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Moderne website laten bouwen? info@adcommunicatie.nl

Ook als u niet of elders 
verzekerd bent. Wij verzorgen 
de uitvaart naar uw wens. 
Bel 088 335 21 23 voor
een persoonlijk gesprek.

ZONDAG 24 JUNI
10.30 UUR

NICK JR. IN DE
KLEUTERBIOS

Snuffelen op de Heistraat Braderie 

Ook dit jaar is er weer een brade-
rie in de Heistraat in Helmond, 
het hart van binnenstad Oost. 
Al 9 jaar slagen de ondernemers 
van ‘Hé Heistraat’ erin om een 
geweldig evenement neer te zet-
ten. Een braderie waar marktlui 
uit heel Nederland naar toe 
komen. Sommige marktlieden 
hebben nu al voor de volgende 
braderie gereserveerd. 

Naast diverse kramen is er dit 
jaar een Beweeg- en gezond-
heidsplein georganiseerd (op het 
plein voor de Lidl) door het jon-
gerenwerk van LEVgroep i.s.m. 
JIBB, GGD, Helmondse Voetbal-
school, MAACH, etc. Ook zijn er 
diverse activiteiten voor jeugd en 
kinderen.
 
Van 11.00 uur tot 17.00 uur zul-
len de ondernemers uit de Hei-
straat en deelnemers van buiten 
de Heistraat hun producten aan 

u presenteren. Bij De Bron zul-
len er demonstraties  zijn van 
twee dansscholen (één waarvan 
er drie teams naar het WK in 
Glasgow gaan) en van Mansorie 
Gym. 

Door de straat zullen er een 
tweetal groepen trekken, die 
zorgen voor Oosterse en Zuid-
Amerikaanse klanken. 

Ter hoogte van de Heistraat 27 
staat Coverband Njoy klaar met 

muziek uit de jaren 60 maar ook 
hedendaagse nummers.
Wijkhuis de Fonkel heeft een 
groot terras en ook daar kunt u 
luisteren naar een band.
 
Dus kom allemaal zondag 17 
juni naar de Heistraat Braderie 
van 11.00 uur tot 17.00 uur om 
te genieten van een bruisende 
straat en om van het heerlijke 
eten en te proeven en te genie-
ten van de geweldige klanken en  
gezelligheid. s

Centrum

Aankomende zondag 17 juni is het weer tijd voor gezelligheid en hopelijk mooi weer; want dan is het Heistraat Braderie. 
(bron foto; Artistic Photoworks) JOIN US ON 

SOCIAL 
MEDIA

@weekkrantdeloop
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Dement en toch een 
goede oude dag?
Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen
Drie normale woningen midden in de Helmondse wijk 
Brouwhuis. Huiselijk en vertrouwd. Véél vaste activiteiten. 
Een echt THUIS. Een kleinschalig alternatief voor de 
verpleeghuiszorg voor mensen met dementie (ZZP5). 
24 uur per dag professionele begeleiding.

Prettig wonen en werken bij KBWO Brouwhuis. 
Aanmelden, meer info of werken in huiselijke sfeer? 
Kijk op www.kbwo.nl

’Een mooiere plek 
kun je niet wensen.’

‘Ma voelt zich 
echt thuis.’

‘We voelen ons 
bevoorrecht.’

‘Voor iedereen 
betaalbaar’

‘Ik geef een negen!’
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melden via bezorging@deloop.eu 
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SCHITTERENDE KOUDE & WARME BUFFETTEN. SLAGERIJ & VERSHOF AD WILDE WWW.SLAGERIJWILDE.NL

F.C. Knudde krijgt kleur in Helmond 

Door: Aldi van Lierop

Voor het eerst sinds 25 jaar 
werken ze weer samen, geeste-
lijk vader Toon van Driel en de 
Helmondse striptekenaar Ray 
Nicholson. Samen brachten ze 
een splinternieuw stripalbum 
uit: Knudde naar ‘t WK!. Deel 
één van een drieluik dat de toe-
standen in de huidige voetbal-
wereld op de hak neemt. 

Louis van Gaal en Willem van 
Hanegem namen op 7 juni jl. met 

veel plezier de eerste exemplaren 
in ontvangst.
Voor voetbal- en stripliefheb-
bers van boven de dertig is het 
FC Knudde elftal een bekend fe-
nomeen. Het kneuzen-team van 
vrije verdediger Jaap en keeper 
Dirk houdt al ruim 25 jaar stand. 
Door de komst van een nieuwe 
sterspeler kwalificeren ze zich 
voor het WK in Rusland. Hila-
risch van kaft tot kaft. Door de 
strip zelf en door al het heerlijke 
onzin-nieuws en de karakter-
schetsen eromheen. Zoek je nog 
een leuk boek voor Vaderdag of 
voor de vakantie, dan is Knudde 
naar ‘t WK! echt een aanrader.

Prachtig boek
Behalve ontzettend leuk is het 
boek ook prachtig gemaakt. 
Zoals altijd komen het verhaal 
en de eerste schetsen van Toon 
van Driel. Daarna is het de beurt 
aan de talentvolle tekenaar Ray 
Nicholson om er een goed ge-
tekende en levendig ingekleurde 
strip van te maken. F.C. Knudde 
krijgt dus kleur in Helmond. Dat 
gebeurt gewoon op zijn werkka-
mer thuis, op zolder, in Dierdonk. 
“Het leuke is dat aan Knudde 
ook mijn zwager Martien Ver-
bakel en dochter Kristy hebben 
meegewerkt om de 62 pagina’s 
op een goede manier in te kleu-
ren. Dat is na het tekenen altijd 
een heel karwei. Dus zij hebben 
de kleurvakken gevuld en ik heb 
met schaduwen, en dergelijke, 
gezorgd voor diepgang, bewe-
ging en sfeer.”

Tekenen voor Disney 
“Ik wil altijd het mooiste maken, 
alles moet kloppen en perfect 
zijn. Dat perfectionisme is ver-
sterkt door mijn werk als gecer-
tificeerd Disney-tekenaar. Dat 
wilde ik 25 jaar geleden perse 
worden. Het is eigenlijk wel een 
grappig verhaal hoe dat gegaan 
is. Zo zou het nu niet meer kun-
nen. Ik ben de grens over ge-
reden en heb ik Duitsland het 
weekblad Mickey gekocht en 
in het colofon opgezocht waar 
de redactie zat. Daar heb ik wat 
werk naar toegestuurd. 

Het toeval wilde dat ze net ie-
mand hadden aangenomen om 
het art work te begeleiden, want 
de oude garde tekenaars leverde 
altijd te laat aan. Afijn, ik mocht 
langskomen en die man vroeg: 
‘Kun jij goed airbrushen, want 
we willen alle tekeningen kant 
en klaar ingekleurd aangeleverd 

krijgen?’ Nou had ik dat nog 
nooit gedaan omdat ik bij de uit-
geverij waarvoor ik toen werkte 
alleen hoefde tekenen. De in-
kleuring gebeurde door andere 
mensen. Dus ik bluf: Ja, dat kan 
ik! Op zo’n belangrijk moment 
ga je natuurlijk geen nee zeggen. 
Gelukkig lukte het ook meteen 
heel goed. Ik had het collega’s 
vaak genoeg zien doen en heb 
dan toch de artistieke kwalitei-
ten om het snel op te pikken.” 
Ray laat me een paar prachtige 
airbrush-prenten zien van Goofy 
en Mickey. “Tijdens de sectiepro-
cedure heb ik meer dan eens ge-
dacht, ik word postbode. Zo ge-
frustreerd raakte ik van hun per-
fectionisme. Dan keurde ze een 
perfecte prent af op de plek waar 
één sterretje stond. En in die tijd 
maakte ik nog alles met de hand. 
Kon ik weer opnieuw beginnen. 
Nu pas ik het op de computer in 
een paar tellen aan.”

De Doodles
Behalve voor Disney werkte en 
werkt Ray voor een hele serie uit-
geverijen van strips en ansicht-
kaarten. “In mijn tijd bij uitgeve-
rij de Vrijbuiter tekende ik onder 
andere Tom & Jerry, Wickie de Vi-
king en Dommel. Ook voor an-
dere uitgevers tekende ik strips 
(o.a. Asterix en Lucky Luke) en 
kaarten met bestaande karak-
ters. De kunst van goed kunnen 
tekenen is vooral heel goed kun-
nen kijken. Daarom lukt het me 
om al die verschillende stijlen te 
tekenen. 

Zo’n vijftien jaar geleden vroeg 
een kaartenuitgever waarvoor ik 
al langer werkte of ik een eigen 
lijn kaarten wilde ontwikkelen 
met nieuwe figuurtjes. Dat zijn 
de Doodles geworden en later 
ook Old Dutch. Beide heel po-

pulair, vooral op de kaartensite 
Greetz.nl. Ik denk dat ik inmid-
dels wel zo’n 1000 ontwerpen 
verder ben. Ik bedenk de karak-
ters, geef ze een naam, teken ze  
en maak de teksten. Zo groeit 
mijn eigen collectie nog steeds. 
Daar ben ik wel trots op.”

Spotlicht 
En nu is er dus een nieuw FC 
Knudde album, waardoor Ray 
Nicholson, een voor velen onbe-
kende Engelse Helmonder, even 
welverdiend in het spotlicht 
staat. 
Zijn vrouw José heeft het maar 
druk met alle afspraken voor 
publiciteit en dergelijke. Zonder 
haar was het Ray niet gelukt om 
het boek op tijd af te krijgen. 
“José runt de zaak. Daar bak ik 
niks van. Dankzij José kan ik me 
kan concentreren op mijn crea-
tieve werk; voor Knudde, Disney, 
Doodles, Old Dutch en de Gazet 
van Dierdonk.”

Het boek Knudde naar ‘t WK! 
Is te koop via de website 
www.knuddegaatwel.nl s

Helmond

De Helmonder Ray Nicholson heeft voor het eerst sinds 25 jaar samen met Toon van Driel een splinternieuw stripalbum uitgebracht: Knudde 
naar ’t WK (foto: Eric van der Putten, Helmondnu.nl)
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Logo in ZW/DIA

Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100

Grijs/Wapen: K=50

Grijs/Helm: K=25

Grijs/Kroon: K=15

Infopagina

• Voor al uw vragen aan de gemeente Helmond kunt u bellen met 14 0492
• Gemeente Helmond www.helmond.nl
• Stadswinkel Frans Joseph van Thielpark 1 (Boscotondo)

• Openingstijden Stadswinkel maandag 12.00 - 19.00 uur,  
   dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur. Alléén op afspraak. 
   Maak uw afspraak op www.helmond.nl/afspraak of bel 14 0492

Nieuwe vergaderstructuur gemeenteraad

De nieuwe gemeenteraad start met een nieuwe vergaderstructuur. Hierdoor 
is de raad vanaf de start betrokken bij het ontwikkelen van nieuw beleid. 
Inwoners zien duidelijker op welke momenten zij het beste mee kunnen 
doen met de raad en invloed uit kunnen oefenen op de totstandkoming van 
een raadsbesluit. 

Een belangrijke taak van de gemeenteraad is het vertegenwoordigen van de 
inwoners door de hoofdlijnen te bepalen van het gemeentelijk beleid. De raad 
houdt ook toezicht op het dagelijks werk van het college van burgemeester en 
wethouders. Met de nieuwe vergaderstructuur kan de raad efficiënter werken, 
beter sturen en heeft meer mogelijkheden inwoners te betrekken in een vroeg 
stadium.

Nieuwe vergaderstructuur
Voortaan zijn iedere maand op dinsdagavond de volgende vergaderingen:
- Week 1: presidium en podiumbijeenkomst
- Week 2: opiniecommissie Inwoners en opiniecommissie Omgeving
- Week 3: adviescommissie Inwoners en adviescommissie Omgeving
- Week 4: gemeenteraadsvergadering
De agenda’s staan op www.helmond.raadsinformatie.nl en in weekbladen 
Traverse en De Loop. 

Waarover vergadert de gemeenteraad?
Podiumbijeenkomst
Tijdens de podiumbijeenkomsten haalt de raad informatie op. Op allerlei 
manieren en via verschillende kanalen. Zoals informatie vragen bij inwoners of 
professionals, of juist ervaringen uitwisselen. Zo wil de raad beleid ontwikkelen 
met draagvlak uit de omgeving.

Commissievergaderingen
Er zijn twee soorten commissievergaderingen. De vergaderingen van de 
opiniecommissie zijn bedoeld om in een vroeg stadium om meningen te vragen. 
Hierin bespreekt men welk beleid de raad wil gaan maken, welke scenario’s er 
mogelijk zijn en welke partijen zijn betrokken.
In de adviescommissies bespreken raads- en commissieleden onderwerpen 
inhoudelijk en geven tot slot een advies. De adviescommissie geeft aan of een 
onderwerp naar de raadsvergadering gaat als hamerstuk (hierover wordt dan niet 
meer gediscussieerd) of als bespreekstuk. 

Raadsvergadering
Tijdens de raadsvergadering neemt de raad een besluit over deze onderwerpen. 
Over de meeste onderwerpen wordt dan inhoudelijk niet veel meer gezegd, er 
wordt alleen nog gestemd. U kunt live meekijken op www.helmond.nl/bestuur 
(kies voor: Raad in Beeld) of via de app Politiek portaal op uw tablet kunt u 
gemakkelijk de vergadering volgen. U kunt de vergadering ook op een later 
moment terugkijken.

Invloed uitoefenen op raadsbesluit
Inwoners kunnen op verschillende momenten en manieren betrokken zijn bij de 
totstandkoming van een raadsbesluit. Wilt u weten hoe? U leest het op 
www.helmond.nl/spreekrecht. 

Ontwerp provinciaal inpassingsplan 
N279 Veghel - Asten ter inzage

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben het ontwerp Provinciaal 
Inpassingsplan (PIP) voor de uitbreiding van de N279 tussen Veghel en 
Asten ter inzage gelegd. Ook worden de bijbehorende onderzoeken voor de 
milieueffectrapportage met de effecten voor mens en natuur van de geplande 
uitbreiding van de weg gepubliceerd. Vanaf 29 mei tot en met 9 juli ligt het 
ontwerp-inpassingsplan ter inzage in de Stadswinkel. Vanaf dat moment kan 
iedereen een zienswijze indienen. U kunt eenvoudig en direct digitaal reageren 
via www.brabant.nl/ontwerpipN279VeghelAsten. Op 12, 14, 18 en 19 juni zijn er 
inloopbijeenkomsten over het ontwerp-inpassingsplan.

Digitale nieuwsbrief N279

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de plannen voor 
provinciale weg N279 van Veghel naar Asten? Dat kan door u aan te melden voor 
de digitale nieuwsbrief N279. Deze nieuwsbrief verschijnt enkele malen per jaar 
en informeert u over het laatste nieuws over het project. Aanmelden kan via de 
website van de provincie www.brabant.nl/N279.

Bestrijding eikenprocessierupsen 

Door het extreem warme weer is er dit jaar een explosieve groei van het 
aantal eikenprocessierupsen. De gemeente heeft dit jaar al 280 meldingen 
ontvangen, ten opzichte van 35 meldingen voor het gehele vorige seizoen. 
De gemeente doet er alles aan om de rups te bestrijden. Ziet u een nest? 
Meld dit dan bij de gemeente. Heeft u al een melding gedaan? Dan is dat 
voldoende. Uw melding staat genoteerd bij de aannemer. Vanwege het grote 
aantal meldingen kan het wat langer duren. Dubbel melden is niet nodig. 

Nesten melden
Als u eikenprocessierupsen ontdekt in uw tuin of in de openbare ruimte, neem 
dan contact op met de gemeente. Dit kan via 14 0492 of via www.helmond.nl. 
Ga vooral niet zelf bestrijden! Tijdens het bestrijden loopt u het grootste risico 
in contact te komen met de brandharen. U kunt alle nesten melden, ook als ze 
in particuliere eikenbomen zitten. De gemeente probeert de nesten binnen een 
week te verwijderen.

Nesten herkennen
De nesten zijn herkenbaar aan het grijze spinsel dat eromheen gebouwd wordt. 
Hierin zitten de resten van de vervelling met de brandharen. In het zomerseizoen 
worden de rupsen bestreden door ze te plukken of weg te zuigen. Dat gebeurt 
door een gespecialiseerd bedrijf. Meldingen van eikenprocessierupsen bij 
speelplekken en scholen worden met spoed behandeld. Vermijd zelf elk contact 
met de rupsen en de resten ervan.

Informatie
Meer informatie over de eikenprocessierups en de bestrijdingsmethodes is te 
vinden op www.helmond.nl/rupsen en 
www.rivm.nl/Onderwerpen/E/Eikenprocessierups. 
Voor gezondheidsvragen: GGD, tel. 0900 36 86 868. 

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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• Digitaal Loket een adreswijziging (verhuizing) doorgeven, GBA-uittreksel 
   aanvragen of een hond aan- of afmelden, kan 24 uur per dag en 
   7 dagen per week via www.helmond.nl

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

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

Cacaokade 30-05-2018 Cacao Fabriek Infected Lounge 2018-02201

  (21 t/m 29 juli 2018)

Icarusstraat 35 03-06-2018 Team Holzken Boksgala 2018-02203

  (7 en 8 juli 2018)

recreatiegebied Berkendonk 05-06-2018 Helmcross (13 en 14 oktober 2018) 2018-02230

de Hoefkens 1B 06-06-2018 Kennedymars - oliebollenkraam  2018-02258

  (7 juli 2018)

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas 

worden ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist. Verleende 

evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

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

Brouwhuis 04-06-2018  Boeremert (20 mei 2018) 2017-04697

markthal De Veste 04-06-2018  Klapstoelconcert (16 juni 2018)  2018-00535

Wederhof/Frieslandpad 05-06-2018  Rijpelberg Live (7 en 8 juli 2018)  2018-01738

sportcomplex De Rijpel 08-06-2018 Rood-Wit ‘62 Beachvoetbal 2018-01989

  (16 juni 2018)

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken 

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

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

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

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 13 juni 2018

Wegafsluiting Braderie Heistraat

Op zondag 17 juni vindt de Braderie Heistraat plaats. In verband hiermee gelden 
van 5.00 tot 19.30 uur de volgende wegafsluitingen:

• Heistraat tussen Binderseind en Tolpost
• Tolpost
• Advocaat Botsplein tussen Van Hoeckstraat en Heistraat
• Aad Meijerstraat tussen Advocaat Botsplein en Van Brusselstraat
• Van Brusselstraat tussen Aad Meijerstraat en Heistraat
• Prins Karelstraat tussen Tolpost en Hamsterstraat
• Hermelijnstraat tussen Korenwolfstraat en Prins Karelstraat
• Pastoor van Leeuwenstraat tussen Korenwolfstraat en Tolpost
• Korenwolfstraat tussen Pastoor van Leeuwenstraat en Hermelijnstraat

Bekendmakingen

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

Vliegenbergdonk 5 01-06-2018 plaatsen erfafscheiding OLO 3708361

Besselhoeve 16A 03-06-2018 plaatsen overkapping en poort OLO 3677851

Hendrik de Swaeffstraat 2 01-06-2018 vervangen dakbedekking OLO 3708077

Venstraat 2A 04-06-2018 oprichten recreatief bijgebouw OLO 3711929

Baroniehof 167 30-05-2018 maken uitweg 

Veluwehof 93 05-06-2018 opichten aanbouw achtererf OLO 3670193

Gerwenseweg 32 05-06-2018 doorbreken binnenmuur OLO 3655329

Gheynspark 06-06-2018 gewijzigd uitvoeren gevels OLO 3481061

kadastraal T 7516

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

Vossenbeemd 107 31-05-2018 wijziging brandscheiding OLO 3595669

Grasbeemd 9 / Varenschut 18 31-05-2018 plaatsen tussenvloer OLO 3638827

  op staalconstructie

de Kromme Geer 101 31-05-2018 plaatsen dakkapellen OLO 3539701

  (voor- en achterzijde)

Automotive Campus 70 31-05-2018 oprichten bedrijfsruimte (lightyear) OLO 3565355

2e Haagstraat 40 01-06-2018 plaatsen gevelbelettering OLO 3651235

Kromme Steenweg 31 01-06-2018 renovatie pand OLO 3436735

Keizerin Marialaan 4 01-06-2018 aanbrengen luchtkanalen,  OLO 3591813

  plaatsen reclame

Laathoeve 22 01-06-2018 maken uitweg OLO 3647223

Zwanenbeemd 6 01-06-2018 aanpassen voorgevel OLO 3639307

Pastoor Wichmansstraat 4 01-06-2018 oprichten garage 

Johannes Bosboomstraat 16 04-06-2018 plaatsen tuinhuis en OLO 3619931

  vernieuwen erfafscheiding

Houtse Parallelweg 21 05-06-2018 vergroten woning  OLO 3446419

Rivierensingel 725 05-06-2018 oprichten woning en maken uitweg OLO 3312169

Eikenwal 3 05-06-2018 wijzigen erker voorgevel OLO 3611773

Ridderstraat 1 t/m 23 06-06-2018 onderhoud woningen OLO 3690863

(oneven), Tournooistraat 30  helmond-west, fase i

t/m 52 (even)

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

Molenstraat 198-200 wijzigen kozijnen 

Grienderhoeve 12 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 3666327

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

Spagetstraat 9 01-06-2018 vergroten woning OLO 3619973

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

voor deze projecten geen omgevingsvergunning is vereist. 

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Cafetaria ’t Hout Cederhoutstraat 24  Het verplaatsen van de koelmotoren.

New York Pizza  Molenstraat 58 Starten van een bedrijf voor de bereiding van 

  pizza’s.

De officiële publicatie van de informatiepagina’s van de gemeente vindt u iedere 
woensdag op www.helmond.nl. In verband met eventuele bezwaartermijnen, 
is de datum van publicatie op www.helmond.nl leidend.

In het zicht,
in het licht en
dubbel op slot.

Korps
Divisie of district

File made by Venture for BestBrandsOfTheWorld - Logo’s and typefaces © 2008 Nederlands Politie Instituut

Tap of scan
waar je veilig en gratis

je fiets kunt stallen
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www.tuincentrumdebiezen.nlDeze aanbiedingen zijn
geldig van 13 Juni t/m 19 Juni 2018

Iedere zondag geopend 
van 12.00 tot 17.00 uur

Vrijdagavond 
koopavond 

tot 20.00 uurVaderdag
bij De Biezen kan je kiezen!

Patio Cylaan
Verkrijgbaar in div. kleuren
20cm hoog in 12cm pot

€1,99 per stuk

Calibrachoa “millionbells”
Verkrijgbaar in div. kleuren
ø20cm in 12cm pot

€1,99 per stuk

Vaderdag arrangement Hortensia
Vasteplant met 8 of meer bloemen
50cm hoog 
in 23cm pot

Van €11,99

Vaderdagtip

De Biezen cadeaubon

Tuingereedschap

Alles voor een 
mooie vijver

Siergrassen
Bij de biezen kan je kiezen
Nu alle maten & soorten

Portulaca “Carnaval”
Bloeit de hele zomer met fel 
kleurende bloemetjes
ø30cm in schaal

Van €11,99

1 + 1 
GRATIS

1 + 1 
GRATIS

nu

€6.99

nu

€7.99
25%

Jubileum 
korting

Vaderdagtip

Vaderdagtip

BBQ starter
compleet met aanmaakblokjes 
en snijbloemen

Van € 25,95

nu

€19.95

Eerste open tuin dag!

Zondag 17 juni heeft Stichting 
Vrienden Stadstuin Helmond 
haar eerste Open Tuin dag! Ie-
dereen is uitgenodigd om in de 
tuin rond te kijken en wij ver-
tellen u mooie verhalen wat er 
allemaal in de tuin staat. Gratis 
entree met koffie /thee en een 
hapje. 

Van zwarte wortels tot oude erf-
goed gewassen, er is veel te zien, 
ruiken en proeven. Dit keer heb-
ben we als thema: gezond eten 
met natuurlijke kleurstoffen. Wij 
laten zien hoe je op diverse ma-
nieren eten kunt bereiden op een 
kleurrijke wijze.
Daarnaast kan je samen met ons 
je eigen pasta maken. Het is toch 
zo veel leuker en lekkerder om je 
eigen eten van ” Haver tot Gort 
“ te bereiden. Als Stichting doen 

we veel meer; we geven work-
shops, lezingen, rondleidingen, 
telen groenten voor mensen die 
het even minder hebben, koken 
voor ouderen en hulpbehoeven-
de etc. 
We vinden het als Stichting be-
langrijk dat we onze doelen met  
elkaar kunnen verwezenlijken. 
Dus lijkt het je leuk om ons te 
helpen, dan kan dit met bijvoor-
beeld een bestuursfunctie, coör-
dineren van de tuinen, oogsten 
van fruit en groenten, helpen op-
zetten van activiteiten voor jong 
en oud en nog veel meer!
Kom ook langs op zondag 17 juni 
van 11.00 uur tot 17.00 uur aan de 
Katoenstraat 12 Helmond (Suyt-
kade achter de Lidl) Voor meer 
informatie zie ook onze websi-
te:  www.stadstuinhelmond.nl/
stichtingvrienden/ 
Mail:    stichtingvriendenstads 
tuin@gmail.com   
Telefoonnummer : 06-17436458 s

Helmond

0492-845350   info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!

Stichting Kringloopwinkel Helmond
Noorddijk 2
5705CX Helmond 
0492-546893
info@kringloopwinkelhelmond.nl
www.kringloopwinkelhelmond.nl

OPHAALSCHEMA
OUD PAPIER 

Wie mileubewust en slim 
koopt, koopt bij de kringloop.

Wij verkopen onder andere:

- Kleding - Kleingoed
- Lijsten - Schilderijen
- Boeken - Speelgoed
- Elektronica - Lampen
- Fietsen - CD's en DVD's
- Kasten - Salontafels
- Bedden - Matrassen
- Eetkamer tafels en stoelen
- Bureau's en Bureaustoelen

Op deze manier word er actief bijgedragen 
aan het verbeteren van de natuur 

door het verminderen van de
CO2 uitstoot.

Maandag 18 juni
Helmond west: West 

Dinsdag 19 juni
Rondom ziekenhuis

Woensdag 20 juni
Brandevoort - Oost

Donderdag 21 juni 
Helmond west: Oost

kijk voor meer info op:
www.helmond.nl/afvalapp 

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

Wij heten u welkom, in onze winkel
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Het Brabants Disabled Open 
komt er weer aan 

Het Brabantse Disabled Open 
is dé wedstrijd voor golfers met 
een lichamelijke beperking. Al 
10 jaar wordt er gespeeld in de 
regio, waarvan de laatste op 
Golfbaan Stippelberg in Bakel.   
In 2017 werd daar een nieuwe 
uitdaging aan toegevoegd.

Via contacten en media, waren 
we op zoek naar mensen die nog 
nooit of hoogstens één keer een 
golfbal hadden geslagen in hun 
hele leven. 

In 2017 deden elf personen mee. 
Elk hadden ze hun eigen pro-
bleem als rolstoel gebonden: 
dwarslaesie, spasme, visueel ge-
handicapt of deels verlamd. En 

wat waren die mensen verheugd 
met hun prestatie van de dag 
maar ook met het aanbod dat 
men ook nog mocht vervolgen 
met lessen die werden aangebo-
den door de Stichting Brabantse 
Disabled Open (met de Stippel-
berg-pro's Cees Adams en Bert 
van Zutphen) en de stichting 
Golfen zonder Grenzen met 
de Pro Nick Goedhart van het 
Woold.

Deze succesvolle samen-
werking krijgt een vervolg
Op  zaterdag 1 september 2018 is 
wederom de Brabantse Disabled 
Open op Golfbaan Stippelberg, 
met de ondersteunende samen-
werking met het Woold. Hier 
zullen alle toppers van Neder-
land meedoen en is het bijna een 
must voor u te komen kijken. De 

kenners weten het en de nieuw-
komers zullen verbaasd zijn.

Maar wat zeker zo belangrijk is, 
is dat de deur wagenwijd wordt 
opengezet voor personen met 
een lichamelijke beperking die 
geïnteresseerd zijn hun beproe-
ving in deze sport te doen. Die 
nieuwsgierig zijn hun grenzen te 
verleggen. U mag uzelf aanmel-
den maar iemand anders opge-
ven mag ook. Beveel hem ons 
dan aan en wij nodigen diegene 
uit. Via cees@brabantsedisa-
bledopen.nl kunt u alle info aan 
ons doorgeven. Wij kunnen die 
dag 15 personen plaatsen, dus 
wacht niet te lang! Daarna pro-
beren we te doen wat alsnog kan. 

Voor de deelnemers; het evene-
ment is gratis en all inclusive. s

Regio

De deelnemers waren zeer tevreden na de eerste les waar ze mochten oefenen. (bron foto; Brabants Disabled Open)

Braverun obstacle run in Brandevoort

Wil jij je grenzen verleggen in 
het meest sportieve, modde-
rige en uitdagende evenement 
van Brandevoort? Zorg dan dat 
je zondag 16 september aan de 
start staat van de Braverun!

De Braverun is een “Obstacle 
run” waarin je een afstand aflegt 
van 2, 6 of 12 kilometer in een 
rondje om de Brandevoortse Ves-
te. Het parcours van 6 km bevat 
24 obstakels en hindernissen die 

je moet overwinnen. Soms heb je 
kracht nodig om een obstakel te 
trotseren, een andere keer moet 
je het hebben van samenwerken 
en dan weer van slimheid, maar 
één ding heb je zeker nodig, en 
dat is doorzettingsvermogen! 

Kids & Familie
Er zijn verschillende onderdelen 
op de Braverun. We starten om 
12 uur met de kidsrun en de fa-
milie-runs. Kinderen vanaf 9 jaar 
mogen meedoen aan het evene-
ment. Voor gezinnen die samen 
het parcours willen afleggen zijn 

er speciale startbewijzen. Wat 
is nu leuker dan op een speelse 
manier samen met je kinderen 
grenzen te verleggen en te over-
winnen?!
Je moet het niet erg vinden om 
vies te worden, want als één ding 
zeker is, is dat je niet schoon over 
de finish heen gaat!

Extreme Challenge
Naast de standaard afstanden 
van 6 km en 12 km kun je ook 
deelnemen aan de “Extreme 
Challenge”. Dit is speciaal voor 
de gevorderde obstacle run lo-

Brandevoort

Tijdens de Braverun op zondag 16 september kun jij je grenzen gaan verleggen. (bron foto; Braverun)

pers. Deelnemers van de Extreme 
Challenge rennen de ronde van 12 
km onder het “commando” van 
een Drillmaster. De Drillmasters 
zijn erkende sportinstructeurs 
van onze Braverun partners. Wil 
je je goed voorbereiden op de 
Braverun? Kijk dan op onze web-
site welke begeleiding/training 
onze partners je kunnen bieden. 
Zij verzorgen speciale trainingen 
voor het lopen van obstacle runs. 

Teams
Het is natuurlijk nog leuker om 
met een team deel te nemen. Of 
het nu je voetbalteam, je hoc-
keyteam of de breiclub is. Je kunt 
je als team aanmelden op onze 
website en samen het parcours 
afleggen. Als team deelname 
geldt “samen uit, samen thuis” 
van start tot finish en dat levert 
de nodige teambuilding en hila-
rische herinneringen op.

Meebouwen aan de Braverun?
Medio juli starten we al met het 
bouwen van de obstakels op 
een apart terrein in De Veste. 
We gaan een paar avonden per 
week aan de obstakels bouwen. 
Ze moeten tot bouwpuzzels 
worden gemaakt zodat we in het 
weekend van de Braverun alles in 
twee dagen op hun plek kunnen 
zetten. Gewoon gezellig samen 
klussen en afsluiten met een 
drankje als de zon ondergaat. 
Heb je interesse om mee te hel-
pen? Stuur dan een mailtje naar 
info@braverun.nl  

Wil je zeker zijn van deelname? 
Koop dan snel je startbewijs op 
braverun.nl s

Kampioenen in het zonnetje 

Voor Helmondse Stadscompe-
titie Biljarten voor Ouderen en 
Mindervaliden was het weer 
volop genieten tijdens de prijs-
uitreiking van afgelopen vrij-
dag. 

Van de prijsuitreiking werd een 
gezellige middag gemaakt waar 
de kampioenen in het zonnetje 

gezet werden. Dit alweer voor de 
37e keer. 

Deze keer was Ontmoetings-
centrum Rozenhof de gastloca-
tie. Voor hen was dit de eerste 
keer, maar ze lieten wel meteen 
merken dat dit voor herhaling 
vatbaar was! Iedereen is weer 
klaar voor het nieuwe seizoen en 
zal weer gaan strijden voor hun 
team of voor een persoonlijk 
kampioenschap. s

Helmond

De biljartkampioenen werden afgelopen vrijdag in het zonnetje gezet 
in Ontmoetingscentrum Rozenhof. (bron foto; STC Helmond)

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

•   Altijd minimaal 10% met  klanten-
 spaarsysteem
•   Gratis parkeren voor de deur
•   Persoonlijke en deskundige 
 bediening
•   Vertrouwd adres sinds 1947
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*KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. GELDIG T/M 15 JULI EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT 
 BESTELLEN 24/7 WWW.ADVENTURESTORE.NL

BAD&BEACH

ADVENTURE STORE
1500m2 SPORT&OUTDOOR

RECREATIE BARBECUEN

OUTDOOR KAMPEREN SPORT

400 m2
 

BAD&BEACH KLEDING,
SLIPPERS EN SANDALEN

PARTY
GRILL

WANDELSCHOENEN
KLEDING - RUGZAKKEN

TENTEN - MEUBILAIR
SLAAPZAKKEN

RUNNING
BADMINTON

VOETBAL
HOCKEY
BIKING

 
O.A. ZWEMBADEN

WATERSCHOENEN ETC.

WEBER 20% 
KORTING

UITGEKEERD IN 
ACCESSOIRES

KOOPZONDAGEN
24 JUNI 2018

 EN 1 - 8 - 15 - 22 
JULI 2018 van

12.00 - 17.00 UUR
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Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004  
www.diepvriesspecialist.nl  Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist 
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 13 juni t/m dinsdag 26 juni 2018. 
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS tegen 
inlevering van 

10 spaarpunten

Rosti 
Naturel of spek 

350/500 gram - Elfer350/500 gram - Elfer

3,99
Boerenroomijs
2,5 liter - Diepvriesspecialist

Normaal 5,99

Hamburger
Bistrokwaliteit
12 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 5,49

3,99

ook geschikt 

voor de BBQ

Voorgebraden 

Spareribs
Naturel, Piri-Piri of BBQ
500 gram - Diepvriesspecialist

Normaal 5,99

3,99

ook geschikt 

voor de BBQ

Garnalenspies
10 stuks - Epic

Normaal 14,99

9,99

ook geschikt 

voor de BBQ

Broodje

Goulash of Ragout
6 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 4,79

3,49

Kip- of varkensvlees
BBQ saté
27 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 9,99

6,99

ruim 30% korting

Carat Concert: 
swingen met o.a. Cascade

Elke zondag tot eind september vindt er 
in Stadspark de Warande een concert 
plaats. 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 zit-
plaatsen aanwezig, het recept voor een 
geslaagde zondagmiddag!

Het hele jaarprogramma staat op de ver-
nieuwde website: www.caratconcerten.nl 
Het programma van 17 juni:

12.00 uur: Slagwerkgroep 
De Vooruitgang uit Stiphout
De slagwerkgroep van Fanfare ‘De Voor-
uitgang’ bestaat 55 jaar. De werken zijn 
enerzijds gebaseerd op bekende of lekker 
in het gehoor liggende melodieën, met xy-
lofoon, vibrafoon en marimba; combina-

ties met solisten op andere instrumenten 
(bugel, viool, zang etc.) worden als een 
grote uitdaging gezien. Heftig Japanse 
slagwerk en swingende Braziliaanse sam-
ba’s zijn spectaculair!

13.00 uur: Zanggroep Cascade uit 
Eindhoven
Zanggroep Cascade uit Eindhoven met 35 
leden en een combo, zingt een leuke mix 
van bekende en minder bekende pop-
songs. Swingende liedjes, ballades of rock. 
Cascade staat onder de muzikale leiding 
van dirigente Marga Daniels.

14.00 uur: Harmonie Gerwens 
Muziekkorps
Het Gerwens Muziekkorps telt een kleine 
honderd leden, die in het opstaporkest, 
het aspirantenorkest of het harmonie-
orkest en de percussiegroep spelen. Er 
zijn diverse concertreizen naar Frankrijk, 
Engeland, Denemarken en Tsjechië ge-
maakt. s

Warande

Het Gerwens Muziekkorps telt een kleine honderd leden, die in het opstaporkest, het aspi-
rantenorkest of het harmonieorkest en de percussiegroep spelen (bron foto; Carat concerten)

Lezing over IJsland 
met natuurfotograaf Jowan Iven

Op donderdagavond 21 juni verzorgt de 
Koninklijke Nederlandse Natuurhisto-
rische Vereniging afd. Helmond samen 
met I.V.N. Helmond,  een lezing over de 
natuur in IJsland met  natuurfotograaf 
Jowan Iven in de kantine van de speeltuin 
van Helmond-West.  

Zowel de zomer als de winter komen 
voorbij in deze lezing waarbij hij niet al-
leen het majestueuze landschap laat zien, 

maar ook het rijke vogelleven wat vooral 
in de zomer aanwezig is. Voor iedereen die 
dit land van vuur en ijs wil bezoeken bevat 
deze lezing tal van tips over de natuur en 
het rondreizen. Het Landschap, het noor-
derlicht, ijsmeren, het vogelleven, de ab-
stracte natuur; het komt allemaal aan bod 
in deze gevarieerde lezing.

U bent van harte in het trefpunt De Koe-
koek in de kantine van de speeltuin van 
Helmond- West,  Arbergstraat 85 Hel-
mond. De lezing start om 20.00 uur en de 
toegang gratis. s

Helmond-West

Op donderdagavond 21 juni zal er een lezing worden gegeven in Trefpunt de Koekoek in 
Helmond-West samen met natuurforograag  Jowan Iven (bron foto; Jowan Iven)
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Ceulen Huidkliniek is een 
zelfstandige polikliniek voor 
huidziekten en spataders. De 
inwoners van Helmond en om-
streken zijn erg tevreden over 
Ceulen Huidkliniek. 

Dat blijkt uit de zeer hoge pa-
tiënttevredenheidsscores die 
Ceulen Huidkliniek krijgt. Ceu-
len Huidkliniek is op zijn beurt 
weer erg verguld met het ver-
trouwen dat patiënten en huis-
artsen in ze hebben. 

Dr. Roeland Ceulen, dermato-
loog en medisch directeur zegt: 

“Sinds de oprichting van Ceu-
len Huidkliniek in 2014 doen 
wij iedere dag weer opnieuw 
ons uiterste best om kennis en 
kunde op het hoogste niveau 
te houden terwijl we geen con-
cessies doen aan de laagdrem-
pelige toegankelijkheid en de 
patiëntvriendelijkheid. Bij Ceu-
len Huidkliniek hebben we oog 
voor de patiënt als mens. 

In deze tijden is dat helaas ze-
ker niet vanzelfsprekend. En de 
mensen waarderen dat. Dat is 
waar wij het voor doen!”

Gespecialiseerde huidartsen
Een grote plus is dat Ceulen 
Huidkliniek een dermatologisch 
team heeft dat bestaat uit twee 
gespecialiseerde huidartsen.  
Patiënten kunnen met alle vor-
men van huidproblemen en 
spataderen bij Ceulen Huid-
kliniek terecht, legt Ceulen uit. 
Dermatoloog Drs. Judith Ver-
mazeren – van Roij is gespe-
cialiseerd in dermatologische 
oncologie en Mohs-chirurgie. 
Als Mohs-chirurg heeft ze de 

mogelijkheid om bij complexe 
vormen van huidkanker tijdens 
de operatie direct microsco-
pisch weefselonderzoek uit te 
voeren. Daardoor heeft de pa-
tiënt de zekerheid dat er geen 
restant huidkanker achterblijft 
en er zoveel mogelijk weefsel-
sparend is gewerkt. Ikzelf ben 
gepromoveerd op minimaal 
invasieve behandeling van spat-
aderen. Dat houdt zoveel in als 
dat we spataders tegenwoordig 
behandelen met weinig ingrij-
pende behandelingen zoals la-
sertherapie. Het grote voordeel 

is dat het onder plaatselijke ver-
doving kan, en de patiënt na een 
uurtje weer buiten staat en zijn 
dagelijkse activiteiten weer kan 
hervatten. Een hele verbetering 
ten opzichte van vroeger waar je 
enkele weken opgenomen werd 
in het ziekenhuis. 

Best medical practice
“Bij Ceulen Huidkliniek doen 
we intake, onderzoek, uitslag en 
opstellen van het behandelplan 
op één dag. Alle tegenwoordig 
beschikbare behandelmetho-
den zijn bij Ceulen Huidkliniek 
aanwezig. Het hele behandel-
traject is geplaatst onder één 
dak. Dus hebben we ook een 
geavanceerde operatiekamer 
waar de behandelingen worden 
uitgevoerd. Als best medical 
practice voegen wij daar extra 
waarden aan toe: binnen één 
week een afspraak, binnen twee 
weken een behandeling, één 
behandelend arts als vast aan-
spreekpunt en gratis parkeer-
voorzieningen voor de deur. 
Wel zo patiëntvriendelijk!”

Cosmetische dermatologie
Ook cosmetische dermatologie 
wordt door Ceulen Huidkliniek 
aangeboden. Een dermatoloog 
heeft verstand van gezonde en 
van zieke huid. Als geen ander 
kan de huidarts de huid ‘lezen’ 
en behandelen. Wanneer je 
kiest voor een behandeling van 
een zieke huid, dan wil je de bes-
te specialist.” Volgens Ceulen 
moet je dat ook willen wanneer 
je kiest voor een cosmetische 
behandeling. Bij Ceulen Huid-
kliniek is kwaliteit gegaran-
deerd. Een team van ervaren 
medisch specialisten staat voor 
je klaar. Buiten kantoortijden is 
de kliniek 24/7 bereikbaar voor 
spoedgevallen. “Een wel zo vei-
lige gedachte!” s

Ceulen Huidkliniek
Stationsstraat 1
5701 MK Helmond
0492 792939
www.ceulenhuidkliniek.nl 

Ceulen Huidkliniek: Oog voor de patiënt als mens!
Helmond

(Foto: Roeland en Judith)

Ga er maar eens goed vur zitten 
want ik heb veul te vertellen deze 
week.
Een bietje van de hak op de tak.

Ten eerste is het zondag Vaderdag, 
da meugen we zeker niet vergeten.
Want ook onze vaders meugen 
wel eens extra in het zonneke gezet 
worden.
En nee ook dit vind ik geen geld-
klopperij. De mijne is er al een hele 
tijd niet meer, hij was al 50 toen ik 

werd geboren en eindelijk kwam 
dat lang verwachte meisje na 4 
jongens, ikke dus.
Gullie snapt natuurlijk wel da ik 
door men vader behoorlijk in de 
watten werd gelegd. 
Dus ook mijn vaderke wordt zon-
dag verrast met een bloemke op 
zijn graf. Das het begin van Vader-
dag voor mij,  en Vaderdag kadot-
jes kunnen ook niets kosten,  net 
als mee Moederdag.Maait het gras 
voor hem of doe een ander klusje 
ook daar zal hij blij mee zijn.

Mochte nou nog op zuuk zijn naar 
een leuk  speciaal Vaderdag kado, 
wa dachte van da leuke nieuwe 
stripboek FC knudde naar het WK.
Getekend door de beroemde Hel-
monder Raymond Nicholson die 
ook ooit de Helmonder (dat beeld-
je) heeft ontworpen.
Hebben jullie dat mooie stuk hier 
in deze editie van Weekkrant De 
Loop over hem gelezen? Nee, dan 
zou ik dat toch maar eens doen 
want veel mensen weten niet eens 
dat er zonne beroemde tekenaar 
in Helmond woont. Super leuk dat 
een keer belicht wordt wat deze 
Ray allemaal tekent in zijn studio.
De voetbal vaders zullen dit nieu-
we FC Knudde boek hartstikke 
leuk vinden, vind het zeker een 
leuke TIP, hier zal er intje erg blij 
mee zijn da weet ik zeker.

En mochte het helemaal niet we-
ten kan je ook de Hellemondgift 
waardebon geven dan kan hij 
zelf iets leuks uit gaan zoeken bij 
een van onze ondernemers in Hel-
mond. Maar ook Vaderdag mag 
niet zomaar voorbijgaan wat men 
betreft.

Nu we het over de ondernemers 
hebben. 
Ik had vorige week de eer om een 
vergadering bij te wonen van on-
dernemersstuurgroep Helmond.
Een groep winkeliers van het cen-
trum.
Zo blijf ik op de hoogte van wat 
hun allemaal voor jullie in petto 
hebben. 
Want we hebben toch allemaal 
dezelfde missie, Helmond zo goed, 
leuk en gezellig op de kaart te zet-
ten als het maar kan.
Ik (en ook jullie) weten eigenlijk 
niet wat die Helmondse onderne-
mers van het centrum allemaal 
zelf regelen en eraan doen om het 
voor jullie zo aantrekkelijk moge-
lijk te maken. Een voorbeeldje, al 
die kei skone hanging baskets in 
het centrum mee die geraniums 
(moete maar eens om je heen kij-
ken als je er bent) zijn door hun ge-
regeld. En niet door de gemeente.
Ik stond er echt van te kijken wat 
die ondernemers uit de kast ha-
len om de Helmonders naar het 
centrum te krijgen met hun leuke 
activiteiten en aankleding van het 
centrum.
Nog een voorbeeld: ze willen ook 
graag een watertappunt in het 
centrum waar je je flesje water 
kan vullen. Vooral met dit warme 
weer heel fijn, maar dan zegt wa-
terschap de AA “er staat er al een-
tje bij het station”. Nou als ik in de 
stad loop ga ik toch niet naar het 
station vur men fleske te vullen 
wel?  Dat vond ik dus een goed 
punt, vooral in de zomer, een wa-
tertappunt in het centrum. 
Voor dat soort dingen maken deze 
mensen zich hard. Ook zijn er weer 
leuke activiteiten in aantocht heb 

Vaderdag, 
Un Helmondse 

tekenaar en 
de Helmondse 
ondernemers

Ons 

vertelt…

ik gehoord, waar ook al deze on-
dernemers zich 100% voor inzet-
ten.
De vergadering werd geleid door 
Linda Haverkamp,  centrum ma-
nager, die mijn inziens van wanten 
wist en helemaal op haar plek zit. 
Onder het genot van een drankje 
en een broodje (ze kwamen recht 
van hun werk) passeerde alles de 
revue.
Wat zijn we toch goed bezig om 
Helmond centrum steeds aantrek-
kelijker te maken.
Chapeau voor deze ondernemers 
want ik wist niet dat dat er alle-
maal bij kwam kijken.

Houdt zondag 26 juni alvast vrij in 
de agenda (koopzondag), wat een 
waar waterfestijn wordt voor de 
kids. Zo ontzettend leuk. Helmond 
centrum winkeliers; wat zijn jullie 
kei goed bezig!  Wat wonen we 
toch in een leuke stad.

Voor iedereen een fijn weekend en 
vergeet Vaderdag niet.
Tot de volgende week.

Advertorial

Fiets de Kempervennetocht 
met Tourclub’81

Op Zondag 24 Juni rijdt Tour-
club’81 Helmond de Kemper-
vennetocht onder leiding van 
wegkapitein Arie Manders. 
Vertrek is om 8.00uur Winkel-
plein Straakven in Helmond. De 
afstand is 100 km en gastrijders 
zijn altijd welkom. 

Een volg/materiaal auto rijdt 
met ons mee, dus bij eventueel 

niet snel te verhelpen materiaal 
pech of persoonlijke problemen 
kun je de rit met de volgauto 
vervolgen. Iedereen die van plan 
was om de afgelaste Helmond 
Tour te rijden, nodigen wij uit om 
met ons gratis deze tocht te gaan 
rijden. s

Helmond-Oost

0492-845350   info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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Elzaspassage.nl Elzas Passage

In Winkelcentrum de
Elzas Passage in Helmond

Zaterdag 23 juni

Zomerparade 

24 JUNI
12:00- 16:00 uur

Saxofoon troubador

15:00 uur
 Prijsuitreiking

Raadactie

Circo di Strada,
een unieke act die u een 

onvergetelijke beleving zal geven

Zij treden op om 12:00, 13:00, 
14:00 en 15:00 uur

Onlangs was het zover: noch 
mijn iPad, noch mijn pc gaven 
thuis.
Als digibeet sta ik dan met mijn 
handen in het nog nauwelijks 
aanwezige haar.
Mijn isolement wordt nog 
versterkt door een slecht ge-
hoor, waardoor communicatie 
moeilijk wordt; zeker per tele-
foon. Bovendien is mijn mobi-
liteit ook naadje pet. 

Want wat zijn de consequen-
ties? Ik kan dan geen berichten 
meer verzenden en ontvangen, 
kan niet meer reageren op ge-
beurtenissen in de familie- en 
vriendenkring. Onze klein-
dochters zijn onbereikbaar. In-
ternetbankieren, wat zo mak-
kelijk is, gaat niet meer, kopij 
doorsturen naar de redactie 
van De Loop is onmogelijk en 
mijn vrouw kan geen kruis-
woordpuzzels meer oplossen.
In zo’n situatie ben ik de wan-
hoop nabij. Ik voel me als een 
zwerver in de woestijn.
Mijn humeur lijdt eronder, en 

ik ben dan tot weinig nuttigs in 
staat.
Maar dan is er toch redding in 
het verschiet. Een groot geluk 
bij zo’n ongeluk is, dat ik de 
hulp van ‘Mr.X’ kan inroepen. 
‘Mr.X’ is altijd bereid snel en 
deskundig te helpen, dus mijn 
wanhoop is meestal van niet 
zo lange duur. En als de handel 
dan weer draait, voel ik mij als 
vanouds: een happy boy.
Eigenlijk bezopen: Net als ie-
dereen hebben we nogal wat 
apparatuur die specifieke des-
kundigheid vereist als er iets 
mis is en herstel noodzakelijk 
is. Denk aan de CV, de radio, 
de TV of de auto. Dan is er 
geen gevoel van hulpeloosheid, 
maar wordt direct een beroep 
gedaan op het geëigende repa-
ratiebedrijf en kan er desnoods 
ook even gewacht worden.
Maar bij computerproblemen 
ligt dit anders, waarschijnlijk 
omdat ik er qua tijdbesteding 
volkomen afhankelijk van ben.

Jan van Rest

door jan van rest

Lord wanhoop

Waan je even in een Italiaans dorp 

Een echte Italiaanse zondag in 
Aarle-Rixtel, dat belooft Bella 
Italia te worden. Een evene-
ment waarbij Francis en Arjen 
Vos van Vini.nl de passie voor 
hun favoriete land willen delen 
met iedereen die ook van “La 
dolce vita” houdt. Alles moet 
Italië ademen: “Die ene zondag 
vind je Italië bij jou om de hoek 
in Aarle-Rixtel. Pas als je weer 
buitenkomt, besef je dat je ge-
woon in Nederland bent.”

Na het enorme succes van vorig 
jaar, toen we in samenwerking 
met Atelier Vonk bij de Klok-
kengieterij de eerste "Bella Italia" 
organiseerde, besloten we dat dit 
voor herhaling vatbaar was. 
Helaas bestaat de Klokkengie-

terij als zodanig niet meer en 
moesten we op zoek naar een 
nieuwe locatie. De familie van 
Veghel, voorheen uitbaters van 
de Klokkengieterij, boden spon-
taan aan dat we hun terrein aan 
de havenweg 15 in Aarle-Rixtel 
zouden kunnen gebruiken. Het 
zeer ruime terrein willen zij zelf in 
de toekomst ook weer gaan ge-
bruiken voor allerlei activiteiten. 
Deze plannen zijn momenteel 
volop in ontwikkeling.

Tijdens deze tweede “Bella Ita-
lia” laten we weer van alles zien 
waar Italië voor staat. Lekker 
eten en drinken, mooie dingen 
en vooral genieten van het leven. 
Op de “Mercato” vind je mooie 
wijnen en delicatessen maar 
ook tassen, hoeden, serviezen, 
sieraden en sjaals. Verder staan 
er kunstenaars en een fotograaf 

met prachtige foto’s maar ook 
mooie Italiaanse auto’s en mo-
toren. Op de “Piazza” hebben 
we live muziek en kun je op het 
terras lekkere typische Italiaanse 
gerechtjes proeven. Onder an-
dere pasta’s en pizza’s maar ook 
heerlijke kazen en worsten met 
daarbij een lekkere wijn of een 
heerlijke koude Perroni.
Kortom; wij brengen op zondag 
17 juni een klein stukje Italië naar 
de Havenweg in Aarle-Rixtel. We 
starten om 12:00 uur en officieel 
stoppen we om 19:00 uur, maar 
we zien wel hoe het loopt. We la-
ten ons niet leiden door de klok, 
ook dat is lekker Italiaans.

Invitiamo tutti, iedereen is wel-
kom en de toegang is gratis.
Bella Italia , Zondag 17 juni, Ha-
venweg 15 in Aarle-Rixtel. Aan-
vang 12:00 uur. s

Regio

Op zondag 17 juni wordt er een klein stukje ‘Bella Italia’ naar Aarle-Rixtel worden gebracht (bron foto: Arjen, Vini.nl)
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Seniorenvakantieweek 
bestaat 10 jaar

Fietsen, een bustocht, jeu de 
boules, een verwenmiddag, kie-
nen of bloemschikken. Het zijn 
slechts een paar activiteiten die 
aangeboden worden tijdens 
de seniorenvakantieweek van 
KBO-St. Lucia en woonzorg-
centrum Savant Alphonsus. In 
de periode dat (klein)kinderen 
op vakantie gaan, beleven seni-
oren hun eigen vakantieweek. 
Dit jaar wordt de week voor de 
tiende keer gehouden. Voor het 
Wijkfonds van Rabobank Hel-
mond een mooie gelegenheid 
om niet alleen financiële onder-
steuning te bieden, maar ook 
‘extra handjes’. 

Gairthy Exalto-Moniz organi-
seert samen met  Ciska Nabuurs 
en Martien Maas (het comité) al 
jarenlang de Seniorenvakantie-
week.  ‘Het is begonnen als een 
initiatief van KBO-St. Lucia, D’n 
Huijsakker (bestaat inmiddels 
niet meer) en Savant Alphonsus. 
Ons idee: senioren in ‘de bouw-
vak’ een gezellige week geven.’ 

En dat concept heeft zich inmid-
dels in 10 jaar meer dan bewezen. 
Elk jaar nemen zo’n 300 mensen 
deel aan de week. De 50-plussers 
kunnen zich inschrijven per ac-
tiviteit. De eigen bijdrage wordt 
zo laag mogelijk gehouden. Het 
gebied waar de week zich op 
richt, is gelijk aan het gebied van 
de KBO-St. Lucia: Mierlo-Hout, 
Helmond-west en Brandevoort: 
‘Maar ook deelnemers uit andere 
wijken zijn welkom.’ 

Dankbaar
Gairthy noemt het dankbaar 
vrijwilligerswerk. ‘Mensen zeg-
gen als op vrijdag de week wordt 
afgesloten al: wanneer wordt dit 
weer gehouden?’, vertelt ze. ‘Je 
ziet dat deze mensen hier heel 

erg van genieten en daar doen 
we het ook voor!’  

Vanwege het 10-jarig jubileum 
schreef het comité diverse fond-
sen aan om wat groter uit te kun-
nen pakken. ‘Zo gaan we een ge-
weldige busreis naar Maastricht 
ondernemen voor een vierslui-
zentocht over de Maas, inclusief 
Limburgse koffietafel aan boord. 
En alle deelnemers van de bin-
nenactiviteiten krijgen een extra 
bon voor een drankje en een plak 
cake.’ 

Helpende handjes
Zo klopten ze ook aan bij het 
Wijkfonds van Rabobank Hel-
mond. Wijkambassadeur Bir-
gitte Romonesco vertelt: ‘Dit is 
een mooi initiatief voor senioren, 
ze worden in de watten gelegd 
en dat verdienen ze. Dus we 
stonden hier meteen voor open’, 
vertelt ze. ‘We dragen niet alleen 
financieel bij, maar bieden ook 
zogenaamde ‘helpende hand-
jes’. We zijn nog aan het kijken 
bij welke activiteit we als bank-
medewerkers hulp gaan bieden.’ 
Gairthy is daar maar wat blij 
mee. ‘Onze vrijwilligers worden 
ook ouder en we moeten er dus 
goed op letten dat we ze niet 
overbelasten. Dan komt zo’n stel 
extra vrijwilligers uitstekend van 
pas!’ 

Inschrijven? Dat kan vanaf 20 
juni  bij Savant Alphonsus. s

Helmond

Helmond

Swingend Lambertus Concert 
met Occasional Bones 

Occasional Bones, bevriende 
trombonisten uit de regio, ge-
ven ,samen met het Junior 
Trombone-Ensemble Kunst-
kwartier, een concert met klas-
sieke (J.S. Bach) en moderne (M. 
Fondse) composities. Bevriende 
trombonisten die elkaar kennen 
uit orkest en zoals het Philips 
Symfonie Orkest, Symfonieor-
kest Eindhoven, Philips Harmo-
nie, Orkest Orventus en Orkest 
Zuid hebben elkaar in 2015 ver-
enigd in Occasional Bones. 

Een trombone-ensemble dat 
projectmatig werkt en concerten 
geeft in diverse samenstellingen 
zoals; solo, duo, trio, kwartet, 
octet. Onder leiding van trom-

bonist/dirigent Tom Koster geeft 
Occasional Bones zo’n 3 à 4 con-
certen per jaar. Bij elk  concert 
wordt een passend programma 
gemaakt met origineel en be-
werkt repertoire voor trombone 
ensemble. Deze keer treedt het 
ensemble op samen met het Ju-
nior Trombone Ensemble Kunst-
kwartier in Helmond.

Het fenomeen trombone-en-
semble bestaat al vanaf de 16e 
eeuw door composities van 
G Gabrieli (ook in het program-
ma in Helmond vertegenwoor-
digd), gespeeld in de San Mar-
cobasiliek in Venetië. Veel com-
ponisten, onder wie Beethoven, 
schreven daarna muziek voor dit 
prachtige instrument. De oprich-
ting van Het Eastman Trombone 
Choir in 1941 zorgde voor een uit-

breiding van het repertoire voor 
trombone ensemble. Op dit mo-
ment zijn het Nieuw Trombone 
Collectief (NL) en The Bone 
Society (BE) ensembles die zor-
gen voor nieuw repertoire. Ze 
vormen een grote inspiratiebron 
voor veel trombonisten, waaron-
der Occasional Bones. 
Het gevarieerde en originele pro-
gramma biedt muziekstukken 
van o.a. de grote klassieke com-
ponisten, als Bach, Gabrieli en 
Bruckner, naast moderne com-
posities van Nelhybel en Fondse. 
Het Junior Trombone Ensemble 
speelt afwisselend en samen met 
Occasional Bones. 

Plaats: Elkerliek Kapel, Wessel-
manlaan 25 in Helmond. 
Aanvang: zondag 17 juni om 
20.00 uur. Entree: € 7,50. s

Op zondag 17 juni zal Occasional Bones een gevarieerd  en origineel programma bieden met muziekstuk-
ken van o.a. de grote klassieke componisten, als Bach, Gabrieli en Bruckner, naast moderne composities van 
Nelhybel en Fondse. (bron foto; Lambertus Concerten)

Zomerparade in winkelcentrum Elzas Passage 
te Helmond

Op 21 juni aanstaande begint of-
ficieel de zomer! In winkelcen-
trum de Elzas Passage vieren 
wij de zomer met een prachtige 
zomerparade op 23 juni aan-
staande vanaf 12:00 uur. 

Deze zomerparade wordt inge-
vuld door Circo Di Strada. Circo 
di Strada is een unieke act die u 
een onvergetelijke beleving zal 
geven. Een gevarieerde combina-
tie van muziek en meerdere cir-
cus elementen zoals steltlopen, 
jongleren, eenwielfietsen en bal-
lopen. U vindt het allemaal terug 

in dit optreden! De artiesten van 
Circo Di Strada zijn wereldwijd 
een succes. Zo hebben zij ook 
opgetreden in China, Frankrijk, 
Duitsland en Azerbaijan. Ook 
stonden zij in mei nog in het 
voorprogramma van de Top-
pers in de Johan Cruijff ArenA! 
Wij zijn dan ook heel trots dat 
deze internationale circusact 
ons winkelcentrum op 23 juni 
aanstaande komt verblijden met 
hun kunsten. Vanaf 12:00 uur zal 
de zomerparade van start gaan 
en wordt er elke 30 minuten een 
show weggegeven.

Om het nóg leuker te maken, 
wordt Circo Di Strada vergezeld 

door bekende Disney Figuren!
Op zondag 24 juni hebben wij 
ook nog een leuk extraatje voor u! 
Deze dag zal er tussen 12:00-16:00 
uur een saxofoon troubadour in- 
en rondom ons winkelcentrum 
lopen om u te verblijden met 
zijn mooie saxofoon klanken. 
Verzoeknummers zijn ook van 
harte welkom! Om 15:00 uur zal 
de prijsuitreiking van onze Raad 
& Win actie welke van 1 t/m 14 
juni heeft gelopen plaatsvinden. 
Heeft u hieraan meegedaan? 
Kom dan op 24 juni naar ons 
winkelcentrum om te horen of 
u in de prijzen bent gevallen! Wij 
hopen u te mogen verwelkomen 
op 23 en 24 juni aanstaande. s

Centrum

Open dag 
Natuurtuin Helmond

Zondag 17 juni is de natuurtuin 
van 13.00 uur tot 17.00 uur ge-
opend. Ook nu liggen de schep-
netjes klaar voor wie nieuws-
gierig is naar wat er onderwater 
gebeurt. Verspreid in de tuin 
staan informatiebordjes met 
uitleg over het groenbeheer in 
de natuurtuin. Vrijwilligers zijn 

aanwezig om vragen te beant-
woorden. 

De eerste maaibeurt van het sei-
zoen zit er ook al op. Zoals altijd 
zijn stukken waar veel bloeiende 
planten staan overgeslagen. 
Op de gemaaide stukken is het 
maaisel opgeruimd en groeien 
de wilde planten weer aan. 

Het graslandbeheer in de natuur-

tuin is een van de technieken van 
professionele natuurbeheerders 
die de vrijwilligers uitproberen. 
In de Robbert worden de effec-
ten van het groenbeheer op de 
biodiversiteit bekeken. Liefheb-
bers en geïnteresseerden kunnen 
zelf van dichtbij de resultaten 
bekijken. 

Voor meer informatie kunt u kij-
ken op: www.derobbert.nl s

Helmond-Noord

Liefhebbers van natuur kunnen op zondag 17 juni gaan kijken in 
natuurtuin de Robbert (bron foto; Natuurtuin de Robbert)
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Uw Unilux dealer:

De Zonweringsreparateur
Noorddijk 1, Helmond
0492 512377
06 53754231

Showroom open op zaterdag 
van 10.00 uur tot 14.00 uur

Lente: de ramen en deuren kunnen weer lekker open! Helaas weten insecten 
dan ook binnen te komen. Unilux gelooft dat insecten buiten goed werk doen, 

niet binnen. Kies daarom voor Unilux horren; al 25 jaar de beste oplossing, 
duurzaam maatwerk, Hollands fabricaat. En met plezier door uw vakman 

ingemeten en geïnstalleerd.

Lentekriebels!

Intake en aanvullend onderzoek dezelfde dag! 
Onze dermatologen zijn speciaal opgeleid in het 
herkennen van huidkanker.  
Bij ons kunt u terecht voor de behandeling van 
alle vormen van huidkanker. Speciaal op huidkanker 
ingerichte operatiekamer.

DIAGNOSE HUIDKANKER SNEL 
EN ACCURAAT IN HELMOND

ALTIJD VERGOED NA VERWIJZING DOOR UW HUISARTS!
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DR. R.P.M Ceulen
Dermatoloog

Stationsstraat 1
5701 MK 
Helmond
0492-792939

Veilig op elke hoogte. DIRKS

D I R K S  K L I M M A T E R I A L E N

Ladders & trappen   Kooiladders

Steigers    Valbeveiliging

Moduletrappen

Deurneseweg 5 • 5709 AH Helmond
T (0492) 538 124 • www.dirks.eu

Gezocht: 
Hulp voor onze 
stratenmaker. 
Werkzaamheden: 
aanleg van tuinen.
Sollicitatie richten aan: 
herman@schutting.nl
Verhoeven Tuinhout & Steengoed bv 
Kanaaldijk ZW 3, Helmond

VERHOEVEN TUINHOUT 
& STEENGOED BV 

Verhoeven Garden 
Stones & Basics is een 
bedrijf met materialen 
en aanleg voor de tuin 
zowel particulier als 
bedrijf. De onderneming 
bestaat uit 3 vestigingen 
in Helmond, Venray en 
Oisterwijk.

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

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

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

Scheve mond?

Verwarde spraak?

Lamme arm?

Morris Ring Meeting in Helmond 
Het weekend van 23 en 24 juni staat in het 
teken van internationaal morrisdansen. 
De Helmondse morrisdansclub orga-
niseert een treffen met Engelse morris-
dansclubs, die allen zijn aangesloten bij 
de Morris Ring. Zo’n 100 morrisdansers 
treden op voor publiek bij een toer door 
de stad. 

Puur Engels
De Helmondse morrisdansers zijn al jaren 
een vertrouwd verschijnsel in Helmond. 
Dat ze zijn aangesloten bij de Morris Ring, 
de officiële en puur Engelse organisatie 
van morrisdansers, is in Helmond nau-
welijks bekend. Voor de Helmondse dan-
sers is het een grote eer deel uit te mogen 

maken van deze Morris Ring. Ze hebben 
al vele malen Helmond uitgedragen in En-
geland. Dat was een logisch gevolg van 
‘Member of the Ring zijn’. 

Best of English
Bijzonder is dat dit jaar de Ring Meeting 
in Helmond georganiseerd wordt. Mor-
risdansteams uit verschillende Engelse 
steden wagen zich voor deze gelegenheid 
aan de oversteek naar het vasteland. Sa-
men met de morrisdansers uit Utrecht en 
Helmond zullen er in dat weekend zo’n 
kleine 100 dansers actief zijn in onze stad. 

Feast
Het officiële gedeelte van de Ring Meeting, 
het Feast, is een besloten aangelegenheid. 
De Square of the Ring zit daarbij voor. Er 
wordt getoost op beide Koningshuizen 

en volgens protocol wordt er gespeecht, 
gezongen, geproost en gegeten.  Verder 
zijn ze niet eenkennig. Het publiek mag 
aanwezig zijn als de morrisdansers zich 
op hun best tonen: wanneer ze aan het 
dansen zijn. Voornamelijk in de openlucht 
proberen de dansers het toestromende 
publiek te vermaken.

Programma
Op zaterdagmorgen kunt u de morrisdan-
sers al vanaf 10.30 uur tegenkomen op di-

verse plekken in Helmond. 
Zaterdagavond, om 20.00 uur, komen de 
dansers in actie in de Gaviolizaal met een 
verrassend programma. Stadskunstenaar 
en zanger Thomas Pieters zal ook mede-
werking verlenen. Toegang is gratis. 
Op zondag vanaf 11.00 uur verzorgen alle 
morrisdansers een afsluitende show bij 
het Jan Vissermuseum. 

Het complete programma is ook te vinden 
op: www.helmondmorris.nl s

Helmond

De Helmondse morrisdansers zijn al jaren een vertrouwd verschijnsel in Helmond. 
(bron foto; Henk van Dijk)

In het weekend van 21 t/m 24 juni 2018 organiseert Gilde Sint Antonius Abt haar Kring Gilde evenement in Mierlo-Hout. Op sportpark RKSV Mierlo-Hout De Beemd.

Het ontstaan 
Gilde Sint Antonius Abt bestaat 
al eeuwen, onafgebroken sinds 
1451 en is daarmee de oudste 
‘vereniging’ van Mierlo-Hout. 

Wat veel mensen niet weten is 
dat Gilden de functie hadden 
van het leger, ambulance en 
politie van deze tijd, ofwel de 
beschermers van kerkdorpen. 
Een sterk afgeleide hiervan is de 
schietsport zoals wij die vandaag 
de dag nog beoefenen op ons gil-
deterrein.
Rond 1800 zijn de ‘beschermta-
ken’ van gilden afgeschaft on-
der Koning Willem I en kregen 
zij meer een culturele status. 
Ons oudste zilveren konings-
schild dateert uit 1644  en staat 
op naam van Dirck Huberts. In 
2013 zijn de schuttersgilden in 
Noord-Brabant op de Nationale 
Inventaris Immaterieel Cultureel 
Erfgoed geplaatst.

Het gilde vandaag de dag
Ons Gilde telt op dit moment 
34 geüniformeerde leden, een 
beschermheer, vier Gildeheren 
en ruim 140 betrokken ‘Vrien-
den van ’t Gilde’. Je herkent ons 
aan de rood/ groene opvallende 
uniformen. Met deze specifieke 
uitstraling en kenmerken zoals 
hoed met veren en sjerp, geeft 
dit een beeld hoe men vroeger 
gekleed was. 

Bijzondere traditionele gebrui-
ken uit de tijd, hanteren wij nog 
steeds zoals het stemmen over 
nieuwe leden met bonen, het 
openen en sluiten van een verga-
dering met de christelijke groet, 
het traditioneel koningschieten, 
het ondersteunen van vieringen 
in de Kerk en de verbroedering 
onder elkaar. Een gildebroeder/ 
zuster ben je voor het leven, met 
respect naar elkaar, een kracht 
binnen onze vereniging.

Wij vinden het zeer belangrijk 
om tradities te koesteren maar 
willen ook blijven aansluiten 
bij de snel groeiende moderne 
maatschappij. Nieuwe unifor-
men in een modern jasje is dan 
ook ons volgend doel. Voor meer 
informatie over ons gilde, kijk op 
www.gildemierlohout.nl

De toekomst
Ons Gilde is op volle kracht en 
wil stevig doorgroeien, nog meer 
in dienst staan voor onze ge-
meenschap en haar activiteiten 
blijven uitvoeren in de moderne 
tijdsgeest. Concreet gaan we aan 
de slag met:

• Nieuwe uniformen
• Ons onderkomen aan de
 Heeklaan vernieuwen,
• Uitbreiden van onze schiet-
 sporten voor de jeugd,
• Samen met andere verenigin-
 gen intensiever samenwerken

 en maatschappelijke activitei-
 ten en evenementen organiseren. 

Uiteindelijk hebben we elkaar al-
lemaal nodig, in goede en slechte 
tijden, het gilde doet mee!

De Gildedagen
Wij zijn er trots op om na 22 jaar 
de gildedagen weer naar Mierlo-
Hout te halen. De kringdag op 
zondag 24 juni 2018 brengt pure 
folklore zoals een kleurrijke op-
tocht van 24 gilden door onze 
straten. 
Er staat een grote feesttent op 
sportpark de Beemd waar u 
versteld zult staan van wedstrij-
den trommen/ vendelen/ ge-
weer-handboogschieten/ stan-
daardruiters te paard. 

Dit alles is uiteraard bourgon-
disch verantwoord door ons ho-
recateam. Het gilde nodigt je uit! 
Kom kijken en beleef het gilde!

8

Voor het gehele programma, 
kijk op www.gildedagen.nl

PARKEREN TIJDENS DE KRINGGILDEDAG 2018
PROGRAMMA ZATERDAG 23 JUNI
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• In- en verkoop auto’s
• Afwikkelen van  schades

Hoofdstraat 63, 5706 AJ  Mierlo-Hout (Gem. Helmond)
Tel.: 0492 549708              E-mail: info@vdheuvel-autos.nl
Fax: 0492 554113             Website: www.vdheuvel-autos.nl
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Wellness World Helmond

Voor het gehele 
wellness assortiment 
moet u bij Wellness 
World Helmond zijn!

Lage Dijk 1, Helmond (tegenover 
Heuts) Tel. 0492-552428

www.wellnessworldhelmond.nl

Spa baden Sauna’s

Veranda’s
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Voorwoord
Burgemeester

Voorwoord
Pastoor

Voorwoord 
voorzitter kring
Peelland

Voorwoord
Hoofdman

Gilde Sint Antonius Abt Mierlo- 
Hout. Als ik in de rest van Neder-
land spreek over ons bijzondere 
gilde in Mierlo-Hout, zijn de reac-
ties divers. Niet iedereen kent de 
trots en traditie. Wie echter een 
keer een gildedag heeft meege-
maakt is meteen verkocht.

De verbroedering en kracht van het 
collectief van deze vereniging die 
middenin de samenleving staat is 
ongekend. Daarom ben ik als bur-
gemeester dan ook bijzonder trots 
dat het Gilde Sint Antonius Abt 
uit Mierlo-Hout dit jaar een groot 
Kring Gilde evenement organiseert. 
Als vereniging die volgens de over-
levering al bijna 600 jaar bestaat, is 
het gilde diep geworteld in de maat-
schappij, waarbij het belang van de 
vele vrijwilligers zeker moet wor-
den benadrukt. Juist in de huidige 
tijd, waarin het steeds meer moeite 
kost om diverse groepen inwoners 
nog echt met elkaar te verbinden, is 
de waarde van deze vereniging im-
mens. Wat is er nu mooier om de
eeuwenoude traditie van binding 
en collectiviteit in te zetten voor 
de uitdagingen in het nu? Zelf kom 
ik geregeld in Mierlo-Hout, toch 
een dorp in onze stad. En telkens 
weer ben ik onder de indruk van de 
mooie eigenschap van de inwoners 
om open te staan voor alle Hel-
monders. Dat zal tijdens de Kring 
Gildedagen, niet anders zijn. Tus-
sen 21 en 24 juni 2018 fungeert het 
Gilde als een ware gastheer van De 
Peel, waarbij de komst van enkele 
buitenlandse gilden het evenement 
bovendien een mooi internationaal 
karakter geeft. Toen ik als burge-
meester gevraagd werd om deel te 
nemen aan het Comité van Aanbe-
veling, heb ik dan ook geen moment 
hoeven twijfelen. Ik zie uit naar een 
prachtig evenement, waar hopelijk 
zoveel mogelijk Helmonders intens 
van gaan genieten. “Het Gilde leeft 
op ’t Hout”, is het motto van Gilde 
Sint Antonius Abt. Ik twijfel er niet 
aan dat het vanuit die gedachte ook 
in de rest van de stad enorm gaat 
leven, en zie uit naar een bruisend 
Gilde evenement. 

Elly Blanksma-van den Heuvel 
Burgemeester gemeente Helmond

Op 24 juni 2018 is de Kring Gilde-
dag, georganiseerd door het Gilde 
Sint-Antonius Abt, in Mierlo-
Hout. (Helmond). Het belooft een 
verlengde happening te worden 
die het weekend van 21-22-23-24 
juni omspant. 

Het Gilde wezen staat voor broe-
deren zusterschap. Het verbindt 
mensen! In een samenleving waar 
die verbinding soms te zoeken is 
kan juist een Gilde een andere weg 
laten zien om samen gemeenschap 
te vormen en eigentijds kerk te zijn. 

Een Kring Gildedag organiseren 
vraagt veel talent op allerlei gebied. 

Het Gilde Sint-Antonius Abt tim-
mert aan de weg! De weg naar het 
weekend van 21-22-23- 24 juni 2018. 
Op 24 juni 2018 om 10.15u zal onze 
bisschop Mgr. de Korte de hoofdce-
lebrant zijn in de Sint Lucia kerk te 
Mierlo-Hout. Samen met het Gilde 
en alle gastgildes vieren we dan 
“Ons samen kerk zijn” en onze ge-
zamenlijke verantwoordelijkheid. 

Steun het Gilde, zij verdienen het 
van harte, het is immers voor het sa-
menbrengen van de gemeenschap, 
het komt de mensen ten goede. 
Kring Gildedag 2018 verdient uw 
aandacht en steun! 

Met vriendelijke Gilde groet, John 
van de Laar, Pastoor van de Dami-
aan parochie, Deken van het deke-
naat Asten, Lid van de commissie 
van aanbeveling.

In Kring Peelland, een van de zes 
kringen binnen de Noord Brabantse 
Federatie van Schuttersgilden, vindt 
ieder jaar een Kringdag plaats. Een 
van de 22 aangesloten gilden neemt 
dan de organisatie van dat evene-
ment op zich. Het gaat hier om een 
hele klus die een jarenlange voorbe-
reiding, goede contacten en organi-
satie vergt. 

De afsluitende kringdag is een visi-
tekaartje van ons Brabants cultureel 
erfgoed. Niet voor niets staan de 
Noord-Brabantse schuttersgilden op 
de Nationale Inventarislijst Immate-
rieel Cultureel Erfgoed en genieten zij 
volle support van de provincie, in de 
persoon van beschermheer, dhr. Dr. 
W. (Wim) van der Donk, commissa-
ris van de Koning in Noord-Brabant. 
De kringdag is in de eerste plaats voor 
de deelnemende gilden een dag van 
uitwisseling in wedstrijd-verband en 
broederschap. Tevens betekent het 
voor de toeschouwers dat zij kunnen 
genieten van een prachtig schouw-
spel van unieke folklore wanneer de 
gilden tijdens de optocht met stan-
daardruiter en slaande trom in een 
lange rij door dorp of stad trekken en 
wanneer zij zich tijdens de massale 
opmars en slangendefilé op het wed-
strijdterrein van hun beste kant laten 
zien. Maar ook de wedstrijden zijn 
een mooi schouwspel. Broederschap 
is voor ons, als gilden, niet een moei-
lijk omschreven definitie maar puur 
een gevoel. Het gevoel dat ons trots 
maakt. Als we bijeen zijn, om ons heen 
kijken en merken dat we het prettig 
vinden om samen te zijn, samen het 
gildelied te zingen. Het gevoel dat we 
samen fier staan voor ons uniform, 
onze tradities en waarden als trouw, 
dienstbaarheid en broederschap. En 
dat met trots uitdragen en voor elkaar 
opkomen. Ook in deze moderne tijd. 
In de Noord Brabantse Federatie van 
Schuttersgilden zijn we volop bezig 
met het ontwikkelen van een visie 
voor de toekomst van ons gildewezen. 
Het gilde Sint Antonius Abt is in deze 
een prima voorbeeld te noemen van 
gepaste trots op “Wie we zijn, wat we 
zijn en waarom we het zijn”. Daarom 
reageerde het kringbestuur dan ook 
verheugd toen het gilde te kennen gaf 
dat het deze taak in 2018 op zich wilde 
nemen. Ik wens het gilde een succes-
volle en onvergetelijke feestdag toe. 
Waarbij ik de hoop uitspreek dat ook 
deweergoden het gilde Sint Antonius 
Abt gunstig gezind zijn en er een met 
zon overgoten evenement van maken. 

Met vriendelijke gildegroet
Henk de Hair

Het Gilde leeft op ’t Hout

Ik ben er trots op dat het gelukt 
is om na 22 jaar, weer een groots 
Kring Gildefeest naar Mierlo-Hout 
te halen.

In deze courant leest u het program-
ma resultaat van twee jaar intensief 
samenwerken. Nog mooier is om 
dit zelf mee te gaan vieren tijdens 
onze evenementen. 

Ik nodig u uit om naar de route te 
komen en de kleurrijke optocht te 
gaan aanschouwen. Een unieke be-
levenis van 24 gilden in vol ornaat, 
prachtige paarden met Fanfare Uni-
tas voorop.

Alle gildeleden en vele vrijwilligers 
zijn ruim twee jaar bezig geweest 
om dit cultureel en maatschap-
pelijk, vierdaagse evenement te 
organiseren. Als voorzitter ben ik 
de commissies dankbaar voor hun 
geweldige inzet. Bedrijven en par-
ticulieren hebben ons Gilde enorm 
(financieel) gesteund, de gunfactor 
is hart verwarmd. Ik dank het Ker-
kelijk (pastoor) en Wereldlijk gezag 
(Burgemeester) voor hun bijdrage in 
de commissie van aanbeveling.

Met veel zin en enthousiasme staan 
wij startklaar voor de gildedagen. 
Kom kijken, geniet, beleef het Gilde 
op sportpark RKSV de Beemd. 

Met hartelijke gildegroet, Johnny 
Sleegers, voorzitter en Hoofdman, 
Gilde Sint Antonius Abt 
Mierlo-Hout

‘Ik zie uit
naar een
prachtig

evenement’

‘Kring 
Gildedagen 

2018 verdient 
uw aandacht.’

‘Het Gilde
Sint-Antonius 
Abt timmert 
aan de weg!’

‘Kom kijken, 
geniet en beleef 

de gilden’

LOTERIJ
Er zijn nog loten te 
koop bij Adelaars, 

‘t Pijpke en alle leden.
Foto 1963. V.l.n.r. Leo v.d. Laar, v.d. Putten, 
onbekend en Antoon Coolen.
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Pastoor Elsenstraat 32, Helmond
www.tapijthaltijssen.nl

M.TIJSSEN

Gordijnen,

vouwgordijnen,

jalouzieën,

rolgordijnen

Tapijt, 
vinyl, 
PVC

Kanaaldijk Zuid-West 9D, Helmond
085-7826000 | 06-55142020

info@verhappenkoeriers.nl
www.verhappenkoeriers.nl

Meld je nu GRATIS
aan bĳ Verzilvert!

Het snelstgroeiende
regionale netwerk!

Eenvoudig aanmelden via
verzilvert.nl

Verzilvert. Een nieuw initiatief voor
mensen met ervaring. Opa's en
oma's. Pensionado's en VUTters.
Mantelzorgers en vrĳwilligers.

Levensgenieters en bourgondiërs.
Kortom iedereen die de zin en de tĳd

heeft om van het leven te genieten.
Het is en blĳft gratis.

• informatie, aanbiedingen en acties
• is en blĳft GRATIS
• werkt regionaal
• geen verplichtingen

verzilvert
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Het feestterrein Te behalen prijzen
Beschikbaar gesteld door RKSV Mierlo-Hout.

EHBO
Op het sportpark zijn leden van 
de plaatselijke EHBO aanwezig.

Aansprakelijkheid
De organisatoren van de Kring-
gildedag aanvaarden geen enke-
le aansprakelijkheid voor onge-
lukken, vermissingen, tenietgaan 

of schade in welk vorm dan ook, 
veroorzaakt door of overkomen 
aan deelnemende gilden, leden 
van een gilde of bezoekers of hun 
voertuigen en/of inhoud hiervan.

Parkeren
Er zijn verspreid in de directe om-
geving voldoende parkeermoge-

lijkheden. Het verzoek is om de 
aanwijzingen van de Verkeers-
regelaars hiervoor op te volgen. 
Overzicht parkeermogelijkhe-
den zijn in het programmaboek-
je aangegeven. Dringend verzoek 
om NIET op het optochtparcours 
te parkeren!!!

Aanwijzingen/aandachtspunten

Zilverprijs opgave wedstrijden Kringgildedag 2018
• Alle deelnemende gilden ontvangen een herinnering schild 
 waarbij Algemeen Klassement en Geheime Opdracht.
• Koning en Keizer ontvangen een ere kruis.
• Geweerschieten; kampioen – res.kampioen en korps.
• Kruisboogschieten: klasse A - B en 4-tal.
• Bazuinblazen: klasse Jeugd en klasse C.
• Trommen: Jeugd muziek – en gildetrom, klasse C-B-U-E.
• Vendelen; A-B-C-Jeugd 13 t/m 15 jaar, Jeugd t/m 12 jaar,
 Groepsvendelen 3 of 4 personen, Groepsvendelen > 5
 personen, Klasse 40+ , Klasse 50+, Klasse VZA.
• Standaardruiters; optocht en wedstrijd.

Aan alle klasse wordt een 1e prijs uitgereikt.
(Onder voorbehoud Reglement Kring Peelland)

Bestuur Organiserend comité, met de 4 Gilde heren en beschermheer Berry Verhoeven.

Keizerspaar Jan en Mieke Vermeulen. Koningspaar Tini en Elma Boogers.

Koffie & Thee • Frites & Snack • Diverse broodjes Koffie & Thee • Frites & Snack • Diverse broodjes 
Wafels & Poffertjes • Kibbeling • Popcorn & Suikerspinnen 

Hoofdstraat 54, Helmond • 0492-663309 • 06-51415483
info@wernervanhoof.nl • www.wernervanhoof.nl
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Pastoor Elsenstraat 32, Helmond
www.tapijthaltijssen.nl

M.TIJSSEN

Gordijnen,

vouwgordijnen,

jalouzieën,

rolgordijnen

Tapijt, 
vinyl, 
PVC

Kanaaldijk Zuid-West 9D, Helmond
085-7826000 | 06-55142020

info@verhappenkoeriers.nl
www.verhappenkoeriers.nl

Meld je nu GRATIS
aan bĳ Verzilvert!

Het snelstgroeiende
regionale netwerk!

Eenvoudig aanmelden via
verzilvert.nl

Verzilvert. Een nieuw initiatief voor
mensen met ervaring. Opa's en
oma's. Pensionado's en VUTters.
Mantelzorgers en vrĳwilligers.

Levensgenieters en bourgondiërs.
Kortom iedereen die de zin en de tĳd

heeft om van het leven te genieten.
Het is en blĳft gratis.

• informatie, aanbiedingen en acties
• is en blĳft GRATIS
• werkt regionaal
• geen verplichtingen

verzilvert
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Het feestterrein Te behalen prijzen
Beschikbaar gesteld door RKSV Mierlo-Hout.

EHBO
Op het sportpark zijn leden van 
de plaatselijke EHBO aanwezig.

Aansprakelijkheid
De organisatoren van de Kring-
gildedag aanvaarden geen enke-
le aansprakelijkheid voor onge-
lukken, vermissingen, tenietgaan 

of schade in welk vorm dan ook, 
veroorzaakt door of overkomen 
aan deelnemende gilden, leden 
van een gilde of bezoekers of hun 
voertuigen en/of inhoud hiervan.

Parkeren
Er zijn verspreid in de directe om-
geving voldoende parkeermoge-

lijkheden. Het verzoek is om de 
aanwijzingen van de Verkeers-
regelaars hiervoor op te volgen. 
Overzicht parkeermogelijkhe-
den zijn in het programmaboek-
je aangegeven. Dringend verzoek 
om NIET op het optochtparcours 
te parkeren!!!

Aanwijzingen/aandachtspunten

Zilverprijs opgave wedstrijden Kringgildedag 2018
• Alle deelnemende gilden ontvangen een herinnering schild 
 waarbij Algemeen Klassement en Geheime Opdracht.
• Koning en Keizer ontvangen een ere kruis.
• Geweerschieten; kampioen – res.kampioen en korps.
• Kruisboogschieten: klasse A - B en 4-tal.
• Bazuinblazen: klasse Jeugd en klasse C.
• Trommen: Jeugd muziek – en gildetrom, klasse C-B-U-E.
• Vendelen; A-B-C-Jeugd 13 t/m 15 jaar, Jeugd t/m 12 jaar,
 Groepsvendelen 3 of 4 personen, Groepsvendelen > 5
 personen, Klasse 40+ , Klasse 50+, Klasse VZA.
• Standaardruiters; optocht en wedstrijd.

Aan alle klasse wordt een 1e prijs uitgereikt.
(Onder voorbehoud Reglement Kring Peelland)

Bestuur Organiserend comité, met de 4 Gilde heren en beschermheer Berry Verhoeven.

Keizerspaar Jan en Mieke Vermeulen. Koningspaar Tini en Elma Boogers.

Koffie & Thee • Frites & Snack • Diverse broodjes Koffie & Thee • Frites & Snack • Diverse broodjes 
Wafels & Poffertjes • Kibbeling • Popcorn & Suikerspinnen 

Hoofdstraat 54, Helmond • 0492-663309 • 06-51415483
info@wernervanhoof.nl • www.wernervanhoof.nl
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Deelen Stoffen en Gordijnen

Houtse Parallelweg 83 (  6016) 

5706 AD - Helmond

Tel. 0492-547023 

Di. t/m Vr. - 09.00 - 17.30u

Zaterdag - 09.00 - 16.00u
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Smederij A. Slegers
Kastmolen 21, Helmond

0492-51 16 80 | 06-53 27 37 28
info@smederijslegers.nl | www.smederijslegers.nl

Bent u van plan om te gaan (ver)bouwen?

De zekerheden die een BouwGarant-aannemer u kan bieden: 

Kwaliteit: 
De BouwGarant-aannemer beschikt over de juiste diploma’s, heeft
aantoonbare ervaring en is op de hoogte van actuele ontwikkelingen,
bijvoorbeeld op het gebied van milieu en duurzaam bouwen.

Service: 
De BouwGarant-aannemer beschikt over een klachtenprocedure.

Betrouwbaar: 
De BouwGarant-aannemer beschikt over de juiste verzekeringen,
is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en houdt zich aan de
wettelijke verplichtingen.

Bezoekadres: Kastanjehoutstraat 2a | 5706 XZ Helmond |  Postadres: Rodenburg 10 | 5706 LX Helmond
T: 0492-523246 | F: 0492-537507 | E: info@bouwbedrijf-rooijakkers.nl | I: www.bouwbedrijf-rooijakkers.nl

   Utiliteitsbouw
   Aan- en verbouw

  Een bedrijf met visie
   Vrije sector

Smederij Adrie Slegers is een kleinschalig, zeer flexibel 
staalconstructie bedrijf uit Helmond. Elke staalconstructie 

wordt in eigen huis gefabriceerd en door ons zelf 
gemonteerd. Onze kracht is een goed stalen product te 

fabriceren tegen een gunstige prijstarief. 

Opdrachten bestaan o.a. uit: 
Staalconstructies • Stalen spanten 

Trappen en leuningen • Beplating • Woonhuizen 
Poorten & Hekwerken • Magazijn inrichtingen

Barrierlaan 3, Helmond
06-54381831

info@furoreschoonmaakservice.nl
www.furoreschoonmaakservice.nl

Voor al uw glasbewassing, vloeronderhoud, 
vastgoedonderhoud en gevelreiniging.
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Diepenbroek 3, Helmond   Tel.: 0492-551692

Gildedagen ouderenmiddag. Een gezel-
lige ouderenmiddag en vriendelijk voor 
de portemonnee. 

Speciaal voor de ouderen organiseert het 
Gilde Sint Antonius Abt een fantastische 
middag voor de ouderen. Het wordt een 
middag vol vermaak en optredens. De gas-
ten ontvangen bij binnenkomst gratis een 
kopje koffie of thee met een lekker stuk 
cake. Daarboven op serveren we ook nog 
een gratis consumptie. Voor de verdere 
consumpties hebben we de prijs extra laag 
weten te houden, namelijk € 1,50 en wordt 
er gratis een bittergarnituur geserveerd. Is 
dat nog vriendelijk voor je portemonnee 
of niet? En als klapper op de vuurpijl mag 
je ook nog gratis deelnemen aan een loterij 

vol leuke prijzen.

De volgende artiesten zullen tijdens deze 
middag optreden: Johnny Sleegers, Tina 
Trucker, Jeroen van Lierop, One man 
Show, Rob Scheepers en DUONL. Entree 
5,- Euro, er zijn nog entreekaarten ver-
krijgbaar aan de feesttent of op www. hel-
mondticket.nl.

Ouderenmiddag loterij
Alle gasten van de ouderenmiddag mogen 
gratis meedingen voor leuke prijzen die te 
winnen zijn tijdens de loterij. Donderdag-
middag 21 juni, feesttent open vanaf 12:00 
uur – einde 16:00. Tickets zijn te koop op 
helmondticket.nl, bij ’t Pijpke, Adelaars en 
Alphonsus. Wees er snel bij, want vol = vol.

Hilarische Gil(len)de Kienavond De Hi-
larische Gil(len)de kien avond is een kien 
avond met een knipoog! Een avond vol 
vermakelijke activiteit waar de lachsalvo’s 
elkaar zullen afwisselen en hilarische prij-
zen met een lach en een knipoog worden 
uitgereikt. Het wordt een knotsgekke 
avond om nooit te vergeten. Dit is kienen
met een vette knipoog. Humor, en lach-
wekkende prijzen. Het duo Striepke Veur 
zullen de avond dwars door alle slapstick 
en puinhoop heen aan elkaar knopen.

GRATIS ENTREE, Kienkaarten €12,50
Kienkaarten zijn te koop op helmondtic-
ket.nl, Slijterij ’t Pijpke en bij Adelaars

Gilde loterij 
Voor aanvang van de Gil(len)de kienavond 
zal de Gilde loterij plaats vinden waarmee 
aantrekkelijk prijzen te winnen zijn, waar-
onder 2 elektrische fietsen
t.w.v. 2500,- euro. Loten voor deze loterij 
zijn nog beschikbaar.
Programma Gil(len)de Kienavond
19.00 uur Feesttent open, kienkaarten ver-
krijgbaar aan de feesttent
20.00 uur Trekking Loterij:
20.45 uur Aanvang kienen
23.30 Einde kienen
23.30 uur tot 01.00 uur: 
Muziek van onze DJ’s

* Locatie zaal de Koning Mierloseweg 301
08.30 uur Gilde St.Antonius Abt aanwezig.
Vanaf 08.45 uur Ontvangst gasten en geno-
digden
09.15 uur Overdracht Kringvaandel aan or-
ganiserend gilde
09.25 uur Vertrek gasten / genodigden naar 
Luciakerk.
09.35 uur Plaatsen nemen in Lucia kerk / 
ophalen gastgilde pastoor / bisschop
09.45 uur Eucharistie viering
10.45 uur Vertrek naar zaal de Koning
11.00 uur Start koffietafel
11.30 uur Erewijn
11.50 uur Afsluiting ochtendprogramma – 
vertrek op eigen gelegenheid naar
feestterrein RKSV Mierlo-Hout.

*Feestterrein RKSV Mierlo-Hout
Vanaf 11.30 uur Ontvangst gilden / inleve-
ren pasjes /aanmelden wedstrijden.
12.30 uur Gasten/genodigden nemen plaats 
op tribune
12.30 uur Opstellen gilden op hoofdterrein 
i.v.m. optocht
12.45 uur Start optocht
14.00 uur Alle gilden terug op hoofveld en 

start officiële gedeelte
14.10 uur Wilhelmus en hernieuwen eed 
van trouw
14.15 uur Speeches en massale opmars
14.20 uur Groepsvendelen
14.30 uur Opstellen voor slangendefilé.
14.35 uur Slangendefilé
14.50 uur Einde officiële gedeelte (feesttent)
15.00 uur Start wedstrijden (in de feesttent 
diverse optredens met oa Fanfare
Unitas , Duo voor de Lol , Jelco Beekers , 
Der Kleino , Jurgen Jonkers
Rond 18.00 uur einde wedstrijden
19.00 uur Prijsuitreiking
20.00 uur (aansluitend) Teruggave
Kringvaandel en algehele afsluiting.

Programma donderdag 21 juni

Programma vrijdag 22 juni

Programma zondag 24 juni

je ook nog gratis deelnemen aan een loterij Alphonsus. Wees er snel bij, want vol = vol.
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PARKEREN TIJDENS DE KRINGGILDEDAG 2018
PROGRAMMA ZATERDAG 23 JUNI

Gildeheren en 
Beschermheer
Oude traditie herstelt: 4 nieuwe 
Gildeheren en 
een nieuwe beschermheer
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Smederij A. Slegers
Kastmolen 21, Helmond

0492-51 16 80 | 06-53 27 37 28
info@smederijslegers.nl | www.smederijslegers.nl

Bent u van plan om te gaan (ver)bouwen?

De zekerheden die een BouwGarant-aannemer u kan bieden: 

Kwaliteit: 
De BouwGarant-aannemer beschikt over de juiste diploma’s, heeft
aantoonbare ervaring en is op de hoogte van actuele ontwikkelingen,
bijvoorbeeld op het gebied van milieu en duurzaam bouwen.

Service: 
De BouwGarant-aannemer beschikt over een klachtenprocedure.

Betrouwbaar: 
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is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en houdt zich aan de
wettelijke verplichtingen.
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Smederij Adrie Slegers is een kleinschalig, zeer flexibel 
staalconstructie bedrijf uit Helmond. Elke staalconstructie 

wordt in eigen huis gefabriceerd en door ons zelf 
gemonteerd. Onze kracht is een goed stalen product te 

fabriceren tegen een gunstige prijstarief. 

Opdrachten bestaan o.a. uit: 
Staalconstructies • Stalen spanten 

Trappen en leuningen • Beplating • Woonhuizen 
Poorten & Hekwerken • Magazijn inrichtingen

Barrierlaan 3, Helmond
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www.furoreschoonmaakservice.nl

Voor al uw glasbewassing, vloeronderhoud, 
vastgoedonderhoud en gevelreiniging.
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Gildedagen ouderenmiddag. Een gezel-
lige ouderenmiddag en vriendelijk voor 
de portemonnee. 

Speciaal voor de ouderen organiseert het 
Gilde Sint Antonius Abt een fantastische 
middag voor de ouderen. Het wordt een 
middag vol vermaak en optredens. De gas-
ten ontvangen bij binnenkomst gratis een 
kopje koffie of thee met een lekker stuk 
cake. Daarboven op serveren we ook nog 
een gratis consumptie. Voor de verdere 
consumpties hebben we de prijs extra laag 
weten te houden, namelijk € 1,50 en wordt 
er gratis een bittergarnituur geserveerd. Is 
dat nog vriendelijk voor je portemonnee 
of niet? En als klapper op de vuurpijl mag 
je ook nog gratis deelnemen aan een loterij 

vol leuke prijzen.

De volgende artiesten zullen tijdens deze 
middag optreden: Johnny Sleegers, Tina 
Trucker, Jeroen van Lierop, One man 
Show, Rob Scheepers en DUONL. Entree 
5,- Euro, er zijn nog entreekaarten ver-
krijgbaar aan de feesttent of op www. hel-
mondticket.nl.

Ouderenmiddag loterij
Alle gasten van de ouderenmiddag mogen 
gratis meedingen voor leuke prijzen die te 
winnen zijn tijdens de loterij. Donderdag-
middag 21 juni, feesttent open vanaf 12:00 
uur – einde 16:00. Tickets zijn te koop op 
helmondticket.nl, bij ’t Pijpke, Adelaars en 
Alphonsus. Wees er snel bij, want vol = vol.

Hilarische Gil(len)de Kienavond De Hi-
larische Gil(len)de kien avond is een kien 
avond met een knipoog! Een avond vol 
vermakelijke activiteit waar de lachsalvo’s 
elkaar zullen afwisselen en hilarische prij-
zen met een lach en een knipoog worden 
uitgereikt. Het wordt een knotsgekke 
avond om nooit te vergeten. Dit is kienen
met een vette knipoog. Humor, en lach-
wekkende prijzen. Het duo Striepke Veur 
zullen de avond dwars door alle slapstick 
en puinhoop heen aan elkaar knopen.

GRATIS ENTREE, Kienkaarten €12,50
Kienkaarten zijn te koop op helmondtic-
ket.nl, Slijterij ’t Pijpke en bij Adelaars

Gilde loterij 
Voor aanvang van de Gil(len)de kienavond 
zal de Gilde loterij plaats vinden waarmee 
aantrekkelijk prijzen te winnen zijn, waar-
onder 2 elektrische fietsen
t.w.v. 2500,- euro. Loten voor deze loterij 
zijn nog beschikbaar.
Programma Gil(len)de Kienavond
19.00 uur Feesttent open, kienkaarten ver-
krijgbaar aan de feesttent
20.00 uur Trekking Loterij:
20.45 uur Aanvang kienen
23.30 Einde kienen
23.30 uur tot 01.00 uur: 
Muziek van onze DJ’s

* Locatie zaal de Koning Mierloseweg 301
08.30 uur Gilde St.Antonius Abt aanwezig.
Vanaf 08.45 uur Ontvangst gasten en geno-
digden
09.15 uur Overdracht Kringvaandel aan or-
ganiserend gilde
09.25 uur Vertrek gasten / genodigden naar 
Luciakerk.
09.35 uur Plaatsen nemen in Lucia kerk / 
ophalen gastgilde pastoor / bisschop
09.45 uur Eucharistie viering
10.45 uur Vertrek naar zaal de Koning
11.00 uur Start koffietafel
11.30 uur Erewijn
11.50 uur Afsluiting ochtendprogramma – 
vertrek op eigen gelegenheid naar
feestterrein RKSV Mierlo-Hout.

*Feestterrein RKSV Mierlo-Hout
Vanaf 11.30 uur Ontvangst gilden / inleve-
ren pasjes /aanmelden wedstrijden.
12.30 uur Gasten/genodigden nemen plaats 
op tribune
12.30 uur Opstellen gilden op hoofdterrein 
i.v.m. optocht
12.45 uur Start optocht
14.00 uur Alle gilden terug op hoofveld en 

start officiële gedeelte
14.10 uur Wilhelmus en hernieuwen eed 
van trouw
14.15 uur Speeches en massale opmars
14.20 uur Groepsvendelen
14.30 uur Opstellen voor slangendefilé.
14.35 uur Slangendefilé
14.50 uur Einde officiële gedeelte (feesttent)
15.00 uur Start wedstrijden (in de feesttent 
diverse optredens met oa Fanfare
Unitas , Duo voor de Lol , Jelco Beekers , 
Der Kleino , Jurgen Jonkers
Rond 18.00 uur einde wedstrijden
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Start/einde:

hoofdveld RKSV Mierlo-Hout

• Fanfare Unitas

Organisatie Gilde St. Antonius Abt 

Mierlo-Hout

1. St. Antonius - Beek en Donk

2. St. Willibrordus - Vlierden

3. St. Lambertus - Someren-Eind

4. St. Sebastiaan - Mierlo (gastgilde)

5. St. Antonius Abt - Lierop

6. St. Leonardus - Beek en Donk

7. St. Antonius - Stiphout

8. St. Joris - Deurne

9. Kolveniersgilde - Mechelen België

(gastgilde)

10. St. Willibrordus - Bakel

11. O.L. Vrouw - Aarle-Rixtel

12. O.L. Vrouw v.d. Zeven Weeën - Lierop

13. St. Hubertus - Liessel

14. St. Margaretha - Aarle-Rixtel

15. St. Antonius Abt - Deurne

16. St. Servatius - Lieshout

17. St. Joris - Someren

18. St. Antonius en Sebastiaan - Gemert

19. St. Agatha – Boekel

20. St. Joris – Asten

21. St. Joris – Gemert

22. St. Catharina – Helmond

23. Colveniers GIlde - Helmond

Deelnemende Gilden aan de optocht

www.solartechniekbrabant.net
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Loterij Gilde 
Sint Antonius 

abt 2018
t.b.v. Kringgildefeest

‘t Gilde leeft op ‘t Hout Hoofdprijs 2 elektrische 
fietsen t.w.v. € 2500,-

Trekkingsdatum: Op grote feestavond op vrijdagavond 22 juni 2018

FANTASTISCHE PRIJZEN! www.gildemierlohout.nl
(uitslag zie Houtvonken en Weekkrant De Loop Helmond)

Damesfiets HerenfietsHerenfiets

(uitslag zie Ons Mierlo-Hout en Weekkrant De Loop Helmond)
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Sportpark de Beemd van RKSV Mierlo-Hout ligt aan de zijkant van 
de wijk, ingesloten tussen de Heeklaan en woonwijken. Volg de 
Heeklaan dan kom je automatisch bij het feestterrein!

In de omgeving zijn diverse parkeerplaatsen;
1. Eigen gildeterrein langs de Heeklaan wordt opengesteld.
2. Paarden Trailers worden geparkeerd in de Tarbotstraat,
daar is ook extra ruimte voor personenauto’s.
3. Rondom Cultureel centrum Geseldonk (toegang via optochtroute)
4. Achterzijde sportpark in wijk de Bergen. (via Heeklaan inrijden)
5. Overzijde Heeklaan nabij de Action.
6. Hoofdstraat parkeerplaatsen Jan Linders en Aldi (speciaal voor be-
zoekers)

In de straten rondom de optocht is weinig tot géén ruimte! Zeker NIET
parkeren op de optocht route !! NIET parkeren in de berm van de 
Heeklaan.

Kom zoveel mogelijk met openbaar vervoer, fiets en ga zoveel moge-
lijk carpoolen!! Volg de aanwijzingen van de verkeersregelaars.

Parkeren tijdens de 
Kringgildedag 2018

Mede dankzij uw bijdrage heeft 
Gilde Sint Antonius Abt de 
Kringgildedagen 2018 kunnen 
organiseren.
Dankzij de financiële en mate-
riële steun van onze sponsoren 
kan Gilde Sint Antonius Abt de 
Kringgildedagen 2018 organise-
ren alsmede de doelstellingen 
verwezenlijken die het organisa-
tiecomité zich bij aanvang zo’n 2 

jaar geleden had voorgenomen.
Wij zijn er helemaal klaar voor en 
indien de weergoden ons op zon-
dag 24 juni 2018 goed gezind zijn 
beloofd het een onvergetelijke 
dag te worden.
Wij wensen alle deelnemende 
Gilden veel succes maar ook veel 
plezier toe.
Beste bezoeker onze dank voor 
uw komst naar dit grootse 

evenement wij wensen u een 
genoeglijke dag met veel kijk-
plezier.

Het Gilde leeft op ’t Hout
 
Met een vriendelijke gildegroet,
Organisatiecomité Kringgildeda-
gen 2018. 

Sinds 2007 zijn de vrienden van 
het Gilde opgericht. Dit zijn 
ruim 140 bedrijven en personen 
die zich verbonden voelen met 
ons Gilde. Elk jaar (in de tweede 
week van September) organi-
seert het Gilde een relatiedag 
waarbij alle vrienden gezellig 
samen komen. Er wordt gestre-
den om de wisseltrofee; beste 
schutter vrienden van het Gilde.
Ook bij diverse evenementen en 
activiteiten van het Gilde wor-
den onze vrienden uitgenodigd.

Winnaar wisseltrofee ‘vrien-
den van het Gilde’ 2017:
Carel Steenbakkers.

Bedankt dat u onze sponsor was! Vrienden van ’t Gilde

Hoofdsponsors
Wijkmanagement Helmond • Bavaria

Gemeente Helmond • Rabobank

Sponsors
B-Concrete Holding b.v • T&T Toine Manders

Autobedrijf Hans Drouen • Verasol • Spuiterij Slegers
XJ Experience • Van Bussel Groep • Veldsink

Burgtbouw • DIGIMPROVE • Adriaan van den Heuvel
Heesmans Installatie Techniek • Willie Swinkels

Eetcafe de Barrier/Gewoon Koen
Wijkmanagement Helmond • Wesley Gerrits Metaalhandel

Bakkerij ’t Bakkertje • Rotsvast • Van Lieshout Packaging
A2B Security • Rooijakkers Party en Events

Kantoor Nederveen • Louwers Mechanical Parts
Bedrijfskleding Helmond • Weekkrant De Loop Helmond

Munsters staalbouw • Deco licht en reclame

Zilverschenkers
Schoenmakers Tankstation • Kouwenberg Schilderwerken

Timmerwerken Schamper • Van der Putten isolatie en plaatwerk
Dusol Vastgoedonderhoud BV • Tentenverhuur Bressers

De Ster Schoonmaakbedrijf BV • Bouwbedrijf K.B.O.
Bankers Tools • Van de Graft Accountant

Bouwbedrijf Peter van den Heuvel BV
Werner van Hoof Fun & Food • Rini van Doren Tegelwerken
Heynen Zonweringen, Rolluiken en Horren • Slijterij ‘t Pijpke

Electro World Wout van Vlerken • Slegers Projecten
Henri Baggermans Bacs Nederland BV

Begunstigers
Wim Mulkens • Fashion Dion • Houtse Bazar 
Jack Biermans • Wout van Vlerken • Adelaars

De Koning • Jan Linders • Van den Aker • La Sarel
Nemanja• Peer de Groenteman • Rens van Dijk 

Diepvriesspecialist van Rijsingen • ’t Pijpke • Hair Combi
Werner van Hoof • Van Geloven Snackwaren

Catalini Schoenenwinkel
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Start/einde:

hoofdveld RKSV Mierlo-Hout

• Fanfare Unitas

Organisatie Gilde St. Antonius Abt 

Mierlo-Hout

1. St. Antonius - Beek en Donk

2. St. Willibrordus - Vlierden

3. St. Lambertus - Someren-Eind

4. St. Sebastiaan - Mierlo (gastgilde)

5. St. Antonius Abt - Lierop

6. St. Leonardus - Beek en Donk

7. St. Antonius - Stiphout

8. St. Joris - Deurne

9. Kolveniersgilde - Mechelen België

(gastgilde)

10. St. Willibrordus - Bakel

11. O.L. Vrouw - Aarle-Rixtel

12. O.L. Vrouw v.d. Zeven Weeën - Lierop

13. St. Hubertus - Liessel

14. St. Margaretha - Aarle-Rixtel

15. St. Antonius Abt - Deurne

16. St. Servatius - Lieshout

17. St. Joris - Someren

18. St. Antonius en Sebastiaan - Gemert

19. St. Agatha – Boekel

20. St. Joris – Asten

21. St. Joris – Gemert

22. St. Catharina – Helmond

23. Colveniers GIlde - Helmond

Deelnemende Gilden aan de optocht

www.solartechniekbrabant.net
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A4_Advertentie_Solas_Energie_BV.pdf   1   11-6-2018   21:03:47

Loterij Gilde 
Sint Antonius 

abt 2018
t.b.v. Kringgildefeest

‘t Gilde leeft op ‘t Hout Hoofdprijs 2 elektrische 
fietsen t.w.v. € 2500,-

Trekkingsdatum: Op grote feestavond op vrijdagavond 22 juni 2018

FANTASTISCHE PRIJZEN! www.gildemierlohout.nl
(uitslag zie Houtvonken en Weekkrant De Loop Helmond)

Damesfiets HerenfietsHerenfiets

(uitslag zie Ons Mierlo-Hout en Weekkrant De Loop Helmond)
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Sportpark de Beemd van RKSV Mierlo-Hout ligt aan de zijkant van 
de wijk, ingesloten tussen de Heeklaan en woonwijken. Volg de 
Heeklaan dan kom je automatisch bij het feestterrein!

In de omgeving zijn diverse parkeerplaatsen;
1. Eigen gildeterrein langs de Heeklaan wordt opengesteld.
2. Paarden Trailers worden geparkeerd in de Tarbotstraat,
daar is ook extra ruimte voor personenauto’s.
3. Rondom Cultureel centrum Geseldonk (toegang via optochtroute)
4. Achterzijde sportpark in wijk de Bergen. (via Heeklaan inrijden)
5. Overzijde Heeklaan nabij de Action.
6. Hoofdstraat parkeerplaatsen Jan Linders en Aldi (speciaal voor be-
zoekers)

In de straten rondom de optocht is weinig tot géén ruimte! Zeker NIET
parkeren op de optocht route !! NIET parkeren in de berm van de 
Heeklaan.

Kom zoveel mogelijk met openbaar vervoer, fiets en ga zoveel moge-
lijk carpoolen!! Volg de aanwijzingen van de verkeersregelaars.

Parkeren tijdens de 
Kringgildedag 2018

Mede dankzij uw bijdrage heeft 
Gilde Sint Antonius Abt de 
Kringgildedagen 2018 kunnen 
organiseren.
Dankzij de financiële en mate-
riële steun van onze sponsoren 
kan Gilde Sint Antonius Abt de 
Kringgildedagen 2018 organise-
ren alsmede de doelstellingen 
verwezenlijken die het organisa-
tiecomité zich bij aanvang zo’n 2 

jaar geleden had voorgenomen.
Wij zijn er helemaal klaar voor en 
indien de weergoden ons op zon-
dag 24 juni 2018 goed gezind zijn 
beloofd het een onvergetelijke 
dag te worden.
Wij wensen alle deelnemende 
Gilden veel succes maar ook veel 
plezier toe.
Beste bezoeker onze dank voor 
uw komst naar dit grootse 

evenement wij wensen u een 
genoeglijke dag met veel kijk-
plezier.

Het Gilde leeft op ’t Hout
 
Met een vriendelijke gildegroet,
Organisatiecomité Kringgildeda-
gen 2018. 

Sinds 2007 zijn de vrienden van 
het Gilde opgericht. Dit zijn 
ruim 140 bedrijven en personen 
die zich verbonden voelen met 
ons Gilde. Elk jaar (in de tweede 
week van September) organi-
seert het Gilde een relatiedag 
waarbij alle vrienden gezellig 
samen komen. Er wordt gestre-
den om de wisseltrofee; beste 
schutter vrienden van het Gilde.
Ook bij diverse evenementen en 
activiteiten van het Gilde wor-
den onze vrienden uitgenodigd.

Winnaar wisseltrofee ‘vrien-
den van het Gilde’ 2017:
Carel Steenbakkers.

Bedankt dat u onze sponsor was! Vrienden van ’t Gilde

Hoofdsponsors
Wijkmanagement Helmond • Bavaria

Gemeente Helmond • Rabobank

Sponsors
B-Concrete Holding b.v • T&T Toine Manders

Autobedrijf Hans Drouen • Verasol • Spuiterij Slegers
XJ Experience • Van Bussel Groep • Veldsink

Burgtbouw • DIGIMPROVE • Adriaan van den Heuvel
Heesmans Installatie Techniek • Willie Swinkels

Eetcafe de Barrier/Gewoon Koen
Wijkmanagement Helmond • Wesley Gerrits Metaalhandel

Bakkerij ’t Bakkertje • Rotsvast • Van Lieshout Packaging
A2B Security • Rooijakkers Party en Events

Kantoor Nederveen • Louwers Mechanical Parts
Bedrijfskleding Helmond • Weekkrant De Loop Helmond

Munsters staalbouw • Deco licht en reclame

Zilverschenkers
Schoenmakers Tankstation • Kouwenberg Schilderwerken

Timmerwerken Schamper • Van der Putten isolatie en plaatwerk
Dusol Vastgoedonderhoud BV • Tentenverhuur Bressers

De Ster Schoonmaakbedrijf BV • Bouwbedrijf K.B.O.
Bankers Tools • Van de Graft Accountant

Bouwbedrijf Peter van den Heuvel BV
Werner van Hoof Fun & Food • Rini van Doren Tegelwerken
Heynen Zonweringen, Rolluiken en Horren • Slijterij ‘t Pijpke

Electro World Wout van Vlerken • Slegers Projecten
Henri Baggermans Bacs Nederland BV

Begunstigers
Wim Mulkens • Fashion Dion • Houtse Bazar 
Jack Biermans • Wout van Vlerken • Adelaars

De Koning • Jan Linders • Van den Aker • La Sarel
Nemanja• Peer de Groenteman • Rens van Dijk 

Diepvriesspecialist van Rijsingen • ’t Pijpke • Hair Combi
Werner van Hoof • Van Geloven Snackwaren

Catalini Schoenenwinkel
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WWW.VAVOCOLLEGE.NL

DONDERDAG

21 JUNI
18.00 - 21.00 UUR
KEIZERIN MARIALAAN 2, HELMOND

Vaderdag BBQ dagen bij
Diepvriesspecialist 

Het is weer bijna Vaderdag en 
hoe kun je dit nou beter vieren 
dan met een BBQ! Op 16 juni 
organiseert Diepvriesspecialist 
Helmond de Vaderdag BBQ da-
gen. Tijdens deze dagen draait 
alles om de BBQ en natuurlijk 
om de vaders.

Zo zijn er speciale aanbiedingen 
en scherpe prijzen op verschil-
lende producten die met BBQ 
te maken hebben. Tevens kan 
er ook van diverse producten 
geproefd worden. Wat dacht u 
van hamburgers, Spareribs of 

saté?  Verder wordt er een BBQ 
demonstratie  gegeven door fi-
liaalmanager Jordy waardoor u 
verder kennis kunt maken met 
het assortiment, zeker het pro-
beren waard!

Aan de kleintjes is ook gedacht. 
Zij kunnen een kleurplaat inkleu-
ren en bij het inleveren krijgen ze 
een gratis ijsje en maken hierbij 
kans op verschillende prijzen! 

Dus, kom ook een kijkje nemen 
tijdens onze BBQ dag en laat je 
verassen door de scherpe aanbie-
dingen en proeverijen. Voor meer 
informatie kunt u ook kijken op: 
www.diepvriesspecialist.nl/ s

Helmond

Bij Diepvriesspecialist Helmond kun je tijdens de vaderdag BBQ dagen 
genieten van scherpe prijzen en demonstraties met betrekking tot BBQ 
(foto: Eric van der Putten, www.helmondnu.nl)

So You Think You Can Dance in Brandevoort! 

Afgelopen woensdag gaf JOGG-
ambassadeur, acteur, danser en 
choreograaf Juvat Westendorp 
(bekend van So You Think You 
Can Dance en Goede Tijden 
Slechte Tijden) een danswork-
shop op basisschool De Vende-
lier in Helmond. Dit is de prijs 
die groep 5 heeft gewonnen 
met de campagne ‘Ik loop op 
water’ die tijdens de afgelopen 
Wandelavondvierdaagse in 
Helmond is georganiseerd. 

Tijdens deze workshop leerden 
de kinderen een choreografie die 

opgesteld was door de JOGG-
ambassadeur. De leerlingen 
deden enthousiast mee en ook 
voor de juf was een speciale rol 
weggelegd in het dansje. Tijdens 
de drinkpauze kregen de kinde-
ren van de stichting ook een bi-
don die ze graag lieten zien op de 
foto en waar ze dankbaar voor 
waren na het intensieve dansen!

Ik loop op water
Stichting Jong Helmond Lekker 
Gezond (JHLG) heeft de cam-
pagne ‘Ik loop op water’ georga-
niseerd waarmee alle kinderen 
die meeliepen met de Wande-
lavondvierdaagse werden ge-
stimuleerd om (kraan)water 
te drinken. Alle deelnemende 
leerlingen ontvingen een gratis 
bidon om tijdens het wandelen 
water uit te kunnen drinken. 

Om de dansworkshop te kunnen 
winnen, werd de leerlingen ge-

vraagd om tijdens het wandelen 
een selfie (individueel of groep) 
te maken met de DrinkWater bi-
don, of een vlog te maken over 
de ‘Ik loop op water’ campagne. 
3 Meiden uit groep 5 van basis-
school De Vendelier hadden de 
meest originele vlog en hebben 
hiermee, samen met de klas, de 
dansworkshop van Juvat Wes-
tendorp gewonnen. 

JOGG-aanpak
De deelname van scholen, het in 
beweging brengen van kinderen 
en hun ouders tijdens de Wande-
lavondvierdaagse sluit goed aan 
bij de JOGG-aanpak (Jongeren 
Op Gezond Gewicht) die JHLG 
lokaal uitvoert. Met deze aanpak 
verbindt JHLG lokale initiatieven 
en partijen die inzetten op een 
gezonde leefstijl onder kinde-
ren en jongeren. Niet eenmalig, 
maar als blijvend onderdeel van 
een langdurige aanpak. s

De leerlingen van basisschool De Vendelier hebben flink gedanst tijdens de workshop die gegeven werd 
door Juvat Westendorp. Speciaal voor de foto ‘showden’ de kinderen hun nieuwe bidon! 
(bron foto; Mandy Meeuwsen, ww.helmondnu.nl)

Brandevoort

Zondag 24 juni organiseert 
buurtvereniging de Oliemolen 
weer een snuffelmarkt in Hel-
mond aan de Engelseweg, op het 
oude Ehad terrein. De markt zal 
geopend zijn van 09.30 tot 15.30 
uur.  Entree bedraagt €1,-.  Een 
kraam huren kost  €17.50 en voor 
een grond plaats betaalt u €12.50. 
Voor verdere informatie kunt u 
contact opnemen met Rene van 
de Westerlo via 0492-547583 / 
06-22966324 of met Anja Vriens  
0492-548373 / 06-48069508. s

Oliemolen snuffelmarkt
Annawijk

0492-845350
info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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Kennismaken met onze pony’s en paarden.

Zelf een ritje maken of in een koets rijden.

Onze shetlanders poetsen/aaien.

Demonstraties kabouterlessen, 
springen, carrouselrijden.

Een kijkje in onze manege.

WWW.MANEGEHOOIDONK.NL
Beekstraat 48, 5673 NA  Nuenen

17 juni 
10.00 - 16.00 uurOpen dag

Open dag bij Manege Hooidonk 
in Nuenen

Alweer 6 jaar is de nieuwe Manege Hooi-
donk actief op de Beekstraat 48 in Nue-
nen. In deze 6 jaren is er veel geïnvesteerd 
in de manege: twee mooie nieuwe over-
dekte rijbanen, nieuwe buitenrijbaan en 
springweide en nieuwe stallen. 

En niet te vergeten veel hele fijne pony’s en 
paarden die graag bereid zijn de ruiters te 
leren paardrijden. We organiseren activi-
teiten als manegelessen, buitenritten, dag-
tochten te paard, trektochten te paard, 
springlessen, kabouterlessen, ponydagen 
in de vakanties, ponykampen en tiener-
kampen, volle maanrit, kinderfeestjes, 
wedstrijden, enz. Tijdens de open mane-
gedag bij Manege Hooidonk is er van alles 
te doen: je ontmoet de pony's en paarden 
op de manege en kunt ze borstelen en rit-
jes met ze maken of ga eens kijken bij de 
demonstraties. Je kunt de shetlanders aai-
en en poetsen en ook meedoen aan hoef-

ijzer versieren. Tijdens de Open Manege-
dag kom je heel veel te weten over pony’s 
en paarden. Doe mee aan de quiz en test 
jouw paardenkennis! Of maak een ritje op 
een koets en men zelf ook een paard.
Het programma: 
10.00 uur: start Open dag
10.30 uur: demonstratie van onze carrou-
selgroep
11.00 uur: demonstratie kabouterles 6-7 
jarigen
12.00 uur: demonstratie springen pony’s
13.00 uur: demonstratie kabouterles 6-7 
jarigen
14.00 uur: demonstratie van onze carrou-
selgroep
14.30 uur: demonstratie springen paarden
15.30 uur: disco rijden 
Samen met de instructeurs/medewerkers 
van de manege en met hulp van alle vrij-
willigers, hebben we gebouwd aan een 
gezellige manege waar het goed toeven is. 
Hier zijn we trots op en dit willen we graag 
aan iedereen laten zien. De open dag is op 
17 juni van 10.00 tot 16.00 uur. s

Regio

BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW   units vanaf 25 m2

TE KOOP BOUWKAVEL t.b.v. WONING   (incl. vergunning)

NIEUWBOUW

G O O S S E N S 
A R C H I T E C T

WWW.GABNA.NL

info : VERHOEVEN GARDEN STONES & BASICS (t) 06-54210260

www.HRdus.com - info@HRdus.comwww . s c h u t t i n g . n lP A S T O O R   E L S E N S T R A A T   2 6
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BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW   units vanaf 25 m2

TE KOOP BOUWKAVEL t.b.v. WONING   (incl. vergunning)
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G O O S S E N S 
A R C H I T E C T

WWW.GABNA.NL

info : VERHOEVEN GARDEN STONES & BASICS (t) 06-54210260
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K a n a a l d i j k  Z . W .  3 ,  H e l m o n d   ( t ) 0 4 9 2 - 5 2 3 4 6 8

TE KOOP HOOFDSTRAAT 15 
In aanbouw zijnde vrijstaande woning 

incl. garage 800 m3. Woonkamer en keuken 
64 m2, 5 slaapkamers van 13 tot 35 m2.

Inrit voor 2 auto’s en 60 m2 tuin.
Als ruwbouw of geheel afgewerkt. 

Vanaf € 350.000,- k.k.

TE HUUR HOOFDSTRAAT 15
Bedrijfshal van 140 m2 tot 430 m2. 

€ 60,- per m2 incl. parkeerplaatsen.

Contact: 
06-54210260

Een muzikale middag met Zanggroep Pabo 

Op zondag 24 juni a.s. staat er voor de 
Vrienden van Zanggroep Pabo een leuke, 
muzikale middag gepland. Zoals altijd 
worden dan ook het Pabo-Koor en het 
kinderkoor Pabo-Junior begeleid door de 
fantastische, 5-koppige Pabo-Band. Het 
publiek kan zich opmaken voor een top-
concert en gaat absoluut genieten van 
een verrassend veelzijdig programma. 

“In april werd voor het eerst door de vol-
tallige zanggroep deelgenomen aan het 
korenfestival BALK Zuid ‘De Fendert 
Zingt’ in Zevenbergen. Daar zijn de Pabo-
Band, de kinderen van Pabo-Junior en het 
Pabo-Koor niet onopgemerkt gebleven”, 
aldus voorzitter Louis Verberne. 

“Na een geweldig optreden mocht de 
prijs voor ‘Beste Podiumpresentatie’ in 
ontvangst genomen worden. Een enorm 
mooie waardering van de vakjury en een 
prachtige prijs waar we erg trots op zijn”. 
Zanggroep Pabo deelt dit succes graag 

met hun Vrienden. Daarom laten zij dit 
optreden, aangevuld met nieuwe num-
mers, nogmaals zien en horen tijdens 
het Vrienden Van concert. “Iedereen is 
overigens welkom om te komen luiste-
ren en genieten”, zegt Louis. “En wie weet 
brengt het ons ook nog nieuwe Vrienden 
én nieuwe leden, we zitten te springen om 
mannen die deze fijne club willen komen 
versterken.”

Het Vrienden Van Zanggroep Pabo con-
cert wordt gegeven op zondag 24 juni a.s. 
in het Verenigingsgebouw (Phileutonia) 
aan de Kanaaldijk NW 27-b in Helmond 
(ingang via Oude Huys). Aanvang 14.00 
uur, de zaal gaat open om 13.30 uur en de 
toegang is gratis.

Het Pabo-Koor staat onder leiding van 
Erik van Vugt en Pabo-Junior staat onder 
leiding van Ceciel Verlijsdonk. 

Ben je nieuwsgierig geworden? Op www.
zanggroeppabo.nl vind je alle informa-
tie. Of kijk eens op www.facebook.com/ 
zgpabo s

Helmond-West

Liederentafel ’t Akkoordje

Elke woensdagavond repeteren wij als 
koor gezellig in het Dierdonkse wijkge-
bouw Parkzicht.  Daarnaast geven we 
door het jaar heen ook diverse optre-
dens in Helmond en ver daar buiten. 

Echter 4 keer per jaar geven wij de ge-
legenheid aan iedereen om gezellig met 

ons mee te komen zingen tijdens de 
openbare  Liederentafel in Wijkcentrum 
Parkzicht in Dierdonk Helmond. 
De eerst volgende  Liederentafel is 
woensdag 20 juni 2018 van 20.00 uur tot 
23.00 uur .

De teksten worden dan geprojecteerd op 
een groot scherm of u kunt een liederen 
boekje kopen.  Wij zien u graag komen. 
De toegang en koffie is gratis. s

Dierdonk
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In de afgelopen maanden is 
het tennispark van Tennisver-
eniging Carolus uitgebreid en 
grondig gerenoveerd. Op zater-
dag 16 juni is om 14.00 uur de of-
ficiële heropening door Burge-
meester Blanksma en mevrouw 
De Wit-Dubach. 
Vanaf 13.30 uur is iedereen die 
een kijkje wil komen nemen van 
harte welkom. Wethouder van 
sport, Harrie van Dijk, speelt 
een demowedstrijd samen met 
Paul Haarhuis en Niels Vink en 
aansluitend geeft Paul een cli-
nic voor leden. Verder is er aan-
dacht voor Gezond Clubhuis, 
Rookvrije generatie en Nielson-
wheels.

Officiële opening door 
Burgemeester Blanksma
Op zaterdag 16 juni is iedereen 
die een kijkje wil komen nemen 
van harte welkom. Om 14.00 uur 
wordt het park officieel heropent 
door Burgemeester Blanksma en 
mevrouw Diny de Wit-Dubach. 
Mevrouw Diny de Wit-Dubach 
is de vrouw van de oprichter van 
TV Carolus, Thieu de Wit, die in 
2016 is overleden. 

Na de opening wordt er natuur-
lijk getennist en wel door hele 

bijzondere gasten. Wethouder 
van sport, Harrie van Dijk, speelt 
een demowedstrijd samen met 
Paul Haarhuis en rolstoelten-
nisser, Niels Vink.  Aansluitend 
geeft Paul een clinic voor leden. 
De officiële opening is de afslui-
ting van een feestweek met da-
gelijkse activiteiten voor leden.

Uitbreiding en nieuwe 
baansoort
Het aantal banen is recent uitge-
breid van 8 naar 10 en de onder-
grond is vervangen van kunst-

gras naar gravel (op verharding). 
Gravel is de beste ondergrond 
om jezelf als tennisser te ontwik-
kelen. Bovendien is de kans op 
blessures kleiner. 

Gouden vignet voor 
Gezond Clubhuis
Als eerste sportvereniging van 
Helmond krijgt TV Carolus op 
zondag 16 juni, het gouden vignet 
voor gezond clubhuis uitgereikt 
door Irene Walk van team Fit. 
De beheerders van het clubhuis, 
Lia en Maarten Verhoeven, heb-

ben zich hier voor ingezet, met 
dit mooie resultaat. TV Carolus 
werkt volgens de Richtlijnen Ge-
zondere Kantines die zijn opge-
steld door het Voedingscentrum. 
Ze maken hiermee de gezonde 
keuze de makkelijke keuze. TV 
Carolus werkte in dit traject sa-
men met Gemeente Helmond en 
Team Fit. 

Rookvrije generatie
Het nieuwe park is vrijwel geheel 
rookvrij, aansluitend op de lan-
delijke beweging; Rookvrije ge-

neratie. Van ruim 9.000 m2 waar 
gerookt mocht worden naar al-
leen nog roken in een speciale 
rookruimte. Er is bewust voor 
deze overgangsfase gekozen. Het 
doel is dat over een paar jaar het 
hele park rookvrij zal zijn.  

Niels Vink & 
Paralympische Spelen
De vereniging steunt Niels Vink. 
Niels is met tennis gestart bij TV 
Carolus en hij heeft sindsdien 
een grote passie: rolstoeltennis! 
Zijn grote droom is om daarmee 
het allerhoogst mogelijke te be-
reiken; de Paralympische Spelen 
2020 in Tokyo. Er is maar één ma-
nier om daar te komen en dat is 
door één van de acht beste spe-
lers ter wereld te worden in de 
Quad categorie. Met de nadruk 
op ‘worden’, want momenteel 
staat hij nog op positie 28. Om te 
klimmen op de wereldranglijst, 
moet hij veel internationale ten-
nistoernooien spelen om punten 
te verzamelen. 

Het reizen naar internationale 
wedstrijden en alles wat daar-
bij komt kijken kost echter heel 
veel geld en daarbij willen we 
hem graag steunen. Door mid-
del van een financiële bijdrage 
geef je hem een zetje in de goe-
de richting. Meer informatie op  
www.nielsonwheels.com s

TV Carolus heropent Tennispark met feestweek
Brandevoort

In de afgelopen maanden is het tennispark van Tennisvereniging Carolus uitgebreid en grondig
gerenoveerd. Nu het klaar is, zal het park op 16 juni worden heropend door Burgemeester Blanksma en 
mevrouw De Wit-Dubach. (bron foto; TV Carolus)

Beleef (Zorg)Boerderij Krakenburg tijdens 
de Open Dag! 

De Krakenburg is een boer-
derij met rosévlees kalveren 
en een kleine akkerbouwtak. 
Daarnaast biedt de zorgboer-
derij dagbesteding aan, voor 
kinderen en jong volwassenen 
met een vorm van autisme, een 
verstandelijke beperking of ge-
dragsproblemen. 

De boerderij biedt hen rust, 
ruimte en vooral structuur in een 
mooie en groene landelijke om-
geving. Waarbij elkaar stimule-

ren in een veilige omgeving cen-
traal staan. Zodat het mogelijk 
is om weer terug naar school te 
kunnen of in de toekomst beter 
de weg te vinden in onze samen-
leving.

Veel mensen vragen zich af wat 
er nu eigenlijk gedaan wordt op 
Boerderij Krakenburg. Om hier-
aan tegemoet te komen, organi-
seren wij een open dag.

Wij nodigen iedereen van harte 
uit om een kijkje te komen ne-
men, de sfeer op onze boerderij 
te proeven en gezellig met ons 

een kopje koffie te drinken. Daar-
naast is er een rondleiding-route, 
een demo van schapen scheren 
en kan er genoten worden van 
live muziek bij de Herberg en op 
het Boerderij Terras.

Speciaal voor de kinderen zijn 
er diverse activiteiten zoals 
skelteren, spijkerbroek hangen, 
schminken, knutselen en sprin-
gen op het springkussen of tram-
poline.
De Boerderij is open voor pu-
bliek op zondag 24 juni van 11:00 
uur tot 17:00 uur. 
De toegang is gratis. s

Regio

Op (zorgboerderij) Krakenburg organiseren ze op zondag 24 juni een open dag waar iedereen kan komen 
kijken wat de boerderij allemaal te bieden heeft! (bron foto; Zorgboerderij Krakenburg)

Singlecafé Brandevoort

Singles in Brandevoort en om-
geving organiseren regelmatig 
bijeenkomsten in het Brand-
punt aan de Biezenlaan 29  in 
Brandevoort. De eerst volgende 
avond is op vrijdag 15 juni  aan-
vang 20.30 uur. De entree is gra-
tis en de avond is voor iedereen 
toegankelijk.

Het is de bedoeling om daar dan 

iedereen te ontmoeten en onder 
‘t genot van een drankje een ge-
zellige avond te maken met el-
kaar. Hierdoor kunnen we dan 
met elkaar nieuwe contacten 
leggen.
Voor meer informatie kunt u te-
recht bij: Jan van der Sanden, te-
lefoon 06-10 72 03 31.
Beter is om gewoon even gezellig 
binnen te lopen. 
Hopelijk mogen we weer veel 
nieuwe gezichten verwelkomen 
op 15 juni! s

Brandevoort

Anouk van Leusden uit Hel-
mond stuurde zoals velen de 
oplossing in van de Sudoku 
en was verrast dat zij gewon-
nen had.

Marinus van den Elsen (Klaas-
enVandeursen) overhandigde 
Anouk de Holland Casino di-
nercheque t.w.v. € 100,00 en 
een leuke Goodiebag.

Iedere 14 dagen plaatst Week-
krant De Loop Helmond een 
Sudoku. Lost u deze op? Dan 
maakt u ook kans op een di-
nercheque en een exclusieve
Goodiebag van Holland Ca-
sino Eindhoven.

 
Winnaar Sudoku 

Weekkrant De Loop Helmond
Helmond

(bron foto; Eric van der Putten
www.helmondnu.nl)
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Iedere maandag organiseert het 
HMC een Superkien in het TOV-
gebouw, Azalealaan te Helmond. 
Er is een prijzenpot van €1.400 
met als hoofdprijs een bedrag 
van 350 euro. Tevens is er een 
loterij voor het winnen van twee 
grote gevulde levensmiddelen-
manden en gratis kienkaarten. 
Aanvang 20.00 uur. Zaal open 
vanaf 18.45.

Helmond-Oost

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 
Ollietrappers en maandagavond 
de seniorenvereniging St. Anna.

Annawijk/Suytkade

De Gaviolizaal met zijn collectie 
draaiorgels en accordeons van 
Arie Willems, beheerd door de 
Stichting Draaiorgels Helmond, 
is elke zaterdag en zondag ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Groepen ook op afspraak, info: 
info@draaiorgelshelmond.nl Op 
zondagen ook regelmatig con-
certen. U bent welkom in de To-
renstraat 36a. 5701 SH Helmond.

Helmond

Helmond

Bridgeclub ’t Houtse Slem orga-
niseert elke vrijdagmiddag een 
bridgedrive in De Geseldonk. 
Ook niet-leden zijn van harte 
welkom en kunnen tegen een 
kleine vergoeding meespelen.  
Er zijn kleine prijzen te winnen. 
Aanmelden als paar op 13.00 uur 
aan de zaal. Meer weten: www.
houtseslem.nl

Mierlo-Hout

In de Lambertuskerk  in Helmond 
is deze zomer  een foto expositie 

Centrum

Zondag 17 Juni fietst fietsclub 
het verzetje een korte route  deze 
route is 40 km lang. Het vertrek is 
om 09.00 uur vanaf de Rabobank 
Mierlo-Hout.

Mierlo-Hout

Speeltuin Leonardus presenteert 
zondag 24 juni orkest "Haggle-
slagg" Music from the sixties and 
more, afkomstig uit Helmond. 
Wilt u genieten van deze mooie 
muziek en een dansje wagen? Dan 
bent u welkom in Speeltuin Leo-
nardus van 16:00 uur tot 21:00 uur. 
Entree bedraagt €2,20 voor kin-
deren en €1,50 voor volwassenen 
incl. een kopje koffie/thee. Voor 
abonnementhouders is deze dag 
gratis. Adres: Mgr. Swinkelsstraat 
24 te Helmond. 0492-533540. 
www.speeltuinleonardus.nl 

Helmond-Noord

Zondag 17 juni is de Beeldentuin/
atelier en Pop-up ruimte van Ar-
Theo open van 11.00 tot 17.00 uur. 
De entree is gratis. (laatste zon-
dag van deze expositie) 6 beel-
dende kunstenaars tonen hun 
inspirerend en  gevarieerd werk, 
(zie bijlage). In de Pop-up ruimte 
deze zondag Conny Raeskin met 
keramiek. Adres, Behelp 15  As-
ten-Heusden.

Regio

te zien door leerlingen van de 
Lucas opleiding in Boxtel die in 
2017 in de kerk het hoogaltaar en 
beelden hebben gerestaureerd. 
De kerk is open tussen 1 mei en 
30 september op  woensdag  van 
14.00 tot 16.00 uur en op zaterdag 
van 12.00 tot 16.00 uur. Op koop-
zondagen van 14.00 tot  16.00 uur.

Zoek jij hulp met bepaalde moei-
lijke stukken in jouw leven en 
weet je niet goed welke richting 
in te gaan? Misschien kan ik je 
verder helpen met een intuïtieve 
kaartlegging! 
maryrobben@hotmail.com

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:
 0492 - 51 39 71

Gezelschapshondje Berta
Berta is een jong teefje, geboren op 19-09-2015. 
Ze is gechipt maar de eigenaar is niet bekend. Ze is 
heel aanhankelijk en echt een gezelschapshondje. 
Ze houdt van mensen. Helaas reageert ze niet al te 
aardig op andere honden, dit is in ieder geval als ze 
aan de riem vastzit. Ze kan zeker overweg met oudere 
kinderen, vanaf een jaar of 12. Ze is niet zo groot, en 
slank gebouwd. Echt een meisje! 
Ze is zeer lief en sociaal, speels. Ze gaat graag mee op 
pad voor een lange wandeling, maar voorlopig wel al-
tijd aan de lijn. Ze houdt erg van water en kan zomaar 
terugkomen met een opgedoken steen. Berta is heel 
graag bij je en bouwt echt een band met je op. Ze 
zal een heel trouw maatje worden voor haar nieuwe 
eigenaar. Daardoor vindt ze alleen thuis zijn wel min-
der leuk en kan ze wat piepen. We zoeken voor Berta 
een fijne, actieve eigenaar die graag met haar op stap 
gaat en haar weinig alleen thuis hoeft te laten.

Helmondse BMX’ster 
Indy Scheepers pakt wereldtitel 

Van 5 tot 9 juni vond in Baku 
(Azerbaijan)  het wereldkampi-
oenschap BMX plaats. De Hel-
mondse Indy Scheepers deed 
dit jaar voor het eerst mee als 1e 
jaars Junior in de championship 
klasse : ‘Junior Women’. Vorig 
jaar in Rock Hill U.S.A.  werd ze 
nog 2e op het WK in de Chal-
lenge klasse: Girls 16.

Nadat zij aan de kwalificatie eis 
had voldaan tijdens de Europese 
Rondes begin 2018, werd Indy 
geselecteerd om met Team NL 
af te reizen naar Baku onder lei-
ding van Bondscoach Bas de Be-

ver. Voor Indy een hele “nieuwe” 
ervaring om zonder haar ouders 
te reizen samen met de Elite da-
mes/ heren én Junioren (waar 
ze stiekem toch ook een beetje 
tegenop kijkt).  Zonder verwach-
ting maar met de hoop en doel 
om een Finaleplek (bij de laatste 
8)  te kunnen behalen, ging Indy  
het WK in.

Tijdens de manches ging het 
echter heel goed en hierna kwam 
langzaam  het besef dat er best 
eens “meer” mogelijk zou kun-
nen zijn. Met twee keer een 1e 
plaats én een 2e plaats in de 
manches, plaatste Indy zich voor 
de kwartfinale die ze ook afsloot 
met een 1e plaats. Dit gaf haar 

een plek in de halve Finale, wat 
een behoorlijke pittige race was 
en ze nog net af kon sluiten met 
een 4e plaats; net genoeg voor 
een plek in de Finale. 
Eenmaal in de Finale dacht Indy:  
“nu wordt het alles of niets”  of in 
BMX woorden: ‘’podium of jodi-
um!’’.  Indy startte vanaf plek 6 en 
na een zinderende race waarin ze 
in de laatste
bocht, door een super actie, van 
de tweede/derde plaats naar de 
1e plaats fietste, wist Indy deze 
plaats niet meer af te geven en 
nam zo  de Gouden Plak én Re-
genboog trui mee naar Neder-
land.
Voor Indy een droom die werke-
lijkheid is geworden. s

Helmond

De Helmondse Indy Scheepers pakte vorige week een gouden plak tijdens het wereldkampioenschap BMX 
in Baku (Azerbaijan)  (bron foto; aangeleverd door Jeroen Scheepers)
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Nieuws uit Mierlo-Hout

Pastoor Elsenstraat 28, Helmond 
0492-538204 www.wimmulkens.nl

Uw wensen centraal.
Ook met een verzekering bij o.a
Dela, Monuta, Yarden.

Lokaal
Vertrouwd
Persoonlijk

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

Uitvaartzorg van de Kerkhof

Wijkraad Mierlo-Hout blikt naar 
verleden en naar de toekomst

De wijkraad Mierlo-Hout viert de ko-
mende week het 25-jarig bestaan met een 
receptie en een aansluitende feestavond 
voor alle betrokken commissieleden die 
zich gedurende vele jaren hebben ingezet 
voor de gemeenschap in Mierlo-Hout. De 
receptie is vrijdagavond 15 juni van 17.00 
tot 19.00 uur in Wijkhuis De Geseldonk. 
Iedereen is van harte welkom.  

In 1988 werd de werkgroep ‘Leefbaarheid 
Mierlo-Hout 1988’ opgericht. Vanuit deze 
werkgroep is de wijkraad ontstaan. De ini-
tiatiefnemer om te komen tot een wijkraad 
was Jan Drouen die 25 jaar geleden op 9 
juni 1993 met een startsubsidie van 1000 
gulden probeerde om de wijkraad Mierlo-
Hout van de grond te krijgen.
De oprichting vond plaats in wijkhuis De 
Geseldonk. De oproep voor de wijkbewo-
ners werd geplaatst door Broeder Adri-
anus Ulijn, die voorstelde dat de nieuwe 
wijkraad een afspiegeling moest zijn van 
de Mierlo-Houtse gemeenschap en breed 
zou worden gedragen door de inwoners. 
De plannen van de gemeente waren 
groots: uitbreiding van de wijken De Ber-
gen, Ashorst en Kroon-Krollaan en een 
nieuw winkelcentrum. Met de oprichting 
van de wijkraad hoopte men meer in-
spraak te krijgen.
De opkomst op 9 juni 1993 was groot: zo’n 
45 inwoners, waaronder vertegenwoordi-
gers van diverse Mierlo - Houtse groepe-
ringen. Zij voelden zich sterk betrokken en 
besloten om niet alleen achter de oprich-
ting van de Wijkraad Mierlo-Hout te gaan 
staan, maar zich ook daadwerkelijk aan te 
sluiten en mee de kar te trekken. 
Nu 25 jaar later buigt de wijkraad zich over 

diverse vraagstukken en heeft deze vastge-
legd in het WAP: Wijkactieplan.

Ook voor de toekomst heeft de wijkraad al 
de wensen vastgelegd in het nieuwe WAP.
Voor de jeugd wil de wijkraad graag na-
tuurlijke speelvoorzieningen. Verder ligt er 
een visie sportaccommodaties en is samen 
met vele groeperingen “Kansrijk in Mierlo-
Hout” opgestart, een project, dat de indivi-
duele leefbaarheid moet verbeteren. Com-
missie 2021 buigt zich over de renovatie 
van de Mierloseweg, de parkeerproblemen 
in het centrum en het veiliger maken van 
de Hoofdstraat. Verder is er aandacht voor 
jongeren, buurtpreventie en buurtvereni-
gingen, kortom een Mierlo-Hout waar 
men er weer voor elkaar is.

Wilt u uw steentje bijdragen aan de ge-
meenschap van Mierlo-Hout, komt u dan 
gerust eens praten, de wijkraad staat open 
voor uw ideeën en wensen. www.wijkraad-
mierlohout.nl  

Mierlo-Hout is een fijne wijk om in te wo-
nen en dat willen we zo houden. s

Mierlo-HoutMierlo-Hout

Extra aandacht voor inschrijvingen 
bij het 10-jarig jubileum

Het comité van de SeniorenVakantie-
Week wil extra aandacht voor de in-
schrijving voor de activiteiten in 2018. Bij 
bepaalde activiteiten is de inschrijving 
beperkt of alleen bedoeld voor de bewo-
ners van Mierlo-Hout, Brandevoort en 
Helmond-West. 

Wij hebben een prachtige aanbieding  voor 
een bus- / boottocht  en dit staat primair 
alleen open voor senioren uit deze drie wij-
ken. Deelnemers buiten genoemde wijken 
die voorheen nooit deelgenomen hebben 
aan de seniorenvakantieweek, komen op 
een aparte lijst. Als alle inschrijvingen zijn 
verwerkt en er is nog ruimte, dan worden 
deze personen alsnog ingedeeld op volg-
orde van inschrijving. s

Het comité van de Senioren Vakantie Week wil extra aandacht voor de bus-/boottocht die 
gepland staat als één van de activiteiten (bron foto; Senioren Vakantie Week)

0492-845350 | bart@adcommunicatie.nl

WEBSITE 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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KORTING
VERBOUWINGS
OPRUIMING

Circle of Gentlemen®

STEENWEG 34 HELMOND

0492-553038

 PIMJAGERSHERENMODE.NL

HET HUIS MET DE 
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Circle of Gentlemen®

STEENWEG 34 HELMOND

0492-553038

 PIMJAGERSHERENMODE.NL

HET HUIS MET DE 

MERKENExclusieve

Steenweg 34 | 5707 CG Helmond | Tel: 0492-553038

Exclusieve merken voor
Exclusief lage prijzen

30% tot 75%
(op de gehele collectie) 

Extra ingekocht speciale collectie

Paul & Shark
tegen ongekende 

kortingen

Zondag 24 juni koopzondag,
geopend van 

12.00 - 17.00 uur.
Circle of Gentlemen®

STEENWEG 34 HELMOND

0492-553038

 PIMJAGERSHERENMODE.NL

HET HUIS MET DE 

MERKENExclusieve

Ontmoetingsbijeenkomst voor mensen met een stoma

Op dinsdag 19 juni 2018 is er van 14.00 
uur tot 16.00 uur een ontmoetingsbijeen-
komst voor stomadragers, partners en 
belangstellenden. De eerstvolgende bij-
eenkomst in inloophuis De Cirkel, Evert-

senstraat 19 in Helmond vindt plaats op 
dinsdag 3 juli 2018 van 10.00 tot 12.00 uur.

Voor mensen met een stoma en hun om-
geving is contact met andere stomadra-
gers belangrijk. Zij weten van elkaar hoe 
het is om met een stoma te leven. De Ne-
derlandse Stomavereniging houdt daar-

om regelmatig bijeenkomsten in de regio 
zodat leden en andere belangstellenden 
elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast krij-
gen bezoekers veel informatie over leven 
met een stoma. Bij deze bijeenkomst zijn 
ook bestuursleden aanwezig. Zij kunnen 
vragen beantwoorden over verenigingsza-
ken of onderwerpen die te maken hebben 

met het hebben van 
een stoma.

Voor vragen over 
deze bijeenkomsten 
kunnen belangstel-
lenden contact op-
nemen met Ingrid 
Oostindiën, vrijwil-
ligster, tel: 06 53 58 
13 49 of met Kees van 
Liempd, regiobestuurslid van de Neder-
landse Stomavereniging, tel: 040 283 79 04.

Meer weten over het werk van de Neder-
landse Stomavereniging? Kijk eens op 
www.stomavereniging.nl. Onder nieuws 
en agenda zijn alle bijeenkomsten in alle 
regio’s te vinden. s

Helmond
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EXTRA GELD 
VERDIENEN?
NEEM EEN BEZORGWIJK
IN HELMOND.

Aanmelden/vragen? Mail naar: bezorging@deloop.eu

ELKE WEEK DONDERDAG/
VRIJDAG BEZORGEN!

VASTE BEZORGERS EN
VAKANTIEBEZORGERS 
GEZOCHT

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE 
H.LAMBERTUS
Weekeinden: H. Jozef (Tolpost) za. 18.30; zo 9.30. H.Lambertus (Kerk-
straat/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. 
Pastoraal team: Pastoor drs. E.C. Seidel tel. 477255. 
pastoorseidel@live.nl Pastor W. Koopmans 
tel. 06-19223250. pastorkoopmans@live.nl.
Diaken H.W. Dings, tel. 522109 Bereikbaarheid: Centraal parochie-
kantoor: Tolpost 1, 5701 HE  Helmond. (ingang onder de kerktoren 
Jozefkerk)  Tel. 522109 (maandag  tot en met donderdag 9.30-12.30u.) 
Pastorie: Bakelsedijk 1,  5701 HA  Helmond.

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

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT.
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout
Zaterdag 16 juni:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint 
Anna; Mariakoor;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;
overleden familie Dirks-Kanters; Arie Coort; Jan Verbunt en 
Nelly van de Sande Dekkers.

Zondag 17 juni:
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoogmis m.m.v. het kerk-
koor; 
Noud en Bennie Meulendijks en hun ouders v.w. vaderdag; 
Jan van de Ven v.w. vaderdag; Martien van Stiphout; Johan 
Habraken; Rosa Nguyen Thi Nghi;

Donderdag 21 juni:
13.30 uur Kerkpoetsen (1)
19.00 uur Alphonsuskapel

Zaterdag 23 juni:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint 
Anna; volkszang;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;
Tiny Knapen-Lijten v.w. sterfdag;

www.damiaanhelmond.nl

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

Zondag 17 juni 
10.30 uur  Gregoriaans koor
Hans van Hoek, Hans Graat, Femke van Stiphout, familie Van 
Asten-Van Lent, familie Rijkers-Verschuuren, Harry Verheijen, 
Julie Loop-Lemans, Dinie van Ansem-Dijstelbloem, Miel Stei-
jns, Wim van Lieshout, Mien Aalders-Van Bommel.

Zondag 24 juni 
10.30 uur  Femmes
Piet van Neerven en Irma van Neerven-Harnisch, overleden 
ouders De Kok-Van de Berk en Ciska de dochter, Chris Schriks, 
Elly van Hoek-van der Velden, Sjef 
Verdegen, Carel van der Zanden.

www.damiaanhelmond.nl

Hoogste punt Blok 25: 
‘iedereen kan wonen in Brandevoort’ 

Onder toeziend oog van zo’n 
honderd aanwezigen (waaron-
der de toekomstige bewoners), 
werd op dinsdagmiddag 12 juni 
gevierd dat het hoogste punt 
is bereikt van Blok 25. Het blok 
bestaat uit 60 wooneenheden, 
gelegen aan de Laan door de 
Veste, Vaartsestraat, Landonk-
straat en Huiskensstraat in de 
Helmondse wijk Brandevoort. 

Centraal bij de viering van het 
hoogste punt stond de geza-
menlijke visie van alle partners 
om een woonblok te realiseren 
waarin iedereen kan wonen. Dus 
niet alleen tweeverdieners met 
twee kinderen, maar ook jong-
volwassenen met een autisme 
spectrum stoornis, mensen met 
een verstandelijke beperking en 
ouderen met een lichte vorm van 
dementie. 

Ook de nieuwe Helmondse wet-
houder Gaby van den Waar-
denburg (Wonen) benadrukte 
het belang van inclusiviteit. ‘Een 
project als dit past perfect in een 
wijk als Brandevoort. Op ver-
schillende plekken in het land 
wordt de architectuur van deze 
prachtige Helmondse wijk al als 
voorbeeld gezien. Laat dit pro-
ject straks ook maar als voor-
beeld dienen voor anderen.’

Vakwerk
Miriam Kräwinkel, directeur van 
woCom haakte daaropin: ‘We 
laten zien dat iedereen kan wo-
nen in Brandevoort.’ Kräwinkel 
sprak tijdens haar toespraak de 
waardering uit voor de bouw-
vakkers. ‘Dit project, met al zijn 
detailleringen vraagt veel van 
de vaardigheden van deze vak-
mensen’, zegt ze, wijzend naar 
de bijzondere metselwerken die 
het blok herbergt. ‘En de men-
sen van bouwbedrijf Peter Pe-

ters hebben hier in weer en wind 
doorgewerkt, alle weersomstan-
digheden zijn tijdens de bouw 
voorbijgekomen.’ 

Klaar voor de toekomst
De verschillende organisaties 
die bij het project betrokken zijn 
(ORO, de Zorgboog en Stichting 
SamenGaan), lieten op originele 
manieren hun stem horen. Zo 
interviewde wijkmanager Nicole 
de Vries van ORO een toekom-
stige bewoner, die na meer dan 
33 jaar een nieuwe woning gaat 
betrekken. Hoe ze dat vindt? 
‘Leuk!’ En waar ze naar uit kijkt? 
‘De toekomst!’ 

Stichting SamenGaan (een ou-
derinitiatief voor jongeren met 
autisme) pakte uit met een lime-
rick. Daarin werd het geduld dat 
de jongeren hebben uitgeoefend, 
nog even aangestipt. ‘Maar dat 
komt, omdat onze kinderen niet 
kunnen wachten tot het zo ver 
is’, vertelde secretaris Joost van 
Laarhoven. 
Ook de Zorgboog kwam aan het 
woord. Ton Borghs: ‘Ons streven 
is dat mensen die zorg behoeven 
kunnen wonen en recreëren in 
een wijk, midden in de samen-
leving. Daar is dit het perfecte 
voorbeeld van.’  s

Brandevoort

Afgelopen dinsdag werd in Brandevoort het hoogste punt bereikt van Blok 25 (foto; CoFoto, Mario Coolen)
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UIT IN DE REGIOsave the dateJUNI WEEK VAN 14 JUNI TM 21 JUNI

EVENEMENTEN
OCCASIONAL BONES

Een trombone-
ensemble dat 
projectmatig werkt 
en concerten geeft in 
diverse samenstellingen 
zoals solo duo trio 
kwartet octet en 
misschien ooit eens 76 
trombones.
Auditorium Elkerliek, 
Wesselmanlaan 25
Zo 17 juni 
20:00 - 21:00 uur.

DE GROTE REPTIELEN-

SHOW - OOG IN OOG 

MET EEN COBRA

Tijdens het educatieve 
programma De Grote 
Reptielenshow nemen 
reptielenexpert Romilly 
en ecoloog Sterrin de 
bezoekers mee in de 
bijzondere wereld van 
de reptielen. 
De Cacaofabriek, 
Cacaokade 1
Zo 17 juni 16:00 uur.

ZONNEWENDE 

WANDELING OP 

STRABRECHTSE HEIDE

Wil je een keer ervaren 
hoe de dag begint. Wil je 
een keer met eigen ogen 
zien hoe de natuur elke 
dag weer ontwaakt. Kom 
wandel mee en geniet.
IVN-Helmond, 
Arbergstraat 85
Zo 17 juni 
04:00 - 06:00 uur.

KRINGGILDEFEEST 

PEELLAND 2018

Gilde Sint Antonius Abt 
organiseert haar Kring 
Gilde evenement in 
Mierlo-Hout. Er komen 
21 Gilden uit de kring 
Peelland en een aantal 
internationale bevriende 
schutterijen.
Sportcomplex de Beemd, 
Wilgehoutstraat 6
Do 21 juni 2018 t/m zo 
24 juni 2018 
do-za: 00:00 - 00:00 uur, 
zo: 10:00 - 20:00 uur.

TENTOONSTELLING MAAK KENNIS 

MET SAN MARCOS

Fototentoonstelling over het dagelijks leven in San 
Marcos Nicaragua.
Wijkhuis de Fonkel Helmond
t/m do 28 juni ma-vr: 08:30 - 23:00 uur.

DONDERDAG 14 JUNI

BOEKPRESETATIE MET OPTREDEN ALIDES HIDDING

Boekpresetatie Endless Road van Twan Linders 
met optreden Alides Hidding.
Lokaal 42, Markt 42
Do 14 juni 21:00 - 00:00 uur.

HET ZAL ME EEN ZORG WEZEN

Een lichte theatervoorstelling over het leven 
tussen overlast en participeren...
Annatheater Helmond, Flore� estraat 21a
Do 14 juni 20:00 - 22:00 uur.

VRIJDAG 15 JUNI

DR.-KNIPPENBERGCOLLEGE - JEANNE D'ARC

Jeanne d’arc blijft inspireren. Is zij een heldin of 
een gestoorde jonge vrouw.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
vr 15 juni 20:15 - 22:30 uur en 
zo 17 juni 14:30 - 16:30 uur.

BIOLOGISCHE MARKT BRANDEVOORT

Elke vrijdag is er een biologische markt onder 
de Markthal van Winkelcentrum Brandevoort in 
Helmond, de Plaetse 1. Vr 15 juni 14:00 - 18:00 uur.

ZATERDAG 16 JUNI

HET HELMONDS SMARTLAPPEN FESTIVAL

Lokaal42 organiseert in juni het Helmonds 
Smartlappen Festival waarbij gestreden zal 
worden om de gouden Tesnuzzik.
Lokaal 42, Markt 42
za 16 juni 00:00 uur en za 23 juni 00:00 uur.

FLEDDY MELCULY - SUPPORT RECTUM RAIDERS

De Vlaamse metalband Fleddy Melculy viel in 2016 

op met hun debuutsingle 'T-shirt Van Metallica' een 

aanklacht tegen mensen die bandshirts van de HM 

dragen maar geen idee hebben wat voor muziek 

die band maakt. De Cacaofabriek, Cacaokade 1

Za 16 juni 20:30 uur.

WEEKMARKT CENTRUM HELMOND 

Kom elke zaterdag naar de gezellige 

Helmondse markt, elke week een feest.

Centrum Helmond, Markt 38

Za 16 juni 09:00 - 16:00 uur.

KLAPSTOELCONCERT

Coverband BrandTastic organiseert haar jaarlijkse 

klapstoelconcert zaterdag 16 juni aanstaande van 

19.30 - 22.30 uur in Brandevoort Helmond. M.m.v. 

Fleur Croonen en balletschool Danstijd.

Markthal Brandevoort , de Plaetse 1

Za 16 juni 19:30 - 22:30 uur.

LIVE: L.A. VATION (USA), NO.1 TRIBUTE TO U2

L.A.vation is een zeer gewaardeerde U2 

tributeband uit Los Angeles Californie en levert 

een ongeloofl ijk authentieke weergave 

van een echt U2-concert.

Muziekcafé Helmond, Zuid Koninginnewal 39

Za 16 juni 22:00 - 01:00 uur.

ZONDAG 17 JUNI

CARAT-CONCERTEN 

Zondag 17 juni Carat-Concerten gratis 

openluchtconcerten in stadspark de Warande in 

Helmond. Carat-Paviljoen Warande, 

Warandelaan 1. Zo 17 juni 12:00 - 15:00 uur.

T/M DO 28 JUNI READY TO ROCK FESTIVAL 2018

ZINGEN VOOR JE LEVEN HELMOND

Kunstkwartier presenteert: het Ready To Rock 
Festival 2018 Kom kijken en luisteren naar de 
popbands van het leukste popmuziekproject van 
Helmond: Ready To Rock
Cacaofabriek, Cacaokade 1
Do 14 juni 19:00 - 21:00 uur.

Vanaf juni start er een nieuw koor in Helmond: 
Zingen voor je Leven. Het koor is een initiatief van 
stichting Kanker in Beeld.
Annatheater Helmond, Flore� estraat 21a
Di 19 juni 10:00 - 12:00 uur.

FESTIVAL

SAMENZANG

DONDERDAG 14 JUNI

DINSDAG 19 JUNI

www.helmondnu.nl

PATHÉ HELMOND
DO. 14 T/M WO. 20 JUNI

Onze openingstijden 
maandag t/m vrijdag 10.15 uur 
zaterdag en zondag 9.45 uur

Blue (2018) (DOV) Di 10:30 uur / Do 13:30 uur
Buurman & Buurman Hebben Een Nieuw Huis (DNL) Za, Zo 
10:15 uur / Vr, Ma - Wo 10:30 uur
Casper & Emma Maken Theater (DNL) Do, Ma 10:30 uur / 
Za 12:30 uur / Zo 13:00 uur / Vr, Wo 13:30 uur
Deadpool 2 (DOV) Do, Zo, Ma 10:30 uur / Di 10:45, 15:00 
uur / Za 13:00, 16:45, 22:15 uur / Vr 13:15, 16:50, 22:45 
uur / Do, Zo, Wo 16:00 uur / Do, Wo 21:30 uur / Ma 21:45 
uur / Zo, Di 22:00 uur
Escobar (DOV) Vr 10:45, 22:30 uur / Do 12:30 uur / Za 
14:00, 22:45 uur / Ma 16:30 uur / Di 18:00 uur / Do, Zo, 
Wo 21:45 uur
Final Portrait (DOV) Di 13:30 uur 
Guernsey Literary Society, The (DOV) Ma 20:00 uur 
Hereditary (DOV) Wo 10:30 uur / Do, Za, Ma, Di 11:15 uur 
/ Vr 12:00, 22:15 uur / Zo 13:15 uur / Do, Zo - Wo 16:15 
uur / Vr, Za 17:00 uur / Zo, Ma 21:30 uur / Di 21:45 uur / 
Do, Wo 22:00 uur / Za 22:30 uur
I Feel Pretty (DOV) Wo 13:15 uur / Ma 18:30 uur / Do, Zo, 
Di 19:00 uur / Vr, Za 19:45 uur
Jurassic World: Fallen Kingdom (DOV) Do, Zo - Wo 13:45, 
18:15 uur / Vr, Za 14:45, 18:45 uur
Jurassic World: Fallen Kingdom (O3D) Za 10:00, 11:45 uur 
/ Do, Zo - Wo 10:45, 15:15, 16:45, 19:45 uur / Vr 11:30, 
13:00 uur / Zo, Di, Wo 12:15 uur / Ma 12:30 uur / Vr, Za 
15:45, 17:45, 20:45, 21:45 uur / Do, Zo, Ma, Wo 21:15 uur 
/ Di 21:30 uur
Love, Simon (DOV) Za, Zo 10:15 uur / Vr 10:30, 14:15 uur 
/ Wo 10:50, 17:00 uur / Do, Ma 11:00 uur / Di 12:30 uur 
/ Za 14:30 uur / Do, Zo 14:45 uur / Ma 16:00 uur / Ma, Di 
19:15 uur / Do, Zo, Wo 19:30 uur / Vr, Za 20:15 uur
Ocean's 8 (DOV) Ma, Wo 19:00 uur / Di 19:30 uur
Only The Brave (DOV) Ma 13:15 uur / Di 16:00 uur / Do, 
Zo, Wo 18:45 uur / Vr, Za 19:30 uur
Overboard (DOV) Vr 10:45 uur / Za 12:45 uur / Do 13:15 
uur / Ma 13:30 uur / Di 14:45 uur / Zo 18:00 uur / Do - Za, 
Wo 18:30 uur
Peter Rabbit (DNL) Za 10:15, 13:45 uur / Zo 11:45 uur / Wo 
12:30, 14:45 uur / Do, Zo - Di 14:00 uur / Vr 14:40 uur
Sherlock Gnomes (DNL) Zo 10:00 uur / Wo 10:30 uur
Sherlock Gnomes (N3D) Zo 12:45 uur / Wo 14:15 uur / Ma 
15:00 uur / Vr, Za 16:00 uur
Sneak Preview 20180614 (DOV)
Di 21:00 uur

Solo: A Star Wars Story (DOV) Di 11:45 uur / Zo 15:00 uur / 
Do - Za, Wo 15:30 uur / Ma 17:00 uur
Solo: A Star Wars Story (O3D) Zo 10:00, 20:30 uur / Za 
10:45 uur / Vr, Wo 11:15 uur / Do 11:45 uur / Ma 12:10 
uur / Di 20:45 uur / Do - Za, Ma, Wo 21:00 uur
Truth or Dare (DOV) Do, Zo, Di 17:15 uur / Vr, Za 18:00 uur

annatheater
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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  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 Uitgeverij Adcommunicatie Steenovenweg 20 | 
Jumbo Gijsbers, Dorpsstraat 58D

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

is ook verkrijgbaar op 
de volgende adressen

helmondloopjes
de loop weekkrant

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

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

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

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

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

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen
















6 dagen per week geopend!
(langs de weg van Helmond naar Deurne)

OPENINGSTIJDEN
Ma. 13.00-17.00 uur

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

Grote 
Rommelmarkt 

Beek en Donk
Bij voetbalclub Sparta’25, 

Heereindseweg 10, wordt op 
zondag 24 juni onze jaarlijkse 

grote rommelmarkt gehouden 
van 9.00 uur tot 15.00 uur. 
Meer info op www.rommel 

marktsparta25.nl

MEGA 
Rommelmarkt

Carbootsale Horst
17 juni 8.30 - 15.30 uur 

450 stands
Peeldijkje 1, 5961 NK.

A73 afrit 10   
www.carbootsalehorst.nl

Lenie Klaasen  |  06-52716622
BUSINESS     OWNER

Wilt u kennis maken 
met de producten 

van Forever,  bel dan 
vrijblijvend voor een 

afspraak. Geen party of 
andere verplichtingen. 
De producten zijn uit 

voorraad leverbaar en te 
bestellen bij 

Lenie Klaasen, tel.: 
06-527 16 622  (Business 

Owner Forever). 
Kijk voor meer 

informatie op: www.
foreverhelmond.nl

TE HUUR

DIVERSEN

DIVERSEN

PERSONEEL
SCHOONMAAKSTER

GEZOCHT
Zie voor meer informatie:

www.merba.nl 

TE KOOP GEVRAAGD
Uw sloopauto levert geld op!
Wij bieden v.a. 75,- euro voor 

sloopauto’s. Voor rijdende 
auto’s v.a. 150,- euro geboden. 

ODUS AUTO’S BV
Achterdijk 6, Helmond 

06-52642652

Opblaasfiguren
0.a. Sarah, Abraham
spellen en attracties.

www.sk-attracties.nl of
tel. 06-14992150

Rolluiken, luifels, 
vloerbedekking, lamellen, 

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

Willie’s stoffering, 
Braaksestraat 10, Helmond, 

T: (0492) 535901

www.dedakdekker.com
Ook voor particulieren 

T: 0492 - 546007

FEESTJE?
Tent v.a. € 20,-; 
Staan tafel € 4,-; 
Karaoke € 25,-; 

Tel. 0492-510855 
www.ikgeefeenfeestje.nl

Oppas gezocht aan huis in 
Helmond (oranjebuurt).

Voor onze dochter van 12 en 
zoon van 7 jaar zoeken wij 

per ommegaande een lieve, 
betrouwbare en flexibele oppas 
aan huis op maandag, dinsdag 

en vrijdag van 7.30-8.30 en 
15-18.30 (ma en di) en 12-18.30 
(vrijdag). De tussentijd kan naar 
wens aangevuld worden met 
huishoudelijke werkzaamhe-
den, maar kan voor de oppas 
ook vrije tijd zijn. Waar help 
je ons bij: halen en brengen 

naar school van onze zoon (op 
loop/fietsafstand), koken en 
met de kinderen eten, kleine 

huishoudelijke taken en vooral 
onderdeel zijn van het gezin. 

niet-rokend. reacties op apgij-
sen@xs4all.nl /06-43205367

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

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

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

Scheve mond?

Verwarde spraak?

Lamme arm?

Een dinerbon t.w.v. E 100
te besteden bij Holland Casino Eindhoven aangeboden door: 

8 5 7

7 2 9 5

3 8

6

2 1 6 7

2 9

5 7

6 5 2 9

3 2 5 7
Oplossing van week 22:

Mail de gele oplossing voor 22 juni naar:

actie@deloop.eu

o.v.v. je naam, geboortedatum en telefoonnummer.

minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar.

Prijswinnaar krijgt een persoonlijk bericht.

Prijswinnaar week 22: 
Anouk van Leusden

b

a
4

7

d

c
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FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfi etsen.nl

www.henkvanrooijfi etsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

overtuigd?Onze voordelen

voordeel 7

de beste 
merken

voordeel 7
voordeel 6

gratis leenfi ets 

bij onderhoud of 

reparatie
gratis leenfi ets 

bij onderhoud of 

voordeel 5

geen onderhouds-
contracten maar 

gewoon betaalbaar 
onderhoud

voordeel 5

geen onderhouds-
contracten maar 

gewoon betaalbaar 

voordeel 4
deskundig advies

deskundig 

voordeel 3

zadelgarantie

voordeel 3

zadelgarantie

voordeel 2
iedere dag testdag

iedere dag testdag

voordeel 1

de beste 
service

overtuigd?

voordeel 14

garantie op 

reparaties

voordeel 14voordeel 13

snelservice bij 
reparatie 

zonder afspraak

onderhoud

overtuigd?

voordeel 13

snelservice bij 

zonder afspraak

voordeel 12
gratis so� ware update bij onderhoud

gewoon betaalbaar 

Onze voordelen
gratis so� ware 
onderhoud

voordeel 11

gratis accu test 
bij onderhoud

zadelgarantiezadelgarantie
iedere dag 

Onze voordelenOnze voordelen

voordeel 11

gratis accu test 
bij onderhoud

voordeel 10

gratis montage 

accessoires

Onze voordelenOnze voordelen

voordeel 10

gratis montage 
voordeel 9

100% rijklaar 
afgeleverd

Onze voordelen

service

Onze voordelen

voordeel 9

100% rijklaar 

voordeel 8
gratis op maat afstellen van de nieuwe fi ets

✃waardebon|DL

 

✃

waardebon|DL

Fietstas naar keuze met bon

 25% KORTING
(geldig tm 23-06-2018)

Fietszadel naar keuze met bon

 25% KORTING
(geldig tm 23-06-2018)

Iedere dag
testdag!
Veel keus

en de beste 
service!

KOGA
E-NOVA 
Stille Bosch Active Plus motor
8 versnellingen en vering. 

Prijs vanaf 

2999.-
(400wh accu)

PEGASUS 
SIENA 
Stille Bosch Active motor
7 versnellingen en vering
 
Nu van € 2399.00 voor 

2199.-
(400wh accu)


