, op 
het oude Ehad-terrein. Aanvang 
9.30 t/m 15.30 uur. Entree kost 
€ 1.-

Ook u bent op zondag 12 juni 
om 14.00 uur van harte welkom 
tijdens de Samenkomst van de 
Passage-school. Magda Wit-
siers spreekt namens de Leraren 
van de Wereld van de Wijsheid. 
Magda geeft via haar duimen 
en oogcontact energie door. Na 
deze overdracht kunt u rustig de 
zaal verlaten. Na de pauze kunt 
u een persoonlijke vraag stellen. 
Wijkhuis Westwijzer, Corten-
bachstraat 70. Vrije gift. 
www.passage-school.nl

De laatste liederentafel in Café de 
Karper, Walvisstraat 34, Mierlo-
Hout is op maandag 13 juni, aan-
vang 20.30 uur. Het Karper huis-
orkest met voorzangers zorgen 
voor de live begeleiding en u als 
gast voor zang, dans en gezellig-
heid. Het thema is “Geniet zon-
der limiet van ’t betere Hollandse 
lied”. Een avond vol gezelligheid, 
gratis hapjes en gratis toegang.

Speeltuin Leonardus presenteert 
zaterdag 18 juni orkest “New 
Challenge” met muziek ‘from 
the sixties and more.’ Het orkest 
is afkomstig uit Helmond e.o. 
Wilt u een avondje genieten van 
deze mooie muziek en een dans-
je wagen, dan bent u welkom in 

Speeltuin Leonardus op het ver-
warmd overdekt terras van 20:00 
uur tot 23:30 uur. Gratis toegang 
aan de Mg. Swinkelsstraat 24 te 
Helmond. Kinderen tot en met 
16 jaar hebben vrij toegang, mits 
onder begeleiding van een vol-
wassene. De speeltuin en toe-
stellen zijn niet toegankelijk. 
0492-533540 
www.speeltuinleonardus.nl

Linedancegroep The Black 
Cherry Dancers organiseert op 
zaterdag 18 juni een CD avond in 
Cultureel Ontspanningscentrum 
De Vliegert, Heer van Rodestraat 
109A te Mierlo. Aanvang 19.30 
uur tot 23.30 uur. Zaal open van-
af 19.00 uur, entree € 2,00.

Gemengd koor Corde Et Animo 
uit Someren-Heide geeft zater-
dag 18 juni om 20.00 uur in het 
dorp een concert in samenwer-
king met vernieuwende Vocal 
Group Estrade, het bruisend 
jongeren koor La Finessa en ge-
mengd koor Forever Young. Er 
zullen vrolijke noten gezongen 
worden afgewisseld met num-
mers die je raken. De uitvoering 
is in gemeenschapshuis De Bunt 
op Graathof 9 en is gratis toe-
gankelijk.

Bridgeclub ’t Houtse Slem or-
ganiseert op maandagavond 
in De Geseldonk t/m 18 juli een 
zomercompetitie, waaraan ook 
bridgeparen van buiten de club 
kunnen deelnemen. Dit kan voor 
€5 per persoon. Als deze bridgers 
lid worden van de club krijgen zij 
€5 korting op de jaarcontributie 

2016-2017. Aanmelden op maan-
dag voor 12 uur bij de heer G. van 
Stempvoort, tel. 06-507053843. 

Praktijkschool Helmond organi-
seert op donderdag 23 juni van 
14:30-17:30 uur een Nicaragua 
Markt aan de Generaal Snijders-
straat 51 te Helmond. Verkoop 
van door leerlingen zelfgemaakte 
artikelen en lekkere hapjes met 
als thema Nicaragua.

De Ypsilon Gespreksgroep orga-
niseert op donderdagavond 23 
juni van 19.30-21.30 uur een con-
tactavond van Ypsilon Helmond 
e.o. voor familieleden en naast-
betrokkenen van mensen met 
psychotische kwetsbaarheid. 
Deze avond is vrij toegankelijk. 
Ggz ‘t Warant, Wesselmanlaan 
25a in Helmond. Wilt u deze 
avond bijwonen: aanmelden via 
ypsilon-helmond@hotmail.com 
of tel. 0492-844421 Grip Infodesk 
Warant.

Iedere woensdagmiddag in de 
maanden juni, juli en augustus 
kunt u bridgen vanaf 13.00 uur 
bij café ‘t Huys, Mierloseweg 11 
te Helmond. Vrije inloop. Voor 
vragen kunt u terecht bij Ellen 
Berends, tel. 06 11 407 604.

In het Catharina ziekenhuis 
wordt op woensdag 29 juni een 
informatieavond gehouden voor 
mensen die behandeld zijn voor 
maag- of slokdarmkanker. Tij-
dens deze avond geven medisch 
specialisten en verpleegkundigen 

presentaties over de nieuwste 
ontwikkelingen rondom de be-
handeling van deze kankersoor-
ten. Ook wordt gesproken over 
de klachten die na de operatie 
kunnen ontstaan en hoe daar 
mee om te gaan. Daarnaast is er 
uitgebreid de mogelijkheid om 
vragen te stellen. De bijeenkomst 
vindt plaats in de Wintertuin van 
het Catharina Ziekenhuis en is 
van 19.30 – 21.30 uur. Aanmelden 
kan door een mail te sturen naar 
chirurgischeoncologie@
catharinaziekenhuis.nl. Telefo-
nisch aanmelden kan ook via 
telefoonnummer 040 – 239 6600.

Activiteiten woonzorgcentrum 
de Ameide toegang vanaf 55+. 
Iedere dinsdag Happy Hour kof-
fie met gebak € 3,00 om 15.00 
uur. Iedere dinsdag handwer-
ken om 15.00 uur. Iedere woens-
dag sjoelen om 15.00 uur. Iedere 
maandagavond kienen om 19.00 
uur donderdagmiddag is er kie-
nen om 15.00 uur. Iedere vrijdag 
rikken en jokeren om 14.30 uur.
Dinsdag 14 juni dansavond onder 
muzikale begeleiding van Wiljan 
van Gerwen om 19.30 uur entree 
€ 2,50.

Activiteiten woonzorgcentrum 
Alphonsus: Zondag 12 juni mu-
ziekmiddag met muziek als me-
dicijn onder leiding van Jo Naus 
om 14.30 uur toegang gratis. 
Woensdag 15 juni KBO diner om 
17.30 uur. 
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Winnaars Razend Enthousiaste Rekenaars 2016
Vanuit groep 8C heeft een groep-
je leerlingen, Pien Verspeek, Lisa 
van Nuland, Thijs Alting en Ky-
anu Nguyen, dit jaar meegedaan 
aan het project Razend Enthou-
siaste Rekenaars. Dit landelijke 
project wordt gesponsord door 
onder andere Meijburg & Co. 
Vanuit dit bedrijf kregen ze een 
coach toegewezen en de coach 
kwam de afgelopen vier maan-
den steeds met een nieuwe op-
dracht waar de groep dan zelf-
standig mee aan de slag moest. 

De groep moest op papier een 
evenement organiseren en daar-
bij kwam van alles kijken: posters 
ontwerpen, nadenken over loca-
tie en berekenen wat daar alle-
maal kon, je doelgroep uitzoeken 
en berekenen hoeveel mensen 
uit je doelgroep er op jouw eve-
nement zouden komen, naden-
ken over reclame en wat nou de 
beste manier van reclame maken 
is, bedenken welke bekende Ne-
derlander je zou uitnodigen en 

uitzoeken wat dat gaat kosten, 
nadenken over verzekeringen 
voor je evenement en ook na-
denken over de hygiëne en hoe 
je dit aanpakt en ook bedenken 
welke hapjes je gaat serveren en 
waar je die dan inkoopt en voor 
hoeveel je die weer verkoopt 
zodat je winst krijgt. De groep 
bedacht het evenement Zomer-
braderie Brandevoort waarbij ze 
kraampjes wilden met vakan-
tielanden als thema. Die landen 
konden dan zichzelf verkopen en 
producten die gekoppeld waren 
aan die landen werden de hapjes 
en drankjes van het evenement. 
Ook wilde de groep ruimte bie-
den aan kraampjes voor plaatse-
lijke producten en de sambaband 
de Brandeleros wilden ze uitnodi-
gen voor de muzikale omlijsting. 
Er werd steeds hard gewerkt aan 
de opdrachten, er moest een hele 
begroting bijgehouden worden 
en ook een logboek. De groep 
zocht contact met Lars Boom, 
de bekende Nederlander die ze 
wilden uitnodigen op hun evene-
ment. Via Facebook werd er met 

De winnaars Thijs Alting, Lisa van Nuland, Kyanu Nguyen en Pien Verspeek met hun coach Frank Metse-
makers van Meijburg & CO

hem gecorrespondeerd over de 
opdracht. Ze hadden bedacht dat 
mensen in een kraampje tegen 
hem konden wielrennen en dat 
dit geld zou opleveren voor een 
goed doel. Er werd ook een munt 
ontworpen waarmee de mensen 

dingen konden kopen op het 
evenement en er werd zelfs een 
spaarkaart bedacht als leuk ex-
traatje. Donderdag 26 mei was de 
finale bij het hoofdkantoor van 
Meijburg & Co in Amstelveen. 
De groep had alles uit de kast 

gehaald voor de presentatie van 
hun evenement aan de vakjury. 
Jurylid Klaas van Kruistum weest 
uiteindelijk de leerlingen van de 
Vendelier als winnaars aan en 
benoemde hen tot: de Razend 
Enthousiaste Rekenaars 2016!  n

BRANDEVOORT
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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

€559.00

Batavus 
CNCTD

€ 549.00

Sparta 
Pick Up 

€449.00

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 tm 25 juni 2016)

(geldig tm tm 25 juni 2016)

25% korting

25% korting

Fietszadel naar keuze

Fietstas naar keuze

met 3 versnellingen 
nu van €659.00 voor

met 3 versnellingen 
nu van €599.00 voor

met 3 versnellingen 
nu van €499.00 voor

nu met 
bon

nu met 
bon

oP=oPoP=oP oP=oP

Voordelig
opstappen
en goooo
Urban Arrow bakfietsen
de family is een bakfiets met elektrische trapondersteuning waarmee je je kinderen veilig en 
snel door de stad manoeuvreert. de fiets heeft een licht aluminium frame en is gemakkelijk 
wendbaar, zodat je soepel door het verkeer zigzagt.

Onze accessoires zorgen ervoor dat je de fiets helemaal kunt 
aanpassen aan jouw gezin. Bijvoorbeeld met een opklapbaar 
bankje of een extra zitje achterop. allemaal uitgevoerd in mooi 
dutch design. niet met de auto, maar lekker fietsen. 
Wat wil je gezin nog meer!

€3950.00
Vanaf 

VANAF HEDEN 
VErkrIjGBAAr



26 week nummer 23 vrijdag 10 juni 2016 de loop weekkrant HELMOND

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:

Gezocht taalvrijwilligers
Heb jij iets met taal?
Zoek jij zinvol vrijwilligerswerk?

Dan zoeken wij jou!
Als Taalvrijwilliger ga je aan de slag met taal. Je helpt mensen echt verder. 
We zoeken vrijwilligers voor verschillende functies: voorlezers, coördinatoren, taalmaatjes 
en taaltrainers.

Wij bieden
• Deskundigheidsbevordering 
• Open en collegiale sfeer
• Ondersteuning vanuit LEVgroep

Interesse?
Neem dan contact op met het 
Vrijwilligerswerk Helmond (0492) 598989 of 
vrijwilligerswerkhelmond@levgroep.nl

Schampers Hypotheekadvies voor kwalitatief hoogwaardig én persoonlijk hypotheekadvies 
tegen een zeer concurrerend adviestarief! Wij zijn gespecialiseerd in starters op de 
woningmarkt en hebben voor deze doelgroep een speciaal Starters Tarief!

JAZEKER, HET KAN BETER!

Adres (alleen op afspraak)
Schootense Dreef 27,  
5708 HZ  Helmond
0492 - 389583
info@schampershypotheekadvies.nl

Speciaal StarterStarief  € 1.495 = all in!

tarief DoorStromer/overSluiter  € 1.750 = all in!

Kijk op: www.schampershypotheekadvies.nl
Neem gerust vrijblijvend contact op!

 

Faros Seniorendienstverlening 
Voor uw gemak en comfort 

Sinds 2004 

Groene vingers gezocht? 
 

Om ervoor te zorgen dat uw mooie tuin ook echt mooi blijft komt  
onze Hovenier graag een keer bij u langs. Wilt u meer informatie of een  
compleet overzicht van onze diensten, bel de Servicelijn 0492 343913  

of ga naar onze website www.farosgroep.nl 
 

opheffings
uitverkoop

openingstijden 
do. vr. en za. 

12.00-17.00 uur

steenweg 32a, helmond

Weer voLop ZoMerJurkJes!

NIEUW

WASSERETTE

NIEUW

Nieuw bij Shell Frans Verbakel
Mierloseweg 206, Helmond
Doe uw was terwijl u uw auto wast, 
boodschappen doet of een broodje eet.

Snel gemakkelijk en voordelig uw textiel 
wassen!

0492 - 522 868
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Taalvrijwilligers
Hoe kun je meedoen in de maat-
schappij als je de Nederlandse 
taal niet of nauwelijks spreekt? 
Als je de dokter niet kunt ver-
staan of niet begrijpt wat de 
lerares over de schoolprestaties 
van je kinderen vertelt? Hoe kun 
je meedoen in de maatschappij 
als je moeite hebt om simpele 
formulieren in te vullen? 

Als taalvrijwilliger ben je van 
onschatbare waarde voor zo-
wel mensen met Nederlands als 
moedertaal als voor anderstali-
gen. Je kunt mensen écht helpen. 
Iedereen die goed Nederlands 
spreekt en schrijft kan aan de 
slag als taalvrijwilliger. Een on-

derwijsachtergrond is niet nodig. 
We zoeken mensen met inle-
vingsvermogen, enthousiasme, 
creativiteit en doorzettingsver-
mogen. 

Wat doet een taalvrijwilliger?
Een taalvrijwilliger helpt iemand 
om de taal beter te leren spreken, 
lezen of schrijven. Na een intake 
gesprek brengt LEVgroep je in 
contact met een mogelijk maatje 
en als er een klik is maken jullie 
zelf vervolgafspraken. 

De meeste maatjes komen één 
keer per week, één of twee uur-
tjes bij elkaar. Bij iemand thuis 
of op een andere locatie, bijvoor-
beeld in de bibliotheek of in het 
wijkhuis. 

Er is ook begeleiding 
voor de taalvrijwilligers
Als taalvrijwilliger bij LEVgroep 
krijg je er ineens zo’n 100 col-
lega’s bij. Je kunt je ook verder 
ontwikkelen. Zo leer je veel over 
samenwerken, organiseren, ver-
antwoordelijkheid en grenzen 
stellen. Indien je dat wilt, kun je 
deelnemen aan een training voor 
taalcoaches. Ook taalvrijwilliger 
worden? Wil je meer weten of 
aan de slag willen als taalvrij-
williger? Neem dan contact op 
met LEVgroep via 0492-598989 
of vrijwilligerswerkhelmond@
levgroep.nl Ze leggen uit wat de 
mogelijkheden zijn of plannen 
een kennismakingsgesprek om 
te kijken wie of wat het beste bij 
je past. n

HELMOND

Urban Arrow 
gaat als een speer!
Urban Arrow, het elektrische 
transportfietsenmerk uit Am-
sterdam, verovert de wereld. 
Met ruim 250 verkoop punten 
in Noordwest Europa en Ame-
rika is Urban Arrow in 5 jaar 
uitgegroeid tot een wereldspe-
ler van formaat. De Urban Ar-
row 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 Ar-
row de 1e elektrische auto op 2 
wielen genoemd; comfortabel 
en met een super wegligging ga 
je als een speer door de stad. 
 
Ook voor het mkb in de binnen-
stad biedt Urban Arrow een uit-
komst. De Urban Arrow Cargo 
is beschikbaar in verschillende 
formaten en doet als echt werk-
paard dienst voor alle bedrijven 
die iets snel en schoon door de te 

vervoeren hebben; van koerier en 
loodgieter tot maaltijdbezorger 
en stomerij. Voor elke gebruiker 
heeft Urban Arrow een oplos-
sing. Dit komt door het inven-
tieve modulaire frame ontwerp. 
Met een achterframe zijn talloze 
verschillende fietsmodellen te re-
aliseren. Momenteel zijn er drie 
basisuitvoeringen; de Family, de 
Cargo en de Shorty. Iedere uit-
voering heeft zijn eigen gebrui-
kersgroep en met de diverse be-
schikbare accessoires is er voor 
ieder wat wils. Niet voor niets 
heeft Urban Arrow al meerdere 
design- en innovatieprijzen 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 toekomst voor het nog 
maar 5 jaar oude Urban Arrow.
Vanaf heden verkrijgbaar bij 
Henk van Rooij Fietsen, Mierlo-
seweg 23 Helmond www.henk-
vanrooijfietsen.nl n

HELMOND

Nieuwe revolutionaire zelfbedieningswasmachines

Wassen en drogen bij 
Shell Frans Verbakel

Bij Shell Frans Verbakel kunt u terecht voor het wassen van uw textiel 
in grote trommels. Snel wassen en drogen met hypoallergeen wasmid-
del, terwijl u uw boodschappen doet (Foto Cofoto, Mario Coolen).

Sinds enkele weken staan er bij 
tankstation Shell Frans Verba-
kel aan de Mierloseweg wasma-
chines waar u snel uw was kunt 
laten reinigen. De machines 
kunnen tot 18 kg. was wassen, 
dus zijn ideaal voor dekbedden, 
dekens, kussen, slaapzakken, 
bedrijfskleding en overgordij-
nen, maar uiteraard ook voor 
uw ‘gewone’ was. Er is ook een 
grote droogtrommel waar uw 
was in korte tijd kan worden ge-
droogd. Het is de eerste wasse-
rette in haar soort in Helmond 
en is 24 uur per dag te bereiken.

De nieuwe revolutionaire was-
machines zijn gemakkelijk te be-
dienen. U hoeft geen zeep mee te 
nemen, de machines wassen met 
kwaliteits- ecovriendelijk hypo-
allergeen wasmiddel. U kunt kie-
zen uit wassen op 15-30-40-60-
80 graden en ook de droogtrom-
mel kent drie warmtestanden. 
Een was duurt gemiddeld een 
half uur en ook het droogproces 
neemt ongeveer een kwartiertje 

in beslag. U kunt kiezen uit twee 
trommels en afhankelijk van het 
gewicht aan was kost een was € 
4 of € 8 en drogen € 2. Tijdens 
het wassen zijn de machines ver-
grendeld en kunt u gerust bood-
schappen doen, tegelijkertijd 
in de autowasserette uw auto 
wassen of gewoon genieten in 

de tankshop van koffie met een 
broodje. De wasserette werkt 
met contante betaling en is ook 
bereikbaar voor mindervaliden. 

U vindt Shell Frans Verbakel aan 
de Mierloseweg 206, 5707 AT 
Helmond. 0492-522868 n

MIERLO-HOUT

KIKA-MULO sponsorplan
Donderdagavond was de in de 
businessclub van buurman Hel-

mond Sport de sponsoravond met de presentatie het nieuwe MULO en 
KIKA sponsorplan. Vanaf komend seizoen is KIKA als maatschappelijk 
sponsor verbonden aan MULO. Tijdens een inspirerende avond met als 
gastsprekers Rien Schimmel (KIKA) en ex-internationale Marc van Hin-
tum werd duidelijk dat alle spelers van de vereniging op termijn met 
KIKA op hun borst gaan spelen en ben je als MULO sponsor niet alleen 
sponsor van MULO maar ook van KIKA. n

HELMOND
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Brandevoort Fit wordt mede mogelijk gemaakt door:

ZATERDAG 18 JUNI
SPORTPARK BRANDEVOORT

activiteiten 10.00 - 17.00 uur
foodplein open tot 20.00 uur

Jij komt toch ook?
Brandevoort Fit is hét evenement op het gebied van een gezonde 

levensstijl. Op zaterdag 18 juni is Sportpark Brandevoort volop in 

beweging, met vanaf 10.00 uur: 

De opbrengst van deze dag komt 
ten goede van Stichting Leergeld.

Wil je meer weten? Kijk dan 
voor het actuele programma op 

www.brandevoortfi t.nl 

• DEMONSTRATIES • WORKSHOPS • 
• FITMARKT • FOODPLEIN • MASTERCHEF • 

• DANCE • LOTERIJ • KLIMTOREN • 
•  SPORTEN • SPRINGKUSSENS • SPRINGKUSSENS •

BrandevoortFit_adv_DeLoop_263x380.indd   1 02-06-16   10:40

De taken van Teamleider Verpakken worden 
verdeeld over 2 leidinggevende functies, welke 
wekelijks rouleren:

Teamleider productie  zorgt door zijn 
gemotiveerde aanpak en gezonde werksfeer 
dat het dagvers product volgens de normen 
van het kwaliteitssysteem en binnen de gestelde 
normen ten aanzien van kwaliteit en kwantiteit 
word verpakt.Je hebt technisch inzicht om 
de 1e-lijnsstoringen zodanig te verhelpen dat 
stilstand/stagnatie tot een minimum beperkt blijft. 

Teamleider Logistiek heeft door zijn efficiënte 
manier van werken, correcte administratie invoer 
in het WMS en goede voorraadbeheersing. Een 
duidelijke overzicht vanaf het moment dat het 
product transport klaar staat op de teeltlocaties 
tot aan het verladen van de bestellingen. 

Samen zijn jullie verantwoordelijk vanaf  het 
moment dat het product op transport gaat naar 
het verpakkingsbedrijf tot aan het moment dat het 
product geladen wordt voor de klant. Gedurende 
deze periode bewaak je de voedselveiligheid van 
het product en worden de  HACCP en IFS normen 
gehandhaafd.

In beide functies ben je  verantwoordelijk voor 
je team, bestaande uit  Nederlandse parttimers 
en fulltime seizoen- medewerkers dat vanaf 
het proces  inwerken personeel, aansturing en 
controle tijdens de werkzaamheden verpakken 
en logistieke verwerking van het dagvers 
product tot aan het opstellen van een week- en 
vakantieplanning, het  houden van beoordelings-, 
functionerings- en verzuimgesprekken.

Functie eisen: 
• MBO werk- en denkniveau.
• Algemene computerbeheersing, MS Word 

en Excel.
• Relevante werkervaring in logistieke 

omgeving is gewenst. 
• Elke 14 dagen op zaterdag werken. 

Functie specifieke competenties:
• Kwaliteitsbewust.
• Organiserend vermogen (flexibel, 

stressbestendig, zelfstandig).
• Teamgeest en samenwerking.
• Goede communicatieve en sociale 

vaardigheden.
• Geen 9 tot 5 mentaliteit. 

Vereijken Kwekerijen biedt:
• Een vooruitstrevende en toekomstgerichte 

organisatie die volop in beweging is.
• Een zelfstandige functie in een enthousiast  

team met collega’s die hart  voor de zaak 
hebben. 

• Marktconforme arbeidsvoorwaarden.

Geïnteresseerd?
Voor meer informatie bezoek de website of neem 
contact op met Heidy Mezenberg, medewerkster 
personeelszaken, 
Tel: 0492-461345 of 
E-mail: heidy@vereijkenkwekerijen.nl 
(Aanwezig op maandag, dinsdag en  
vrijdag  van 8:00u  tot 16:30 u.)

Sollicitatieprocedure sluit per 17-6-2016.

Vereijken Kwekerijen B.V.  is gespecialiseerd in het kweken en verpakken van de smaakvolle Tasty Tom trostomaten. Op 
teeltlocaties in Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Someren, Heusden, ‘s-Gravenzande worden de trostomaten jaar rond geteeld. 

We behoren tot de grotere kwekerijen mede door smaak, kwaliteit en flexibiliteit wordt geleverd aan een breed scala van 
exporteurs en groothandelaren.
 
Vereijken Kwekerijen B.V. is eenomgeving die zich kenmerkt door een open cultuur,  korte communicatielijnen met 
energieke, enthousiaste en resultaatgerichte medewerkers. Er werken 150  medewerkers(sters) en in het hoogseizoen 
extra seizoenmedewerker(sters).

www.vereijkenkwekerijen.nl

VACATURE
Teamleider Verpakken (fulltime)

Industrielaan 4, Asten
T. 0493 670910 www.wiegersxl.nl

M e u b e l s  e n  T u i n m e u b e l e n

Wateroverlast 
in asten!

BAnken, kAsTen, TAfels,
RelAx fAuTeuIls

meT lIchTe wATeRschAde

korting 
tot 70%

Postbus 16  |  5760 AA Bakel  |  T 0900 - 899 86 36
info@zorgboog.nl  |  www.zorgboog.nl

  www.facebook.com/zorgboog

 DeZorgboog  |   Zorgboog

Waardering, dankbaarheid en een oprechte 
glimlach

Verzorgende IG / Verpleegkundige

Ga jij na een dag werken het liefst met een gevoel van voldoening naar huis? 

Het gevoel dat je iets voor die ander kunt betekenen? Kijk dan eens bij de 

Zorgboog! We hebben verschillende vacatures van verzorgende IG tot en met 

verpleegkundige niveau 4 en 5 in regio Helmond: van Someren-Eind tot Aarle-

Rixtel. En ben je toe aan een nieuwe uitdaging dan kun je makkelijk overstappen 

naar een andere afdeling of locatie. 

Wij bieden wijkzorg en wijkverpleging, intramurale zorg zoals revalidatiezorg, 

kleinschalig of groepwonen (pg of somatiek), screeningszorg, psychiatrische 

zorg en palliatieve zorg. Benieuwd naar onze vacatures, neem een kijkje op 

www.zorgboog.nl/werken-bij
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Daar geloof ik heilig in…
Vandaag neem ik een kijkje in de 
Lambertuskerk. Daar laten eind-
examenstudenten van de afdeling 
restauratie en decoratie van Sint 
Lucas uit Boxtel zien, op welke 
manier zij de werkzaamheden van 
de restauratie van het Antonius 
altaar, het Lambertus altaar en 
de beeldengroep aanpakken. Er 
heerst een grote bedrijvigheid en 
de studenten zijn zeer nauwkeu-
rig in het uitvoeren van hun taken. 
Ik schuif samen met Fleur, Evi, en 
Joep aan tafel voor een gesprek. 
Joep Dirckx is docent op het Lucas 
College en begeleidt het project. 
Hij vertelt hoe ze aan dit project 
zijn gekomen. “Eigenlijk moeten 
we teruggaan naar 2010. Toen is 
pastoor Seidel samen met het be-
stuur van de Lambertusparochie 
met de vraag bij onze school ge-
komen of wij een aantal beelden 
in de Sint Jozefkerk wilden restau-
reren. In 2014 hebben we daar ook 
een altaarretabel gerestaureerd. 
Vervolgens kwam vanuit pastoor 
Seidel de vraag, of we interesse 
hadden in deze kerk. Om eens te 
kijken of we samen met de studen-
ten hier een project zouden kun-
nen doen. In de afgelopen jaren 
hebben de kerk en de school een 
fijne relatie opgebouwd. De school 
doet met name projectonderwijs. 
De insteek hiervan is, om zoveel 
mogelijk in de praktijk onderwijs 
te genieten. Dit kan niet continu. 
Het zijn bepaalde onderdelen van 
de opleiding, dat ze met projecten 

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

gelijk is om de diverse disciplines, zo-
als de verschillende soorten onder-
wijs met elkaar te verbinden ten bate 
van het onderwijs. Dit is in het kort 
de geschiedenis van onze samen-
werking. Studenten doen meestal dit 

Noortje

  
NOORTJE

 column

in aanraking komen. Als examenop-
dracht zijn ze nu dit project aan het 
doen. Voor de leerlingen is het heel 
spannend en voor de school is het 
de bedoeling dat we op lange ter-
mijn deze kerk verder kunnen gaan 
restaureren, maar dan in combinatie 
met het MBO, HBO en WO onder-
wijs. Om een goede kruisbestuiving 
te krijgen tussen de verschillende 
niveaus. Daar liggen nu nog geen 
concrete plannen voor. We zitten 
al wel in een oriënterende fase met 
de school en het kerkbestuur om in 
de toekomst wat planmatig te gaan 
werken en te gaan kijken of het mo-

soort projecten in hun examentijd. Er 
staan twee beelden vanuit deze kerk 
bij ons op school. Dat zijn de Heilige 
Familie en de Heilige Maria. Daar 
zijn ook nog drie studenten mee aan 
het werk. Zij zijn het volledig aan het 
restaureren. “De nieuwe techniek, 
die wij gebruiken is een soort latex,” 
vertelt Evi. “Dit gebruiken we op de 
kalksteen. Want als je kalksteen met 
water reinigt, trekt het vuil erin. Dan 
zou er vlekvorming ontstaan. De la-
tex zorgt ervoor dat zonder water al 
het vuil eruit wordt gehaald. Latex is 
puur een natuurproduct, dus geen 
verf. Het voordeel hiervan is, dat het 

een film vormt, zonder te hechten 
aan de ondergrond. De techniek is al 
een aantal jaren oud, maar wordt nu 
op grote schaal toegepast. Het An-
tonius altaar wordt op deze manier 
schoongemaakt. Tot nu toe is het 

resultaat verbluffend, echt absurd,” 
vertelt Evy. “Dit hadden we echt niet 
verwacht.” Ik hoor de blijheid in haar 
stem. “We hebben een foto, waarop 
te zien is dat de linkerkant van het 
altaar helemaal schoon is en de an-
dere zijde nog vuil.” Fleur werkt met 
vier andere studenten aan het Lam-
bertusaltaar. “We zijn deze week 
begonnen met het schoonmaken 
en reinigen met water en elynol. Op 
deze manier reinigen we het hele 
altaar en de achterwand. In de tus-
sentijd maken we mallen. Bepaalde 
delen van het altaar ontbreken. Zo 
brengen we weer nieuwe stukken 
toe aan het altaar. Voor de examine-
ring moeten we een aantal kernta-
ken volgen. Deze taken omschrijven 
wat we moeten doen voor het exa-
men. Eerst zijn wij onderzoek gaan 
doen naar de geschiedenis van de 
kerk, van het altaar, wie het gemaakt 
heeft. Hierna zijn we gaan kijken wat 
voor materiaal het is, wat voor verf 
erop zit. De volgende stap was het 
onderzoek naar de wijze van reini-
ging. Je probeert dan zo goed moge-
lijk advies te geven, waarbij je alle re-
sultaten uit het onderzoek gebruikt. 
Bij een restauratie kun je op heel veel 
manieren iets doen. Je moet dan wel 
uitkijken dat je niet te agressief te 
werk gaat. Je hebt wel te maken met 
een kwetsbaar erfgoed.” Beide alta-
ren zijn van zandsteen. Het Antonius 
altaar waar Evi samen met Annabel, 
Davy, Jessy en Susan aan werkt is 
onbehandeld. Het Lambertus altaar, 
waar Fleur samen met Julia, Melanie, 
Sien en Annika aan werkt, is van een 
ander soort zandsteen. “Dit altaar 

is beschilderd. Dan ga je anders 
naar de restauratie kijken en op 
een andere manier reinigen. Wan-
neer dit gereinigd zou worden met 
de techniek, die ze toepassen op 
het Antoniusaltaar, dan kan het 
zijn dat die verflaag ermee kapot 
getrokken wordt,” vertelt Joep. 
Ondertussen laat Evi mij een map 
zien, waarin de hele aanpak staat 
beschreven, van het onderzoek 
tot aan het advies en de uiteinde-
lijke behandeling. “Iedere student 
heeft zijn eigen taak binnen de 
werkzaamheden en krijgt tijdens 
een gesprek met een beoordelaar 
vragen over het verslag. Soms zijn 
er dingen, die we moeten veran-
deren in het proces en dan duurt 
het allemaal iets langer.” Voor mij 
wordt het tijd om een kijkje te ne-
men bij de beide altaren. De stu-
denten zijn hard aan het werk. Het 
komt allemaal heel precies en de 
betrokkenheid is groot. Dan loop 
ik naar Fedde. Hij is samen met El-
len, Sharona, Patricia en Ilona van 
de beeldengroep. Ik vraag wat hij 
aan het doen is. Er zitten wat deel-
tjes los en die zet ik nu vast. Eerst 
hebben we ook hier alles grondig 
schoongemaakt. Fedde vertelt van 
monnikenwerk te houden en wil 
straks echt gaan werken in de res-
tauratie. Wanneer ik even later de 
kerk uitloop, blijft me de passie en 
het enthousiasme van de studen-
ten nog lang bij. En nu maar ho-
pen dat ze allemaal slagen. Maar 
daar geloof ik 
heilig in… n

HELMOND

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

waardplanten zijn de grote 
brandnetel en soms de kleine 
brandnetel. Deze trekvlinder 
kan in Nederland tussen april 
en november worden waar-
genomen en ook als rups 
tussen april en november. De 
meeste rupsen sterven hier in 
de late herfst. In Zuid-Europa 
overwintert de atalanta, soms 
als vlinder ook in Nederland. 
www.arimartinali.nln

De atalanta is een zeer al-
gemene trekvlinder die ver-
spreid over heel Nederland 
voorkomt. Deze soort is ge-
makkelijk te herkennen aan 
de zwarte voorvleugels met 
rode banden en witte vlekken. 
Op plaatsen met veel nectar-
rijke planten komen ze vaak 
in grote getallen voor. Zijn 

Loop eens door 
de natuur... 

REGIO

www.dierenambulancehelmond.nl

Mats is een beeldschoon katertje van 1 jaar. Hij is pas 
laat in contact gekomen met mensen, waardoor hij 
onzeker en angstig reageert op nieuwe mensen en een 
nieuwe omgeving. Hij ontdooit het snelst met behulp 
van eten, spelen en aaien, maar oppakken is er nog 
niet bij, dan maakt hij zich uit de voeten. Hij komt 
wel op schoot. Als hij speelt, vergeet hij compleet om 
bang te zijn. Hij komt dan helemaal los, mept balletjes 
en muisjes flink in het rond en maakt enthousiaste 
luchtsprongen. Hij is goed bezig en heeft al flinke 
vorderingen gemaakt; het zou geweldig zijn als hij zich 
in een normale huiselijke omgeving verder kan ontwik-
kelen. Prachtig katertje voor ervaren mensen die het 
leuk vinden om verder te werken aan “project Mats”, 
of die hem nemen zoals hij is en waar hij mag zijn wie 
hij is. Het zou wel heel fijn voor hem zijn als er ook een 
andere, liefst goed gesocialiseerde kat is. Dan voelt hij 
zich snel thuis en kan hij zich tóch een beetje eraan op-
trekken. Wie gunt dit prachtige knaapje een omgeving 
waarin hij tot zijn recht komt?  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.

Prachtige Mats

Beeldschone Mats is een beetje onzeker

Het reinigen van de wandschildering en de pinakels op het 8 meter 
hoge altaar. R: Studenten en betrokkenen poseren in de Lambertuskerk 
(Foto’s Evi en Fleur). 

Brons voor Thijs van Lith
Tijdens het Brabants Kampioen-
schap Meerkamp (atletiek) in Ge-
mert won Thijs van Lith van Atle-
tiek Helmond (AtH) de bronzen 
medaille. Van Lith, een talent op de 
loopafstanden, liet bij dit kampi-
oenschap zien dat hij ook de tech-
nische onderdelen goed beheerst. 

Na de eerste wedstrijddag met de 
onderdelen 100 meter sprint, hoog-
springen, speer- en discuswerpen 
stond hij op een zevende plaats in 

het tussenklassement. Op de tweede 
wedstrijddag scoorde hij veel punten 
op de 100 meter horden, verspringen 
en kogelstoten. Met 
alleen nog de afslui-
tende 1000 meter voor 
de boeg was van Lith 
gestegen naar de derde 
plaats. Op papier was 
hij de snelste 1000m-
loper en kon hem de 
bronzen medaille bijna 
niet meer ontgaan. In 
een direct gevecht op 
de lange loopafstand 

rekende van Lith af met zijn naaste 
concurrenten waardoor hij de bron-
zen medaille omgehangen kreeg. n

HELMOND
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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

AL VANAF 
50 CENT PER DAG

UW EIGEN WEBSITE?

mail naar bart@adcommunicatie.nl

VADER WIL EEN 
SPANNEND BOEK!

Oude Aa 49-51, Helmond
T: 0492-367070

Boek & Kantoor 
DE GANZENVEER

ZONDAG 19 JUNI
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Concert Fanfare De Vooruitgang 
bij Kasteel Croy
Op, zowat de grens van Stip-
hout en Aarle-Rixtel, prachtige 
muziek op een van de mooiste 
plekjes van de wijde omgeving 
op een mooie zwoele zomer-
avond en na afloop gezellig 
napraten met vrienden en be-
kenden onder het genot van 
een lekker koel glaasje wijn, 
bier of fris. Dat is wat Fanfare 
De Vooruitgang uit Stiphout en 
Harmonie De Goede Hoop uit 
Aarle-Rixtel voor ogen hebben. 
Daarom organiseren beide ver-

enigingen op zaterdagavond 18 
juni samen een concert bij kas-
teel Croy met als titel ‘Concert 
at Croy Castle’. 

In de entourage van dit prachtige 
landgoed, met als decor het in de 
avond verlichte kasteel, zullen 
beide orkesten hun beste muzi-
kale beentje voor zetten. Muziek 
gebracht in een sfeer zoals bij de 
Prinsengrachtconcerten of An-
dré Rieu. U wordt vanaf 19.00 uur 
in stijl welkom geheten op het 
landgoed onder de klanken van 
folkorkest Binderin. Het concert 

zelf begint om 20.00u. Na afloop 
van het “Concert at Croy Castle” 
kunt u nog even gezellig nagenie-
ten van de muziek, de bijzondere 
sfeer van deze plek en elkaars ge-
zelschap. Kaarten voor dit unieke 
concert zijn à € 8,50 in de voor-
verkoop verkrijgbaar bij de leden, 
DA drogist aan de Dorpsstraat in 
Stiphout en via kaartverkoop@
fanfaredevooruitgang.nl 

De opbrengst uit de kaartver-
koop is bedoeld om de kosten 
van dit concert te kunnen dek-
ken. n 

REGIO

Aankondiging onderhoud 
stadsverwarmingssysteem

Vanaf 20 juni voert Ennatuur-
lijk preventief onderhoud aan 
het stadverwarmingssysteem 
op het terrein van de warm-
tekrachtcentrale (WKC) Hel-
mond. Gedurende een periode 
van zeven weken zal er op een 
aantal momenten sprake zijn 
van (minimale) verminderde 
warmtelevering. Ennatuur-
lijk wil een onderbreking van 
warmtelevering of verminderd 
warmtecomfort zoveel moge-
lijk voorkomen. Om dit te rea-
liseren is preventief onderhoud 
nodig. 

Het stadsverwarmingssysteem 
op het terrein van de WKC Hel-
mond heeft een aantal trans-
portpompen die zorgen voor de 
warmtelevering aan het stads-
verwarmingsysteem Helmond. 

De afsluitkleppen van deze 
pompen sluiten niet meer goed 
af. Hierdoor is het niet mogelijk 
om de pompen één voor één te 
blokkeren en te onderhouden. 
Om calamiteiten te voorkomen 
zal Ennatuurlijk alle afsluitklep-
pen in het stadsverwarmingssy-
steem op het terrein van WKC 
Helmond controleren. 

Zo kan warmtelevering in de toe-
komst gegarandeerd blijven. Het 
onderhoud vindt plaats in de zo-
mer, in de periode van 20 juni t/m 
7 augustus, waardoor overlast 
door verminderd warmtecom-
fort zoveel mogelijk beperkt kan 
worden. In de week van 20 juni 

worden de noodketels geplaatst. 

De week daarna worden de 
noodketels in bedrijf gesteld en 
wordt de warmtekrachtcentrale 
uit gebruik genomen. Het con-
troleren van de afsluitkleppen 
vindt plaats van 4 t/m 31 juli. 

De week daarna wordt de warm-
tekrachtcentrale weer in bedrijf 
gesteld en worden de noodketels 
uit gebruik genomen. Tijdens 
deze periode kan er een aantal 
keer sprake zijn van verminderde 
warmtelevering van ongeveer 
twee uur. 
 
Op de website van Ennatuurlijk 
www.ennatuurlijk.nl/helmond/
werkzaamheden zal de voort-
gang van het onderhoud bijge-
houden worden. 

Hier kunnen bewoners ook zien 
op welke dagen het onderhoud 
exact zal plaatsvinden. Daar-
naast is de klantenservice van 
Ennatuurlijk van maandag tot en 
met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur 
telefonisch bereikbaar voor meer 
informatie (085-2734567). 

Behalve het controleren van de 
afsluitkleppen van de transport-
pompen zal er op korte termijn 
ook een gedeelte van de leidin-
gen vervangen moeten worden. 
Dit in verband met lekkages. 

Het gaat om de leidingen rond-
om de Deurneseweg. Zodra be-
kend is wanneer dit onderhoud 
zal plaatsvinden, volgt hierover 
meer informatie. n

HELMOND

Hockeykampioenen promoveren

De meiden B3 
van HC Hel-

mond zijn er in geslaagd om zowel bij de zaalcom-
petitie als bij de lentecompetitie kampioen te worden 
dit seizoen! Met maar 1 gelijk gespeelde wedstrijd en 9 
gewonnen wedstrijden wisten de meiden het kampi-
oenschap in de wacht te slepen om zo te promoveren 
naar de 2e klasse. Met een doelsaldo van 39 voor en 7 

tegen is het een prachtige overwinning voor de meiden 
en de coaches. Top gedaan! Op de foto in de achterste 
rij v.l.n.r.: Emma Derison, Noor Aalders, Sara Smulders, 
Liv van Bree, Bente Couwenberg, Noor Buys, Cecile de 
Groot, Kim Vereijken, Floor Noten. Onderste rij v.l.n.r.: 
John van Bree (coach), Julia van Ekert, Fenne van Box-
tel, Eva Schonewille, Emmely Rissenbeek, John Aalders 
(begeleider), Philip Noten (coach). n

HELMOND

Op de zon- en feestdagen van 
mei t/m eind september vin-
den er op het Carat-Paviljoen, 
in stadswandelpark de Waran-
de, Carat-Concerten plaats. 

Diverse muziekstijlen passeren 
de revue, van jazz tot pop en 
van klassiek tot blaasmuziek. 

Tientallen muziekverenigin-
gen verzorgen gedurende deze 
periode een gratis concert op 
het karakteristieke Carat-Pa-
viljoen. Op alle concertdagen 
vinden drie optredens plaats, 
die elk ongeveer drie kwartier 
duren. 

De vaste aanvangstijd is 12.00 
uur en het programma is rond 
15.00 uur afgelopen. 

Alle concerten zijn gratis toe-
gankelijk. Daarnaast zijn er in 
het park horecavoorzieningen 
en voldoende zitplaatsen aan-
wezig.

Programma zondag om 12.00 
uur: Harmonie Amicitia uit Hel-
mond, 13.15 uur Vocalgroup 
Jointoo uit Meerlo en om 14.15 
uur Philips Brass.  n

HELMOND
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Lambertushof biedt open podium

Sta jij hier binnenkort?

Stichting Lambertushof orga-
niseert al ruim 10 jaar drie vaste 
evenementen op het hofje ach-
ter de Lambertuskerk onder de 
naam Classique, Musique en Ci-
nema en Plein Public. Twee jaar 
geleden ontstond het idee om 
meer mensen de gelegenheid te 
bieden om gebruik te kunnen 
maken van, zoals de stichting 
vindt, het unieke plein. Zo werd 
er al eens in de buitenlucht ge-
schilderd en getekend, maar de 
stichting vindt dat er best meer 
activiteiten zouden kunnen 

plaatsvinden en nodigt daartoe 
dan ook graag iedereen uit om 
het plein te gebruiken als ‘open 
podium’. 

Muziek, dans, cabaret en kunst 
door harmonie, koor, bandje, 
dansgroep, theaterclubje, cir-
cusartiesten, jongleurs, klassieke 
gezelschappen en zo meer. Stich-
ting Lambertushof heeft daarbij 
optredens met een spontaan 
karakter voor ogen: een pop-up 
voorstelling of optredens als bij 
een Flash-Mob. De activiteiten 
hebben een geïmproviseerd ka-
rakter waarbij niet veel faciliteiten 

nodig zijn. Mocht er toch behoef-
te zijn aan stoelen of stroom, dan 
kan daarover overlegd worden. 
Wie nu spontaan denkt, hé, da’s 
leuk... dat ga ik/gaan we doen, 
vindt op de site van de stichting 
www.lambertushofhelmond.nl 
onder de tab Open Podium  een 
agenda welke dagen beschikbaar 
zijn. De specifieke optredens ko-
men op de site en de Facebook-
pagina. De organisatie hoopt op 
deze manier gezamenlijk leuke 
en spontane activiteiten op het 
plein krijgen, die een bijdrage 
leveren aan de centrumbeleving 
van Helmond. n

HELMOND

Voorlichting ‘Veilig Thuis’

De ouderenorganisatie KBO-St 
Lucia  organiseert een voorlich-
tingsbijeenkomst ‘Veilig thuis’. 
De bijeenkomst vindt plaats op 
23 juni om 13.30 uur in wijkhuis 
De Geseldonk te Mierlo-Hout. 

Ouderen blijven steeds langer 
zelfstandig wonen, helaas ook 
als ze kwetsbaarder worden. In 
2011 woonde nog maar 14% van 
de tachtigplussers (!) intramuraal 
en dat percentage zal nog verder 
dalen. Bij jongere leeftijdsgroe-
pen is het percentage aanzienlijk 
lager. Het overheidsbeleid is er 
op gericht senioren zo lang mo-
gelijk thuis te laten wonen. De 
meeste ouderen willen natuurlijk 
ook zo lang mogelijk thuis blij-
ven wonen. Het is daarom juist 
nu van belang te weten wat u als 
oudere zélf kunt doen om uw ei-
gen veiligheid in en om het huis 
te bevorderen.
De bijeenkomst ‘Veilig Thuis’ gaat 
over de volgende onderwerpen: 
Inbraakpreventie/woningover-

val, babbeltruc en ontspoorde 
zorg/financiële uitbuiting. Deze 
bijeenkomst is bedoeld voor 
álle geïnteresseerde senioren. 
Wel aanmelden bij Riky van 
Vegchel, tel. 525989 voor 15 juni. 
De bijeenkomst is interactief en 
wordt ondersteund met een pre-
sentatie. Inspelend op de lokale 
actualiteit op dit terrein worden 
deelnemers aan het denken ge-
zet over hun eigen rol ten aan-
zien van de veiligheid thuis. Ook 
wordt de vertrouwenspersoon 
Veilig Thuis van de ouderenorga-
nisaties geïntroduceerd. Tijdens 
de bijeenkomst is er voldoende 
gelegenheid voor het stellen van 
vragen en het uitwisselen van er-
varingen. Ook is er mogelijk een 
Vrijwillige ouderenadviseur van 
de ouderenorganisaties aanwe-
zig.  n

MIERLO-HOUT

PAROCHIENIEUWS 
DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT.
www.damiaanhelmond.nl

Zaterdag 11 juni:
17.00u Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. 
Anna;
19.00u Luciakerk Mierlo-Hout Volkszang; 
overleden ouders Weijts-Janssen; Arie Coort; overle-
den ouders van Kilsdonk - van Asten,
Marille en Jos.

Zondag 12 juni:
10.15u Luciakerk Mierlo-Hout Hoogmis m.m.v. het 
kerkkoor;
Jan en Mien Timmers; Annemarie van Bussel-Hen-
driks; Anja van der Linden- Rooyackers v.w. sterfdag; 

PAROCHIE
nieuws

Antoine PHAM Ba Trac

Donderdag 16 juni:
13.30u Kerkpoetsen;
19.00u Alphonsus; Jack Klumpers; Henk, Paula, Casper, 
Joep Klumpers;

Zaterdag 18 juni:
17.00u Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. 
Anna; m.m.v. het kerkkoor;
19.00u Luciakerk Mierlo-Hout Volkszang; 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.11 juni 19.00 u; Will de Haas, Corrie van Neerven-
Adriaans, Martje van den Heuvel–Verkuijlen, Gerard 
Gulinck, Theodorus Relou en Petronella van de Burgt de 
echtgenote. 
Zo. 12 juni 10.30 u; Maria koor, Jo van de Laar, Rie de 
Ruijter-Muller, overleden familie Wijnheimer-Roelofs, 
Piet van Bree, Martin van de Kimmenade, Jac Jansen, 
Tilly Keijzers-Vullings.
Za. 18 juni 19.00 u; Maria van den Hurk-Reloe.

Zo. 19 juni 10.30 u; Gregoriaans koor, Ciska de Kok 
en haar overleden ouders en verdere familieleden, 
Tiny Schriks-Peters, Loek Görts, Femke van Stip-
hout, Ben Oostendorp, Harry Verheijen, Julie Loop-
Lemans, Henk Meeuwsen, Piet de Kok en Paula 
Schouten de echtgenote, Harrie de zoon en overle-
den familie. 

Zende en Kyra 
Brabants Kampioen
Zende Verberne (11 jaar) en Kyra 
van Horssen (9 jaar) zijn zondag 
Brabants kampioen geworden 
in de ballroom dansen Juveniles. 
Dat het een succesvol danskoppel 
is blijkt wel uit de resultaten die zij 
al eerder in het seizoen behaalden: 
in november werden ze al Bene-
lux kampioen en vorige maand 
zelfs Nederlands kampioen. Ze 

hebben alle wedstrijden gewon-
nen wat natuurlijk uniek is. Zende 
en Kyra uit Helmond dansen bij 
dansschool Reniers ze krijgen les 
van Anton Reniers en zijn dochter 
Irene. Proficiat namens het team 
van Weekkrant De Loop. n

HELMOND

Zoveel bloemen, zoveel kaarten,

zoveel warme woorden,

zoveel troost, zoveel belangstelling.

 

Hartelijk dank voor uw blijk van

medeleven rondom de ziekte en

het overlijden van onze dochter, moeder,

schoonmoeder, oma, zus en schoonzus
 

Marij Geubbels-Smeulders
 

Judith, Henrie, Imke, Jip Koolen

Jeroen, Eline, Isis, Suze Geubbels

Familie Smeulders - Familie Geubbels
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PATHÉ HELMOND
Do. 9 t/m 

Wo 15 juni 2016.

Onze openingstijden: Do t/m Zo.  10:00 u. 
Ma. t/m Wo. 10:45 u.

Alice Through The Looking Glass (DOV)
Vr 16:15 uur / Di 18:50 uur / Wo 19:00 uur / Do, 
Zo, Ma 19:15 uur / Za 20:00 uur
Alice Through The Looking Glass (O3D)
Ma, Di 16:00 uur / Wo 16:10 uur / Do, Zo 16:15 
uur / Za 16:20 uur / Vr 20:00 uur
Angry Birds: De Film (DNL)
Za, Zo 10:15 uur / Vr, Di, Wo 10:30 uur / Ma 11:15 
uur / Do 11:30 uur / Vr 11:45, 14:15 uur / Za 12:15, 
14:30 uur / Zo 12:30 uur / Wo 12:45 uur / Zo, Ma 
15:00 uur / Do, Di, Wo 15:15 uur
Angry Birds: De Film (N3D)
Ma 10:30 uur / Za, Zo, Di 11:15 uur / Wo 11:30 uur 
/ Di 12:30 uur / Vr 13:15 uur / Za - Ma 13:30 uur / 
Di, Wo 13:45 uur / Do 14:00 uur / Za 15:45 uur / 
Vr, Zo, Wo 16:00 uur / Do, Ma, Di 16:15 uur
Bad Neighbours 2 (DOV)
Do, Ma 10:30, 17:00 uur / Za 12:30 uur / Vr 12:40 
uur / Di 18:30 uur / Zo 18:45 uur / Vr, Za 19:30, 
22:30 uur / Do 21:45 uur / Ma 21:50 uur / Wo 
22:00 uur 
Conjuring 2, The (DOV)
Wo 10:30 uur / Ma 10:40 uur / Za, Zo, Di 10:45 
uur / Do, Vr 11:00 uur / Za 17:00 uur / Vr 17:10 
uur / Do, Zo 17:30 uur / Ma, Wo 21:15 uur / Do, 
Zo, Di 21:30 uur / Vr, Za 21:45 uur
Jungle Book, The (O3D)
Za 10:15 uur / Vr 10:30, 21:00 uur / Do, Zo, Ma 
15:30 uur / Wo 15:45, 18:45 uur / Do, Za, Zo, Di 
21:15 uur / Ma 21:45 uur
Kung Fu Panda 3 (DNL)
Di 10:30 uur / Vr 14:00 uur / Wo 14:30 uur / Za, 
Zo 14:45 uur
Kung Fu Panda 3 (N3D)
Za 10:00 uur / Do, Zo 10:30 uur / Ma, Wo 10:45 
uur 
Money Monster (DOV)
Do 10:45, 18:40 uur / Wo 16:45 uur / Zo 17:00 
uur / Di 18:00 uur / Vr, Za 18:45 uur / Ma 18:50 
uur / Zo, Wo 21:45 uur
Monsieur Chocolat (DOV)
Ma 20:00 uur 
Ninja Turtles: Out of the Shadows (O3D)
Wo 16:15, 19:15, 21:30 uur
Now You See Me 2 (DOV)
Zo 10:00, 12:50, 15:45 uur / Za, Di, Wo 10:30 uur 
/ Do, Vr 10:45 uur / Ma 11:00, 17:15, 21:15 uur / Di 
12:45, 15:30, 17:45 uur / Do, Ma 13:00, 15:50 uur 
/ Za 13:15, 16:10 uur / Wo 13:20, 17:30 uur / Vr 
13:30, 16:20 uur / Do, Zo 18:30, 21:00 uur / Vr, 
Za 19:15, 22:15 uur / Di, Wo 20:30 uur
Our Kind of Traitor (DOV)
Ma 12:35 uur / Do 12:40 uur / Di 12:50 uur / Wo 
18:30 uur / Ma, Di 18:40 uur / Do, Zo 18:50 uur / 
Vr, Za 19:00 uur
Testament Of Youth (DOV)
Di 13:30 uur 
Warcraft: The Beginning (O3D)
Vr 10:30, 18:30, 21:15 uur / Zo 12:40 uur / Za, Ma 
12:45 uur / Do 12:50 uur / Vr, Wo 13:00 uur / Vr, 
Za 16:45 uur / Di 17:15, 20:00 uur / Do, Za - Ma 
18:00, 20:45 uur / Wo 21:00 uur
X-Men: Apocalypse (DOV)
Wo 11:30 uur / Zo 11:45 uur / Do 20:30 uur / Di 
20:45 uur / Vr 21:30 uur 
X-Men: Apocalypse (O3D)
Do 13:30 uur / Ma 13:50, 18:30 uur / Di 14:45 uur 
/ Vr, Za 15:30 uur / Wo 18:20 uur / Zo 20:30 uur 
/ Za 21:30 uur
Zootropolis (N3D)
Di, Wo 13:30 uur / Ma 13:40 uur / Do, Za, Zo 
13:45 uur / Vr 14:45 uur

Uniek in Helmond

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

Groot assortiment van zeer nette 
gebruikte kwaliteitsmeubelen. 

ook de prIjs Is UnIek!

Mierloseweg 321, Helmond
Tel. 06-12655003 www.TweedezITenzo.nl

Ster ZLM Toer in Someren internationale thuiswedstrijd Van Horik
Someren trots startplaats in Ster ZLM Toer

Wielerliefhebber Rien van Horik zorgt 
samen met collega Kees Maas het com-
mentaar tijdens de Ster ZLM Toer.

De laatste etappe van de Ster ZLM 
Toer, die van 15 t/m 19 juni wordt ver-
reden, vertrekt op dit jaar op Vaderdag 
vanuit Someren. Voor wielermicrofo-
nist Rien van Horik wordt Nederlands 
op één na grootste internationale etap-
pekoers daarmee een echte thuiswed-
strijd. Samen met Kees Maas verzorgt 
hij dit jaar vijf dagen lang het com-
mentaar. Daarnaast is Van Horik ook 
bestuurslid bij Toer- en Supportersclub 
Solo. Deze club tekent samen met de 
gemeente Someren voor de organisatie 
van de start van de Ster ZLM Toer in 
Someren.

Achter de schermen wordt volop ge-
werkt om van deze start een wielerfeest 
te maken. “Naast de start van de Ster 
ZLM Toer wordt ‘s middags ook een 
jeugdronde verreden. Speciaal voor de 
jeugdrenners gaan we daarom een Meet 
& Greet organiseren met de bekende 
profs die aan de start komen in de Ster 

ZLM Toer”, licht wielerliefhebber en 
microfonist Rien van Horik alvast een 
tipje van de sluier. “De renners rijden 
eerst een omloop door de kerkdorpen 
Someren-Eind en Someren-Heide en 
komen vervolgens nog een keer door 
Someren en Lierop heen. Het is gewel-
dig mooi dat we dit hier voor elkaar heb-
ben gekregen”, vertelt Rien. “Vooral mijn 
collega-bestuursleden René Manders en 
Frans Sijbers en het gemeentebestuur 
van Someren verdienen hiervoor een 
compliment. We zijn ook bezig om een 
livestream te regelen, zodat mensen al-
les kunnen volgen via de lokale omroep 
Siris in Someren. Hopelijk kunnen we in 
de toekomst nog meer van dit soort wie-
lerevenementen naar deze regio halen.” 
De slotetappe van de Ster ZLM Toer – 
GP Jan van Heeswijk start op zondag 19 
juni om 12.00 uur ter hoogte van het Ge-
meentehuis op het Wilhelminaplein. In 
het laatste uur voor de start worden alle 
renners gepresenteerd aan het publiek 
en de leiders in de koers in het zonnetje 
gezet. Rond 16.15 uur wordt het peloton 

na een koers van 186 kilometer aan de 
finish in Boxtel verwacht. Alle actuele 
informatie over de Ster ZLM Toer is te 
volgen op de website www.sterzlmtoer.
nl of via twitter.com/sterzlmtoer en fa-
cebook.com/sterzlmtoer. n

REGIO

Roaw Vlis bij 
Omroep Helmond

Roaw Vlis treedt dinsdag 14 juni live 
op voor Omroep Helmond in zaal 

4 van de Cacaofabriek. Aanvang: 21.30 uur, toegang gratis. Het concert 
wordt ook live uitgezonden in het wekelijkse cultuurprogramma van 
Omroep Helmond ‘Tegen de Stroom In’ en maakt deel uit van de ‘Tegen 
de Stroom In-sessies’. Roaw Vlis hoopt op uw aanwezigheid. n

ANNAWIJK/SUYTKADE
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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

VERKOOP

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 

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

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

TE HUUR
www.

dedakdekker.com
Ook voor 

particulieren
T: 0492 - 546007

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

12 juni  vlooienmarkt
Sporthal de Heiberg

Heerseweg 49 Veldhoven
Actie  2e kraam 10 euro!
9-16 uur  06-20299824

Tuinman,
 gratis prijsopgave 

0624995696
Jan Engelen

Goed en vakkundig

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

www.ikgeefeenfeestje.nl

EVENEMENTEN

Turn trampoline op 
wedstrijd formaat 

2.70m x 4.00m x 0.85m 
met aluminium onderstel, 

elastiek (geen veren) en 
een hefboom om de 

trampoline op z’n zij te 
zetten. Prijs  € 60,-

06-13829017 (Helmond).

65 + KLUSSER voor
interieur (timmerwerk)

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

TEVENS
tuinen en straatwerk
  ruim 40 jaar ervaring

tel.  0611441257

DIVERSEN

LNB pijn therapie verlost 
u in een paar behandelin-

gen van uw chronische 
pijn in nek, schouders, 

arm, pols, rug, heup, knie 
of enkel.

0624950554 Bakel
lnbpijntherapie-
troisfontaine.nl

DIVERSEN

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

zonnenschermen 
screens
vindt u bij:

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

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

OPENINGSTIJDEN
Ma. 13.00-17.00 uur

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

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

Oproepkracht (v) 
gezochtvoot 18 uur per 

week voor huishoudelijke 
hulp, graag i.b.v. auto. 

Voor nadere informatie:
j.lormans8@upcmail.nl

PERSONEEL

Zorg advies en begelei-
ding, preventie en 

ondersteuning
www.bruvacare.com

GEVONDEN
Volkswagen sleutel

(Rotonde Barrier 
Mierlo- Hout).
06-54642860

Dakdekkersbedrijf Stefan Meinhardt, Forelstraat 14, Helmond

M: 06 51250796 (overdag), T: 0492 544737
E: info@dakdekkersbedrijf-meinhardt.nl
I: www.dakdekkersbedrijf-meinhardt.nl

• Dakdekken van platte tot licht hellende bitumineuze daken
• Lichtkoepels • Renovatie • Dakinspectie

• Onderhoud lekkages • Nieuwbouw

4  Wij geven u 10 jaar schriftelijke garantie  
4  Duidelijk advies
4  Een vrijblijvende offerte

OPA GIEL
90 JAAR!

14 JUNI 2016

Van harte proficiat en nog een 
leven in goede gezondheid gewenst!

Kinderen + kleinkinderen
Hoofdstraat 115B, 5706 AX  Mierlo-Hout
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Parkwonen in de 
Helmondse binnenstad

weverspoort.nl 

Van den Dungenstraat

Nog slechts 3 te koop

Heistraat/van Brusselstraat

Nu te huur

Maandlastvanaf
€ 550,-

0492 530 853

Meer informatie over verkoop

0492 549 055

weverspoort.nl 

Meer informatie over verhuur

0492 525 552

Ontwikkeld door


