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

ANDRÉ RIEU: 
AMORE 

MY TRIBUTE TO LOVE

MAASTRICHT CONCERT 2018
ZATERDAG 28 JULI OM 19.00 UUR
ZONDAG 29 JULI OM 15.00 UURvd wiel    Tuinmachines - Beek en Donk

gremac

 www.vdwielgremac.nl - 0492- 46 41 62  

VERKOOP - REPARATIE - ONDERHOUD

€ 479,=

vanaf

115iL

LC141Li

ACCUMACHINES MET TOP PRESTATIES

STIL, KRACHTIG & GOEDKOOP IN ONDERHOUD!

€ 225,=

vanaf

115IHD45

Kijk voor meer info op onze website

120l

€ 229,=

vanaf

€ 199,=

vanaf

Een sieraad voor modern onderwijs

Het functionele en eigentijdse ontwerp van RoosRos Architecten sprak uiteindelijk het meest aan (bron foto; RoosRos Architecten)

Eind 2017 stemde de gemeen-
teraad van de gemeente Hel-
mond in met de ontwikkeling 
van Sport- en Beleefcampus De 
Braak. Twee schoolgebouwen 
van OMO Scholengroep Hel-
mond gaan deel uitmaken van 
deze unieke campus. 

Het Dr.-Knippenbergcollege ver-
huist begin 2021 als eerste naar 
de nieuwe omgeving. Onlangs is 
de architect gekozen en daarmee 
kunnen we nu al meer delen over 
het gebouw, dat met recht een 
sieraad voor modern onderwijs 
genoemd mag worden.

Een verrijking voor de stad
De selectieprocedure is zorgvul-
dig geweest en is begeleid door 
een externe organisatie. Het con-
cept van RoosRos Architecten 
sprak uiteindelijk het meest aan. 

Rector Hans Schapenk van 
OMO Scholengroep Helmond: 
“Hun plan van aanpak voorziet 
in een onderwijsgebouw dat 
functioneel en eigentijds is, een 

prikkelende en inspirerende om-
geving die de campus verrijkt, 
een thuis waar onze leerlingen 
en medewerkers trots op kun-
nen zijn. Een concept waar we 
nu al bijzonder enthousiast van 
worden. We kijken er nu al naar 
uit om op de campus tegemoet 
te komen aan de behoeftes van 
deze tijd.”

Het nieuwe gebouw
Veel details moeten nog wor-
den ingevuld, maar vast staat 
dat we een gebouw realiseren in 
de hoek van de Rembrandtlaan 
en de Zuid-Willemsvaart, waar 
nu nog velden van voetbalver-
eniging RKSV Mulo liggen. Het 
wordt nadrukkelijk geen massief 

blok dat in de hoek wordt gepo-
sitioneerd, maar een eigentijds 
en transparant gebouw midden 
in de ruimte. Architect Martijn 
van Leeuwen: “Het wordt een 
functioneel, gezond, toekomst-
gericht schoolgebouw. Rondom 
een centraal hart met een hoge 
vide, de centrale ontmoetings-
plek, komen drie brede armen 
waar plaats komt voor klaslo-
kalen, werkpleinen en - ateliers, 
leerlabs, een auditorium en tal 
van andere functies. 

Tussen de drie armen ontstaan 
pleinen voor de entree, de fietsen 
en een groene omgeving voor 
recreatie.” Uiteraard zijn er straks 
optimale verbindingen met an-

dere voorzieningen op de cam-
pus, zoals de multifunctionele 
accommodatie voor onder meer 
Helmond Sport en de Praktijk-
school Helmond.

Dit is de toekomst
Dit is de toekomst, hier gaat het 
naartoe. Slim samenwerken, on-
derwijs in een nieuw jasje, span-
nende technologieën betrekken, 
muren slechten tussen de wereld 
binnen en buiten het klaslokaal. 
We gaan een droom realiseren 
op De Braak. 

Nieuwe leerlingen en de huidige 
jongste klassen gaan hier straks 
allemaal van profiteren. De 
bouw start in september 2019. s

Helmond

Kringgildedagen 2018 
Organisatie Gilde 

Sint Antonius Abt.

Entreekaarten:
• Voor de ouderenmiddag 
 op donderdag 21 juni
• De Hilarische Kienavond 
 op vrijdag 22 juni
• En Het Koningsfeest 
 op zaterdag 23 juni
 zijn ook nog vekrijgbaar 
 aan de feesttent op het R.K.S.V.
 Mierlo-Hout voetbalterein! 
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LANDHUISDELEN XXL
24 cm breed, 8 mm dik, 

klasse 32, met 4x v-groef, voelbare 
structuur, leverbaar in 5 kleuren.

per m2 incl. btw    Van 21,95 Voor

9.95

TRAPRENOVATIE
MASSIEF EIKEN 

Complete traptreden, diverse kleuren, 
13 treden, incl. stootborden, anti-slip strip, 

montagelijm en olie.
excl. montage, incl. btw

875.-
PLAK PVC

LANDHUISDELEN 
2 mm dik, slijtlaag 0,30 mm,

leverbaar in 8 verschillende kleuren.
per m2 incl. btw    Van 29,95 Voor

14.95
RUSTIEK EIKEN 

VISGRAAT
14 mm dik, 3,4 mm toplaag, 

afmeting 15,5x77,5 cm, leverbaar in diverse 
kleuren, legklaar, eenvoudig zelf te leggen. 

per m2 incl. btw    Van 79,95  V.A.

39.95
KLIK PVC

LANDHUISDELEN 
EXTRA BREED

Met Riged Drager, 5 mm dik, 
toplaag 0,30 mm, met kurk onderlaag, 

eenvoudig zelf te leggen.
per m2 incl. btw    Van 39,95 Voor

27.95

WINKEL OOK 
ONLINE OP:

VLOERHETZELF.NL

WIJ ZIJN DE 
GOEDKOOPSTE 

LAAGSTE PRIJS GARANTIE 
EN DESKUNDIG ADVIES

ad
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m
m
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l

VLOER HET ZELF HELMOND 
Engelseweg 223b, Helmond. 

Tel. 0492-52 52 70.

Gevestigd in: Almere, Amsterdam, Arnhem, 
Breda, Capelle aan den IJssel, 

Eindhoven en Helmond.

ZONDAG 24 JUNI 
GEOPEND 

12.00-17.00 UUR

GRATIS 

PARKEREN

www.tuincentrumdebiezen.nlDeze aanbiedingen zijn
geldig van 20 Juni t/m 26 Juni 2018

Iedere zondag geopend 
van 12.00 tot 17.00 uur

Vrijdagavond 
koopavond 

tot 20.00 uurHet mooiste 
groen

Deze aanbiedingen zijn
geldig van 20 Juni t/m 26 Juni 2018

Terras pot
met 4 soorten perkgoed
ø35cm in 23cm pot

Van €6,99

DelphiniumVaste planten
Verkrijgbaar in div. kleuren
60cm hoog in 19 cm pot

Van €6,99

Bij De Biezen kan je kiezen!
Nu alle soorten in 9cm pot

Snijbloemen Vlinder orchideeKorting met uw 
klantenkaart!

Verkrijgbaar in div. kleuren 
met 4 bloemstelen!

Van €14,95
Profiteer met uw klantenkaart van 
20 t/m 26 juni onbeperkt van 10% 
korting op het gehele assortiment

Tuinrozen
Bij De Biezen kan je kiezenBij De Biezen kan je kiezen
Nu alle maten & soortenNu alle maten & soorten

Cyperus “Zumula”
Kattengras trendy kamerplant 
waar katten dol op zijn!
25cm hoog in 12cm pot!

€1,99 per stuk

1 + 1 
GRATIS

nu

€7.99

nu

€3.99
nu

€3.99

25%
Jubileum 
korting

Gerbera
Verkrijgbaar in div. kleuren Verkrijgbaar in div. kleuren 
50cm lang

10 stuks 

nu

€2.99

*Deze actie is niet geldig in combinatie 
met andere lopende acties

1 + 1 
GRATIS

met 4 soorten perkgoed
ø35cm in 23cm pot

€3.99
*Goedkoopste gratis

Nu alle soorten in 9cm pot

1 + 1
GRATIS

*Goedkoopste gratis

Verkrijgbaar in div. kleuren
60cm hoog in 19 cm pot

waar katten dol op zijn!
25cm hoog in 12cm pot!

€1,99 per stuk

1 + 1
GRATIS

Verkrijgbaar in div. kleuren 

€2.99

Verkrijgbaar in div. kleuren 
met 4 bloemstelen!

Klantenkaart
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COLOFON
Weekkrant De Loop Helmond
verschijnt iedere week in een 
oplage van 39.500 ex.
Ook op internet: www.helmondnu.nl

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

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

BUREAU REDACTIE
Mandy Meeuwsen 
Inleveren: Kopij/agenda’s 
nieuwsberichten e.d.: 
E-mail redactie@deloop.eu  
Internet www.deloop.eu 
Steenovenweg 20,
5708 HN  Helmond
Tel. 0492-845350
Inleveren berichten tot uiterlijk 
maandag 17.00 uur

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

OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts, Chris Thielen,
Mandy Meeuwsen, Youri Buis,
Bjorn Klaasen en Roos Lebens

BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen

BETALINGEN
IBAN: NL97RABO018.10.96.145
Aan de inhoud van Weekkrant De Loop Helmond is 
alle mogelijke zorg besteed. Er kunnen echter geen 
rechten aan worden ontleend. De uitgever zal geen 
aansprakelijkheid aanvaarden.

VOOR COMPLETE LUXE BARBECUEPAKKETTEN INCLUSIEF GRATIS GEBRUIK VAN GASBARBECUE EN UW ADRES VOOR 
SCHITTERENDE KOUDE & WARME BUFFETTEN. SLAGERIJ & VERSHOF AD WILDE WWW.SLAGERIJWILDE.NL

Super Sociaal opent deuren 
voor nóg meer mensen

Super Sociaal is misschien wel 
dé meest sociale supermarkt 
van Helmond. Mensen die (tij-
delijk) te weinig inkomsten 
hebben om voldoende dage-
lijkse boodschappen te doen, 
kunnen er terecht voor bood-
schappen die gemiddeld een 
stuk goedkoper zijn dan in een 
gewone supermarkt. De winkel 
heeft vanaf 1 juli 2018 nóg meer 
ruimte voor mensen met een 
kleine beurs, en een compleet 
vernieuwd en uitgebreid assor-
timent. 

Op 4 juli om 15.00 uur vindt de 
opening van de vernieuwde 
winkel aan de Engelseweg 127 in 
Helmond plaats. Iedereen is van 
harte welkom! 

Wethouder De Vries heeft de eer 
de supermarkt feestelijk te ope-
nen. Natuurlijk is er een hapje en 
een drankje en Soroptimistclub 
Helmond-Peelland heeft een 
verrassing voor de klanten van 
Super Sociaal in petto!

Boodschappen met 
ongeveer 30% korting
Waar de winkelpasjes er eerst al-
leen waren voor mensen die aan-
toonbaar gemiddeld minder dan 
10 euro per dag kunnen besteden 
aan boodschappen, gaan de deu-
ren nu ook open voor mensen 
met een ‘Verklaring inkomen ‘tot 
100% van de bijstandsnorm’. Zij 
betalen voor hun boodschappen 
bij Super Sociaal ongeveer 70% 
van de normale supermarktprijs. 

Extra korting voor de 
extra kleine beurs
Mensen die gemiddeld minder 
dan 10 euro per dag kunnen be-
steden aan boodschappen, beta-
len maar ongeveer 20% van de 
normale supermarktprijs. Het 
maximale maandbedrag dat zij 
kunnen besteden aan inkopen 
voor deze super sociale prijs 
wordt vastgesteld aan de hand 
van een ‘Berekening besteedbaar 
inkomen’. Globaal komt het erop 
neer dat een huishouden (afhan-
kelijk van het besteedbare inko-
men en de gezinssituatie) tus-
sen de 20 en 31 euro per maand 
kan besteden aan aanvullende 
boodschappen (met een winkel-
waarde van tussen de 100 en 155 

euro). Voor aanvullende bood-
schappen boven het maximale 
maandbedrag, betalen ook deze 
klanten gemiddeld ongeveer 
70% van de prijs van een norma-
le supermarkt.

Ruimere openingstijden
Om iedereen goed te kunnen be-
dienen, verruimt Super Sociaal 
vanaf 1 juli ook de openingstijden 
van de winkel. 
De winkel aan de Engelseweg 
127 in Helmond is dan voortaan 
geopend op dinsdag van 13.00 
tot 19.00 uur en op woensdag, 
donderdag en vrijdag van 13.00 
tot 18.00 uur. Voor klanten in de 
gemeente Laarbeek staat de rij-
dende supermarkt op donder-

dag op verschillende locaties in 
de dorpen.

Klant worden bij Super Sociaal?
Heeft u een Verklaring inkomen 
‘tot 100% van de bijstandsnorm’? 
Loop dan eens binnen bij Su-
per Sociaal en vraag een win-
kelpas aan. Kunt u aantonen 
dat u gemiddeld minder dan 10 
euro per dag kunt besteden aan 
boodschappen? Neem dan via 
(0492) 55 28 76 contact op met 
Super Sociaal om een afspraak 
te maken voor een intake en de 
berekening van uw besteedbare 
inkomen. Een e-mail sturen kan 
ook: administratie@superso 
ciaal.nl. Meer informatie vindt u 
op www.supersociaal.nl. s

Helmond

Super Sociaal is de meest sociale supermarkt van Helmond! (bron foto; www.supersociaal.nl )

Ibiza Markt terug bij Cacaofabriek Helmond
Je hoeft niet naar Ibiza af te rei-
zen om één van haar typische 
hippiemarkten mee te maken. 
De Ibizamarkt komt name-
lijk zondag 1 juli weer terug bij 
De Cacaofabriek in Helmond. 
Live muziek, lekkere hapjes en 
natuurlijk: een vrolijke hippie-
markt waar je de hele middag 
kunt rondneuzen!

 Ook dit jaar heeft de organisatie 
weer haar best gedaan om het 
hippiegevoel uit Ibiza naar ver-
schillende plekken in Nederland 
over te brengen.  Op zondag 1 juli 
tussen 12.00 en 18.00 uur is het de 
beurt aan Helmond. Vorig jaar is 
het erg goed bezocht en de sfeer 
was fantastisch. Reden genoeg 
om er dit jaar bij te zijn. De toe-
gang is gratis!

Hippiemarkt
Op de Ibiza Markt vind je ruim 

zestig standhouders met een 
exclusief aanbod van hippie -en 
chique producten die gerelateerd 
zijn aan het eiland Ibiza zoals: 
hippe fashion, sieraden, tassen, 
woonartikelen, beauty, beleving, 
eten en drinken. 

Op de markt wordt een sfeervol-
le lounge gecreëerd zodat de be-
zoeker tijdens het shoppen kan 
genieten van heerlijke muziek en 
een lekker hapje en drankje.

Live optredens
Klaar met winkelen? Dan kun 
je heerlijk loungen, terwijl je live 
optredens bekijkt. Verschillende 
deejays en live acts zullen het 
podium betreden. 

Alle leeftijden
Op de Ibiza Markt staan food- en 
fashiontrucks. Ook voor kinde-
ren zijn er leuke activiteiten. Zo 
kunnen zij bijvoorbeeld hoepe-
len op het grasveld, reuze bellen 
blazen en er is een caravan waar-

uit geschminkt wordt, ook staan 
er springkussens. Graag zien we 
jullie zondag 1 juli. van 12.00 tot 

18.00 bij de Cacaofabriek Hel-
mond.  Op zoek naar meer infor-
matie? Kijk op :

www.hipandhappyevents.nl 
of www.cacaofabriek.nl s

Suytkade

De vrolijke Ibiza markt zal op 1 juli weer te vinden ijn bij De Cacaofabriek! (bron foto; GJD)
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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

Verloren of gevonden voorwerpen

Heeft u iets gevonden of bent u iets verloren? Dan kunt u dat melden op 
www.verlorenofgevonden.nl. Daar kunt gevonden voorwerpen registreren en 
verloren voorwerpen terugvinden.

Gevonden
Wanneer u iets vindt, hoeft u het niet naar de gemeente te brengen. U meldt 
het eenvoudig op www.verlorenofgevonden.nl. Uw persoonsgegevens zijn alleen 
zichtbaar voor de gemeente die de administratie beheert. Bewaar het gevonden 
voorwerp thuis en zorg dat het in dezelfde staat blijft als toen u het vond. 
Wanneer de eigenaar het voorwerp vindt op dezelfde website, dan ontvangt 
hij via die website uw contactgegevens en neemt hij contact met u op. Neemt 
de eigenaar van het voorwerp geen contact met u op? Dan wordt het na de 
wettelijke bewaartermijn van 1 jaar uw eigendom.

Wilt u het gevonden voorwerp toch liever niet zelf bewaren, lever dit dan in 
bij het kantoor van Stadswacht Helmond (Weg op den Heuvel 39). U kunt hier 
terecht van maandag t/m vrijdag van 10.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 17.00 uur 
en zaterdag van 10.00 - 12.00 uur. Uitzonderingen zijn paspoorten, rijbewijzen 
en identiteitskaarten. Deze kunt u inleveren bij de Stadswinkel van de gemeente 
Helmond (F.J. van Thielpark). 

Verloren
Iets verloren? Kijk op www.verlorenofgevonden.nl of iemand het gevonden heeft. 
U kunt op die website ook melden wat u kwijt bent. Als u uw verloren voorwerp 
vindt op de website, dan krijgt u van de gemeente de contactgegevens van de 
vinder.

Gezocht: lid Urgentiecommissie Stedelijk 
Gebied Eindhoven

Binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven (de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-
Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre) geldt 
een urgentieregeling met regels voor het met voorrang verhuren van sociale 
woningen aan urgent-woningzoekenden. Aanvragen voor urgentie worden 
voorgelegd aan een onafhankelijke urgentiecommissie. Wij zijn op zoek naar een 
nieuw lid die vanuit zijn of haar maatschappelijke betrokkenheid invulling wil 
geven aan deze commissie.

Een volledig profiel en achtergrondinformatie vindt u op 
www.sonenbreugel.nl/vacature. U kunt reageren tot 5 juli 2018 via 
t.rijkers@sonenbreugel.nl.

Laat weten wat u van de weekmarkt vindt

Hoe moet de weekmarkt in het centrum van Helmond er volgens u uitzien? 
Komt u er vaak? Wat ziet u graag en wat mist u? De gemeente komt het 
graag te weten! 

Vul de enquête in en help de gemeente om de weekmarkt te verbeteren. 
De enquête vindt u op www.helmond.nl/vragenlijst. Deze link blijft twee weken 
actief.

Invullen kost ongeveer 5 minuten tijd en de antwoorden zijn anoniem. De 
resultaten gebruikt de gemeente bij het opstellen van de nieuwe visie op de 
zaterdagmarkt.  

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.

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 26 juni 2018 en 10 juli 
2018. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

De agenda’s van de vergadering zijn de dag voorafgaande aan de 
welstandsvergaderingen te vinden op www.helmond.nl/welstandscommissie. 
Bovendien liggen de agenda’s ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 
35 te Helmond, geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.

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

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

Ontwerpvergunning Wet op de Lijkbezorging (crematorium)
Op basis van artikel 53 van de Wet op de Lijkbezorging behoeft het vestigen, uitbreiden 

of wijzigen van een niet gemeentelijk crematorium een vergunning van burgemeester en 

wethouders. Voor het aan de Meanderlaan 1 gevestigde (en in werking zijnde) crematorium 

is deze vergunning eerder nooit aangevraagd en/of verleend. Ter formalisering van de 

bestaande situatie is deze vergunning alsnog aangevraagd. Burgemeester en wethouders zijn 

voornemens de vergunning te verlenen.

Inzage

Conform artikel 54 van de Wet op de Lijkbezorging liggen het ontwerpbesluit en de daarop 

betrekking hebbende stukken met ingang van 21 juni 2018 voor de duur van 30 dagen ter 

inzage in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u 

een afspraak maken. Dit kan via www.helmond.nl\afspraak of via telefoonnummer 14 0492.

Zienswijzen

Gedurende deze termijn worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld een zienswijze 

omtrent het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling kenbaar te maken. Schriftelijke 

zienswijzen dienen te worden gericht aan burgemeester en wethouders, p/a Team 

Vergunningen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen 

kan een afspraak worden gemaakt bij Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken onder 

telefoonnummer 14 0492).

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

de Lage Geer 7 plaatsen erfafscheiding OLO 3721071

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

startplaats café-zaal 30-05-2018 Fiets4Daagse De Peel 2018-02301

‘t Aambeeld, Dorpsstraat/Kloosterstraat  (10 t/m 13 juli 2018)

basisschool De Vendelier,  10-06-2018 Fierljeppen (8 en 9 september 2018) 2018-02308

Stepekolk-Oost 

Maisdijk 4 08-06-2018 Arte for India festival 2018-02309

  (29 september 2018)

Sportpark de Braak 11-06-2018 Open Dag Helmond Sport 2018-02310

  (5 augustus 2018)

Markt 11-06-2018 Kermis Concerten (8 t/m 10 juli 2018) 2018-02311

Piet Blomplein 13-06-2018 Kermisconcert (5 t/m 12 juli 2018) 2018-02347

Prins Bernhardlaan 12-06-2018 Buurtfeest Oranjebuurt 2018-02349

  (1 en 2 september 2018)

Groenewoud 13-06-2018 Zomerborrel (5 juli 2018) 2018-02366

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.:

Diverse locaties Brandevoort 11-06-2018 Kindervakantieweek Brandevoort 2018 2018-01818

  (9 t/m 13 juli 2018)

Sportpark Brandevoort 1 11-06-2018 10 jarig bestaan SV Brandevoort 2018-01360

  (25 en 26 augustus 2018)

 Nijverheidsweg 1-2 13-06-2018 Ultimate Car Event 2018 (29 juli 2018) 2018-00672

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 20 juni 2018

Bekendmakingen

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

de Lage Geer 7 07-06-2018 plaatsen erfafscheiding OLO 3721071

Ardennen 2 08-06-2018 vergroten woning met overkapping OLO 3723521

Kaukasus 26 08-06-2018 vergroten bijgebouw OLO 3723883

Brandevoort 12-06-2018 oprichten demonstratiewoning OLO 3708149

kadastraal U 2855

Stiphout Zuid  12-06-2018 oprichten woning OLO 3546967

kavel Z12, Kommavlinder 

Sobrietasplein 501 12-06-2018 aanbrengen ingang voor winkel OLO 3730451

Engelseweg 147 07-06-2018 legaliseren reclame OLO 3708407

Engelseweg 156 12-06-2018 legaliseren reclame 

Dorpsstraat 47A 04-06-2018 wijzigen gebruik t.b.v. afhaal/restaurant OLO 3712711

Haagstraat Sectie E 1875 12-06-2018 oprichten 5 huurwoningen OLO 3731507

2e/3e Haagstraat 13-06-2018 oprichten 11 huurwoningen en OLO 3731361

Sectie G 2887  maken uitwegen

Zuiddijk 27 14-06-2018 verbouwing kantooronderdeel  OLO 3734659

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

Baroniehof 167 08-06-2018 verbreden uitweg met 6,00 meter  

de Zellen 6 12-06-2018 plaatsen erfafscheiding OLO 3682795

Lage Dijk t.h.v. nr. 27 12-06-2018 kappen 3 bomen OLO 3615829

Schollaan 7 13-06-2018 vernieuwen erfafscheiding OLO 3606485

Citroenvlinder 2 13-06-2018 oprichten woning OLO 3436499

Havenpark 12-06-2018 afwijken bestemmingsplan t.b.v.  OLO 3699357

  zomerkermis

Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf: 

Kanaaldijk N.O. 16 21-06-2018 brandveiliggebruik OLO 3592559

St. Trudostraat 2A 21-06-2018 aanvraag brandveilig gebruik OLO 3662659

Sectie F 571, 686, 271, 21-06-2018 nieuwe installatie asfaltcentrale OLO 3536193

Churchill-laan

Inzage en zienswijze

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken 

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

in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een 

afspraak maken. Dit kan via www.helmond.nl\afspraak of via telefoonnummer 14-0492.

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

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

worden gericht aan burgemeester en wethouders, p/a TD, Team Vergunningen, Postbus 950, 

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

gemaakt bij TD, Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken onder telefoonnummer 0492-

587506).

Ontwerpwijzigingsplan Buitengebied Helmond – De Wolfsputten 5
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond artikel 3.9a van de 

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

wijzigingsplan ‘Buitengebied Helmond – De Wolfsputten 5’ met ingang van 21 juni 2018 

gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.

Dit wijzigingsplan is gebaseerd op de wijzigingsregels van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 

Helmond’.

Het betreft de splitsing van een bestaande woonboerderij in twee woningen.

Inzage plan

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

op de gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode 

is NL.IMRO.0794.0000WP180019-1000. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in 

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

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

juridisch bindend.

Zienswijzen

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

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

gemeenteraad, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Post¬bus 950, 5700 AZ Helmond, 

onder vermelding van: zienswijze wijzigingsplan Buitengebied Helmond – De Wolfsputten 5. 

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

naar voren worden gebracht door te bellen naar het hiervoor aangewezen telefoonnummer 

(0492) 702602. 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.
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Oude Udenseweg 25A | 5405 PD Uden | 0413 - 395000 Varenschut 13 | 5705 DK Helmond | 0492 - 745666          www.oostendorp-mazda.nl | 

Mazda CX-3 vanaf € 23.990,-. Gemiddeld verbruik Mazda CX-3 van 4,0 tot 6,4 liter per 100 km / van 25,0 tot 15,6 km per liter / CO2-uitstoot van 105 tot 150 g/km. Prijzen incl. BPM, BTW en kosten rijklaar maken. Prijzen excl. metallic/mica lak en eventuele opties. 
Actie geldig bij aanschaf van een Mazda CX-3 uit voorraad met registratie voor 30 juni 2018. Inruilaanbod enkel geldig bij particuliere aanschaf. Het automaat aanbod is alleen geldig i.c.m. SKYACTIV-G 120 motorisering, vanaf TS-uitvoering. Mazda CX-3 GT Luxury 
en DYNAMIC is niet mogelijk in combinatie met het automaataanbod. Afgebeeld model kan afwijken van de daadwerkelijke specifi caties .Prijswijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden: www.mazda.nl.

WAARDE
VAN MEER Door ANWB verkozen tot meest waardevaste kleine SUV

+ Met € 1.500,- extra inruilwaarde
+ Automaat voor slechts € 1.000,- meerprijs 

NU TĲ DELĲ K TOT € 2.500,- MEER WAARDE

Voor het 
mooiste 

assortiment 
gebruikte 
meubelen 

in de regio.
www.deijkersmeubelen.nl 

Nijverheidsweg 2a, Helmond
06-52072755 

Noorddijk 2, 5705 CX Helmond
0492-546893

info@kringloopwinkelhelmond.nl
www.kringloopwinkelhelmond.nl

OPHAALSCHEMA
OUD PAPIER 

Stichting 
Kringloopwinkel 

Helmond

Maandag 25 juni
Brouwhuis

Dinsdag 26 juni
Rijpel - West

Woensdag 27 juni
Rijpel - Noord

Donderdag 28 juni
Rijpel - Oost 

Brandevoort - Veste

Een nieuwe kans voor mens en goed.

Warenhuis voor herbruikbare goederen  
en materialen.

Kringloopwinkel Helmond, vriendelijk voor het 
milieu, goed voor u.

Kijk voor meer informatie op:
www.helmond.nl/afvalapp 

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

Wij heten u welkom, in onze winkel.

H.A.C. atleten presenteren op 
de Brabantse kampioenschappen 

Dit jaar organiseerde H.A.C. de 
Brabantse kampioenschappen 
voor de C-D junioren in Hel-
mond. Carlo Schoonen werd 
Brabants kampioen bij het 
speerwerpen bij de C junioren.

Bij de D junioren pakten de at-
leten van H.A.C. zelfs 6 plakken. 

Het estafette team van de meisjes 
behaalden een knappe 2e plaats. 
Het Team  bestond uit Evi Loots, 
Yara Vereijken, Eva van Putten en 
Nyssa Engels. Bij het Kogelstoten 
kwam Simone van Zelst tot een 
afstand van 9.99 meter wat goed 
was voor een bronzen plak. Sop-
hie van de Boogaart schitterde 
weer op de 60 meter met een 
tijd van 8.54 sec. en greep zo een 
bronzen plak. s

Stiphout

Het estafette team van de meisjes behaalden een knappe 2e plaats op 
de Brabantse Kampioenschappen (bron foto; Isa Stommels)
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Regelmatig vragen wij onze klanten een referentie achter te laten op www.klantenvertellen.nl.
Klantenvertellen is specialist en marktleider in Nederland op het gebied van klantbeoordelingen. 

Plameco Vakbedrijf Van Osch Kruiseind 16c | 5421 ND Gemert 
T 0492-368100 | www.vakbedrijfvanosch.nl | info@plamecogemert.nl

KIJK DAGEN
donderdag 21, vrijdag 22, zaterdag 23 
en zondag 24 juni van 10.00-16.00 uur

GESLAAGD MET RUIM VOLDOENDE
bezoek onze showroom en oordeel zelf

Bedrijven zetten hen in om beoordelingen 
te verzamelen en te publiceren. Dit heeft 
voordelen voor ons als bedrijf, we kunnen 
leren van uw feedback, maar vooral ook voor u 
als consument.

U kunt namelijk een betere inschatting maken 
met wie u te maken heeft en hoe andere 
klanten Vakbedrijf van Osch beoordelen.

Meer dan 94 klanten hebben ons tot nu toe 
beoordeeld met een 8,9 gemiddeld. 

Daar zijn we best trots op! 
Mark van Osch 

Laat u tijdens de kijkdagen uitgebreid 
voorlichten over de mogelijkheden. 
Bezoek onze showroom tijdens de kijk dagen 
of op afspraak.

8,9

Carat Concert: HMC, Stage Fright en meer!
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 deze dag rond 15:45 
uur afgelopen. Alle concerten zijn gra-
tis toegankelijk. Daarnaast zijn er in het 
park horecavoorzieningen en voldoende 
zitplaatsen aanwezig, het recept voor een 
geslaagde zondagmiddag!

Het hele jaarprogramma staat op de ver-
nieuwde website: www.caratconcerten.nl
 
Programma 24 juni:
12.00 uur: Helmonds Muziekcorps 
orkest en slagwerkensemble 
Het harmonieorkest van Helmonds Mu-

ziek Corps speelt al sinds 1960 in de hoog-
ste afdeling, de eerste divisie (voorheen 
Vaandelafdeling), van de KNMO. Dit ni-
veau wil men tot in de lengte van jaren 
vast te houden. Jaarlijks worden er dan 
ook muziekstukken van het hoogste ni-
veau gespeeld.

13.00 uur: Stage Fright uit Lierop
Stage Fright is een regionaal gemengd 
koor van ongeveer 60 leden. De leden zijn 
afkomstig uit Lierop, Someren, Asten, 
Mierlo, Helmond en Geldrop. Ons koor 
is een popkoor maar wil zich onderschei-
den door nummers te zingen die niet door 
elk koor gezongen worden en waarvan er 
geen dertien in een dozijn gaan. Ook bij-
zondere nummers zoals o.a. Afrikaanse 
behoren tot het repertoire. 

14.00 uur: Vocalgroup Perfect 
Sound uit Valkenswaard
Vocal Group Perfect Sound is sinds 1986 
actief in Valkenswaard. De groep telt mo-
menteel zo'n veertig zangers en zange-
ressen. Allemaal mensen die in hun vrije 
tijd graag samen zingen.De keuze van de 
muziek is vooral Engelstalige lichte mu-
ziek. Denk hierbij aan popsongs, jazzy-
nummers en musicalmuziek. Deels wordt 
a capella gezongen, deels met piano en/of 
combo.

15.00 uur Popkoor Brand New Voices 
uit Brandevoort, Helmond
Met dertig enthousiaste, swingende zan-
gliefhebbers zingen we popnummers: de 
mooiste, sterkste, leukste en meest ont-
roerende uit de pophistorie vanaf de jaren 
zestig tot de meest actuele. s

Warande

Aanstaande zondag zal het HMC de spits afbijten om 12.00 uur 
(bron foto; Carat Concerten)

Alhoewel het jaar nog niet halverwege is, 
zijn wij Dickensianen alweer driftig aan 
het nadenken over onze volgende editie 
op 16 december 2018. 

Dit prachtige evenement wordt geheel 
door vrijwilligers georganiseerd. Helaas 
moeten wij het dit keer met minder vrij-
willigers doen dan dat we eigenlijk zouden 
willen.

Heeft u zin om ons mee te helpen?
De stichting zoekt nog vrijwilligers voor de 
commissies:

- Vrijwilligers
- Elektra
- Decoratie
- Sponsoring
- Verkeer en veiligheid

Nieuwsgierig? Meld u aan! Kom erbij en 
wordt een Dickensiaan!
Reactie kunt u sturen naar onze voorzitter 
Jacques van Asten: 
voorzitter@dickensnight.nl of kijk op 
www.dickensnight.nl s

Dickensnight 2018: 
Helpt u mee? 

Brandevoort



8 week nummer 25 vrijdag 22 juni 2018 de loop weekkrant HELMOND

Geldropseweg 22

5706 LT Helmond

T. 0492 525935

info@verandaspecialist.nl

Openingstijden

Dinsdag t/m zaterdag: 

10.00 - 17.00 uur

www.verandaspecialist.nl

Onze services:  Inmeten bĳ  u thuis  •  Montage  •  Volledig op maat  •  Beste Deal Garantie! Druk- en zetfouten onder voorbehoud. Indien niet benoemd, zijn alle prijzen exclusief 
fundatie- en montagekosten. Getoonde foto’s kunnen afwijken van de genoemde acties. 

Koopzondag 24 juni 
geopend van 

11.00 tot 16.00 uur

Let op, prijzen en acties geldig t/m 06-07-2018.

Luxe Glazen
Schuifwanden

Grote over-
spanning tussen 

2 staanders 
mogelijk

Keuze uit 
moderne 
kleuren

OERDEGELIJKE GLASVERANDA
 PRIJSINDICATIE 5000 X 3000 MM

  € 1.998,- 

Dakbedekking
Polycarbonaat of 

gelaagd glas

3 stijluitvoeringen: 
Modern, klassiek 

of design

een veranda is EENVOUDIG uit te breiden NAAR een TUINKAMER met de luxe glasschuifwanden, al vanaf € 298,- p/m1.

Let op, prijzen en acties geldig t/m 06-07-2018.

25 showmodellen te bezichtigen

Verandaspecialist, uw Verasol® Inspiration Point in Brabant.

Kom kijken bij de ‘UitJeHuisVerkoop’

’t Bijsterveld heeft op 23 juni 
zijn jaarlijkse buurtfeest. Er zijn  
diverse activiteiten om buurt-
genoten nog beter te leren ken-
nen. De grootste activiteit is de 
‘UitJeHuisVerkoop’. 

Allerlei tweedehandsspullen van 
de zolder en uit het schuurtje 
worden op eigen terrein ver-
kocht. In de voor-of achtertuin, 
onder de carport of in het gan-
getje. Van boeken tot huishou-
delijke artikelen en van elektra 
(pc en DS) tot gereedschap.
Bezoekers (liefst kopers natuur-
lijk!) kunnen vanaf 12.00 uur een 

route wandelen rond ’t Bijster-
veld: Bakelse Dijk, Uithoornse-
weg, v. Spekstraat, v.Dorststraat, 
Hamacherplein W.Prinzenstraat 
en uiteraard op ’t Bijsterveld 
waar bovendien koffie en thee 
geschonken wordt.

Iedereen is van harte welkom van 
12.00 tot 15:30 uur op ‘t Bijster-
veld. Je kunt parkeren bij Sport-
hal De Braak en dan is het nog 
50 tot 100 meter lopen. Elk  jaar 
is het een enorm succes! Hoewel 
we eerlijk moeten zijn, vorig jaar 
was het wat minder want toen 
goot het eruit. 
We hopen dit jaar op een groot  
aantal bezoekers. (want het 
wordt immers goed weer! ) s

Het was eind jaren ’50. Toen 
werd ons koninkrijk nog verde-
digd door enthousiaste dienst-
plichtigen; een  groep jonge-
mannen die zich wegcijferde 
voor koningin en vaderland. 
Je ziet ze nu niet meer. Ook ik 
lag onder de wapenen, zoals 
dat heette, twee jaar. Bij de Ko-
ninklijke Luchtmacht en in op-
leiding voor brandweerofficier 
op ’n nog toe te kennen lucht-
machtbasis. Die opleiding vond 
plaats op het vliegveld Deelen 
bij Arnhem. Dit vliegveld was 
tijdens de oorlog aangelegd 
door en voor de Duitse bezet-
ters. De onderkomens voor de 
manschappen waren als gevolg 
daarvan gebouwd als ’n soort 
buitenhuizen, vermomd als 
boerderijen en opgetrokken uit 
gewapend beton. We lagen daar 
dus veilig en goed beschut.We 
oefenden met o.a, crashtenders; 
een brandweerwagen speciaal 
gericht op het bestrijden van 
vliegtuigbranden. Er was een 
exemplaar van fabricaat Kro-
nenburg, met een bluskanon op 

het dak en een met uitrolbare 
waterslangen aan de zijkanten. 
Die kon al rijdend met bluswa-
ter overweg. De ander was van 
Engelse makelij, een moeilijk 
te bedienen apparaat, met een 
circulatiepomp op de voorbum-
per. Daar kon je pas mee blus-
sen als je bij de brand gearri-
veerd was. Beide tenders spoten 
met schuim, een mengsel van 
water en ossenbloed. Hoe en op 
welke plek die twee stoffen op 
de voertuigen met elkaar ver-
mengd werden, kan ik mij niet 
meer herinneren. 
Maar we leerden ook slangen 
uit- en oprollen, omgaan met 
vuur en we kregen ook de no-
dige theorie te verwerken.
Het was een tijd vol sterke ver-
halen; onze instructeurs noem-
den als voorbeeld: onze collega’s 
in Addis Abeba, fors geschapen 
lieden, die er niet voor terug-
schrokken om met hun ‘jodel-
jongen’ een uit het spoor gelo-
pen tram weer, op de rails te zet-
ten. Wij waren dan uiteraard vol 
aandacht. In die tijd beschikte 
Nederland over een heus vlieg-
dekschip: de Karel Doorman. 
Een schip gevuld met vliegtui-
gen dus, die aan boord zouden 

kunnen crashen. Zodoende was 
er op Deelen ook een detache-
ment van de Koninklijke Marine 
om tot volwaardig brandweer-
man op de Karel Doorman te 
worden opgeleid. Die jongens 
bezigden marinetaal. “Sloep aan 
wal” heette het als ze het kamp 
op de hei voor verlof konden 
verlaten. “Dek zwabberen” als 
er gepoetst en geveegd moest 
worden. Wij van de luchtmacht 
keken onze ogen uit. Zij toon-
den ons, dat wij maar slappe 
hap waren, want met exerceren 
waren ze niet flauw en mar-
cheerden op bevel dwars door 
de brandvijver, die niet alleen 
met vuil water, maar ook met 
smerige olie gevuld was voor 
oefeningen in het bestrijden van 
oliebranden. Hoe ze die rotzooi 
van hun laarzen en kleding kre-
gen was een raadsel, maar niet 
ons probleem.
Na onze opleiding voltooid te 
hebben, bleken we overbodig 
te zijn en kregen we een baantje 
op de Luchtmachtstaf in Den 
Haag, waar ik later met enkele 
collega’s op de kamer van com-
modore (=luchtmachtgeneraal) 
Wolf ontboden werd, omdat 
we luitenant-generaal Zegers 
niet gegroet hadden, toen deze 
voorbij kwam. Wolf: “Dat jullie 
mij niet groetten is tot daar aan 
toe, maar dat je de luitenant-ge-
neraal niet groette, dat is kwa-
lijk. Want daar hebben we (er bij 
de KLU) er maar één van.”

Jan van Rest 

doordoor jan van rest

Heldendaden

Helmond-Oost

Tijdens het buurtfeest van ’t Bijsterveld aanstaande zaterdag zullen er 
ook tweedehands spullen verkocht worden 
(bron foto; aangeleverd door Henk Heerkens)
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DIT ZIJN WIJ:
J. van de Mortel Hekwerken en 
Poorten is gevestigd in Deurne en 
gespecialiseerd in het produceren 
en monteren van metalen 
maatwerkproducten. Gestart 
met hekwerken en poorten, maar 
vandaag de dag ook constructie 
plaatwerk, trappen, tuindecoratie 
en schoorsteenkappen. Kijk eens op 
onze website voor een impressie van 
onze gerealiseerde producten: www.
jvdmortelhekwerken.nl. Kwaliteit en 
service staan hoog in ons vaandel. 
Dagelijks werken onze 25-tal 
medewerkers met passie en plezier aan 
échte oplossingen waarbij we streven 
naar een optimale klantbeleving. 

WAT BIEDEN WIJ JOU?
Een veelzijdige baan met een uitdagend 
karakter binnen een professionele 
organisatie. Wij groeien gestaag en 
er zijn volop uitdagingen en kansen. 
Er heerst een hands-on mentaliteit, 
het team is hecht waar ruimte is voor 
humor en gezelligheid. Wij hebben oog 
voor een goede werk-privé balans en 
er is een informele werksfeer. Collega’s 
zijn betrokken en staan voor elkaar 
klaar. Onze arbeidsvoorwaarden zijn 
marktconform.

INTERESSE?
Herken jij jezelf in het profiel dan maken 
wij graag kennis met jou! 
Stuur je sollicitatie naar 
pz@jvdmortelhekwerken.nl 
t.a.v. Sandra Leenders. Neem gerust 
contact op met Joan van de Mortel bij 
vragen over de functie: 06-5122 2997. 

De volledige vacatureteksten 
zijn te vinden op: 
www.jvdmortelhekwerken.nl/
vacatures

Wegens uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar:

TECHNISCH 
COMMERCIEEL 
MEDEWERKER
Jij bent de spin in het web als het gaat 
om het binnenhalen van nieuwe orders, 
het adviseren van klanten, het genereren 
van leads, het uitwerken van offertes en 
het algemene contact met klanten en 
leveranciers.

ELEKTRO-
SERVICEMONTEUR
Jij bent onze specialist op het gebied 
van elektrische toegangspoorten. 
Je werkzaamheden bestaan uit het 
installeren, aansluiten en verlenen 
van service en onderhoud aan 
poortaandrijvingen, intercom-, 
en toegangscontrolesystemen en 
verlichting.

TECHNISCH 
TEKENAAR/
TEAMLEIDER
Jij stuurt ons kleine team van 
tekenaars aan waar je zelf ook de 
diverse metaalconstructies ontwerpt 
en uittekent in 2D en 3D. Ontwikkelen, 
uittesten en verbeteren van ideeën en 
ontwerpen staan eveneens op je agenda.

TIG-LASSER
Jij bent verantwoordelijk voor het 
samenstellen van de juiste materialen, 
assembleren en hechten om ze 
vervolgens in elkaar te lassen. 

Er is veel variatie in de materialen 
waar je aan last: staal, RVS maar ook 
aluminium. 

Afgelopen zaterdag was ik samen 
met Mandy (van de redactie van 
Weekkrant De Loop) op bezoek bij 
“Hart voor Minima’’. We werden 
hartelijk ontvangen door Patrick 
Verkoelen en zijn vrouw Miranda, 
de initiatief nemers van deze stich-
ting. We kregen een bakske thee met 
heel veel bescheidenheid vertelde 
Patrick en Miranda het hoe en wat 
over “Hart voor Minima”.
Zonder enige subsidie worden 240 
gezinnen geholpen met hun dage-
lijkse boodschappen door deze twee 
toppers. Hun vinden het maar heel 
normaal, maar onze monden vielen 
open van verbazing. Het geeft hun 

een super gevoel als er een gezin met 
volle boodschappen tas de deur uit-
loopt, daar doen ze  het voor. Patrick 
heeft een eigen bedrijf én een ‘volle’ 
baan en doet dit naast zijn normale 
werk, dan hedde toch echt een hart 
van goud.  
Zes ochtenden in de week kun-
nen hier, op afspraak, mensen hun 
boodschappen komen halen. Deze 
visie op het leven vind ik prachtig ik 
kan mezelf hier ook in vinden. Om in 
aanmerking te komen moet er een 
inkomensverklaring af worden ge-
geven en een uitkeringsspecificatie.  
De reden waarom is niet belangrijk. 
Het belangrijkste vinden Patrick 
en Miranda dat er respectvol met 
elkaar wordt omgegaan. Vier jaar 
geleden zijn ze dit begonnen, vanuit 
hun eigen garage, en ze zijn super 
blij met hun huidige locatie. De bin-
nenkomst is net of je in een huiska-
mer binnen komt, gezellig, warm 
en je voelt je welkom. Regelmatig 
komen er  mensen binnen die plaats 
nemen en een bakske thee of koffie 
drinken.  Patrick wordt door een 
aantal Jumbo’s uit Helmond en 
Eindhoven dagelijks bevoorraad, 
en de verse producten die anders 
weggegooid moeten worden, wor-
den door een vrijwilliger opgehaald. 
Ook bakker Morsink levert brood 
aan, een dikke pluim voor de Jumbo 
en bakker Morsink.  De Zoete Inval 
ook een dikke pluim, zorgt voor wat 
lekkers voor kinderen die meeko-
men, echt hier is overal zo goed over 
nagedacht.  
Ze hebben een vriezer vol met ge-
bak, is er een jarige, wat men aan 
kan geven, dan krijgen ze gebak 
mee zodat ze ook het bezoek en 
zichzelf eens lekker kunnen trak-

teren. Ook op aanvraag, een soort 
feesttas, waar allerlei lekkers in zit 
om een leuk feestje te maken. En lust 
of eet een gezin geen vlees dan is er 
voor die mensen vis en zijn er vege-
tarische opties en halal vlees. Ook 
krijgen ze (gelukkig) allerlei dona-
ties waarvan er o.a. wasmiddel en 
wc papier gekocht wordt maar ook 
een kast met dagelijkse verzorgings-
producten hebben ze, echt aan alles 
is gedacht. Toen wij er zaten, kwam 
er iemand zijn boodschappen opha-
len met een hond en ja hoor ook de 
hond kreeg lekkere kluifjes.  
ZUCHT wat moet ik hier nou nog 
meer over zeggen, Ik was echt spra-
keloos en dat ben ik niet gauw. Niet 
voor niets zijn deze twee toppers 
Brabander van het jaar 2017 gewor-
den. Mandy en ik maakten ook nog 
een leuk filmke op het einde van ons 
bezoek wat je op de facebook van de 
Loop kan bekijken.
Toen we samen in de auto stapten 
spraken we onze verbazing naar el-
kaar uit en toen we naar huis reden 
waren we stil omdat we zo onder de 
indruk waren van wat we hadden 
gezien.  
Wij wensen Patrick en Miranda heel 
veel succes met “Hart voor Minima” 
maar dat zal beslist lukken.  We 
vonden het geweldig dat we zo wel-
kom waren bij jullie en kunnen we 
ooit iets voor jullie betekenen, laat 
het ons weten.    
 
Iedereen een fijn weekend en tot vol-
gende week 

“Hart voor minima”

Ons 

vertelt…

Klassieke muziek op het mooiste 
hofje van Helmond!

Kenners weten het; 'Classique 
en Plein Public' is al jaren een 
muzikaal feest van hoog niveau. 
Ook dit jaar organiseert  Stich-
ting Lambertushof op 1 juli dit 
evenement weer met jong ta-
lent en gevestigde namen. In de 
buitenlucht en in de prachtige 
entourage van het plein achter 
de Lambertuskerk, bent u van 
harte welkom om gratis van 
mooie muziek te komen genie-
ten. 

Op deze muzikale middag kunt u 
luisteren naar zangleerlingen van 
de Talentstroom van Kunstkwar-
tier, die het spits afbijten. Daarna 
spelen Ephraim van Ijzerlooi en 

Bob van der Ent prachtige stuk-
ken voor cello en piano en hoort 
u Vera Hofman en Sjors van der 
Mark op dwarsfluit en gitaar.
De Spaanse violiste Lara Rafecas 
speelt Spaanse werken samen 
met pianist Roderigo Robles de 
Medina. Tussendoor zijn er 2 
blokken van de Poolse sopraan 
Aldona Bartnik met op piano 
Maurice Lammerts van Bueren. 
Zij spelen werken van Poolse 
componisten van hun nieuwe 
CD Melancholia. Van Bach tot 
Glinka en van de Falla en Chopin 
tot Lutosławski: alles komt voor-
bij! Muziek die je raakt en waar je 
blij van wordt! Zondag 1 juli tus-
sen 14.00 en 17.00 uur op Lamber-
tushof Helmond. Toegang gratis.
Meer informatie op www.lam 
bertushofhelmond.nl. s

Centrum

Al jaren is 'Classique en Plein Public' een evenement met muziek van 
hoog niveau. Dit jaar kan iedereen op 1 juli op het Lambertushof weer 
van dit muzikale feest genieten (bron foto; Biek van Bree)
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0492-382120
info@fysiokempsrijf.nl
www.fysiokempsrijf.nl

085-7821616
info@jvdi.nl
www.fysioclub.nl/jvdi 

Kromme Steenweg 25, 5707 CA  Helmond

Ook in Helmond dichtbij 

Onze therapiesoorten

Manuele therapie 

Kinderfysiotherapie 

Geriatrische fysiotherapie

Craniomandibulaire fysiotherapie 

Oefentherapie cesar

Bekken fysiotherapie 

Handtherapie 

Sportfysiotherapie 

Orthopedische revalidatie 

Small group training

Jou bewegen, 
jou in beweging houden. 
Daar doen we alles voor.

WEEKKRANT 
DE LOOP 

IS AL JAREN TROTSE 
SPONSOR VAN

Kasteeltuinconcerten Helmond: 
7 avonden genieten!

Het muziekprogramma van de 
jaarlijkse concertreeks De Kas-
teeltuinconcerten Helmond is 
bekendgemaakt. Ook dit jaar 
belooft het een mooie variatie 
aan muziekgenres te worden. 
Zeven weken lang op de vrijda-
gen tussen 6 juli en 17 augustus 
staan bands op het podium. 
Met als klapper op de vuurpijl: 
Van Dik Hout op 13 juli. 

Nieuw dit jaar is het akoesti-
sche, lokale talenten podium. In 
de Kasteeltuin wordt tijdens de 
Kasteeltuinconcerten een extra 
speelplek ingericht. De insteek 
hiervan? Lokaal muzikaal talent 
stimuleren en een podium bie-

den. Ook voor de bezoekers die 
de drukte van het grote podium 
even willen ontvluchten, biedt 
deze speelplek een prima en 
rustig alternatief. De program-
mering van dit lokale talenten 
podium maakt de organisatie 
binnenkort bekend via de web-
site en sociale media. 

Foodstraat 
Door de nieuwe terreinindeling 
tijdens de Kasteeltuinconcer-
ten 2018 ontstaat een leuke bij-
komstigheid: bezoekers kunnen 
een ronde om het kasteel lopen 
tijden de concerten. Aan de lin-
kerzijde van het kasteel ligt het 
hoofdpodium, aan de rechterzij-
de het akoestische podium. Ook 
het foodplein komt terug. Dit 
keer echter als foodstraat voor 

het kasteel langs met een gezel-
lig terras tussen de duiventorens. 

Tijden
Volgens traditie begint de mu-
ziek op het hoofdpodium om 
20.30 uur en eindigt om 23.00 
uur. De muziek op het akoesti-
sche podium start om 19.30 uur. 
De horeca is geopend van 19.00 
uur tot 00.00 uur. Kinderen die 
de lege bekers helpen verzame-
len, krijgen een leuke attentie. De 
Kasteeltuinconcerten zijn gratis 
toegankelijk. 

Programmering 2018
De presentatie is wekelijks 
in handen van Stadskunste-
naar Thomas Pieters. De com-
plete line-up is te vinden op  
www.kasteeltuinconcerten.nl s

Centrum

Centrum

Waterpret in Helmond Centrum 

Zondag 24 juni is het koopzon-
dag in Helmond Centrum. De 
winkels zijn geopend van 12:00 
uur tot 17:00 uur. Door het cen-
trum zijn een zestal waterat-
tracties verspreid.

Ga de strijd aan op de rodelbaan 
of glijd je liever over de lange 
buikschuifbaan? Daag elkaar 
uit op de survivalbaan, scoor de 
meeste punten met voetbaldar-

ten, waag jezelf een weg door de 
kruiptunnels en blus zo snel mo-
gelijk het vuurtje met het brand-
weerspel!

Kinderen kunnen het parcours 
afleggen en krijgen tegen inleve-
ring van een volle kaart een ijsje 
gesponsord door Miet aan de 
Markt 52. Een dj speelt de laatste 
zomerse hits en ook staat er een 
suikerspinkraam voor de kinde-
ren.  
De winkels zijn geopend van 
12:00 uur tot 17:00 uur. s

Waterpret tijdens de aanstaande koopzondag! Zomerse hits en een 
suikerspinkraam zullen o.a. aanwezig zijn (bron foto: Hans Choufoer)
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Vrijstaande bedrijfswoning met bedrijfshal van 
ca. 285 m² te gebruiken voor lichte industrie. 
Parkeerplaats op eigen terrein, de woning heeft 
4 slaapkamers en een royale badkamer. 
Vraagprijs € 499.000,- k.k. 

TE KOOP

Kastmolen 20, Helmond

Voor meer info:

Wat is jouw 
verhaal?
Werk je al in de zorg en ben je op zoek naar een 

nieuwe uitdaging? Of ben je op zoek naar een leuke 

baan als schoonmaakmedewerker? Speelt het 

wel eens door je hoofd om een zorgopleiding 

te volgen of om jezelf nuttig te maken als 

vrijwilliger? Je bent van harte welkom.

Iedereen heeft een verhaal en wij komen 

graag met je in contact om naar jouw 

verhaal te luisteren. Wanneer het klikt 

gaan we samen met jou op zoek naar een 

passende plek binnen de Zorgboog. 

Loop vrijblijvend binnen om een kop 

koffie te drinken en maak kennis 

met de Zorgboog. Je bent van 

harte welkom.

de Werkboog

T 0492 348 402

dewerkboog@zorgboog.nl

www.werkenbijdezorgboog.nl

 speciaal inloopmoment
 •  23 juni / Keyserinnedael - Helmond 

10.00 - 13.00 uur

Gouden en zilveren medailles

Al een aantal jaren worden in 
Soest de Nationale A-Games 
gehouden, de onoffi  ciële Ne-
derlandse Kampioenschappen 
voor A-pupillen. Drie atleetjes 
van AtH, atletiek Helmond, 
haalden het podium bij deze 

nationale wedstrijd.

De 11-jarige Abel Kovacs-Borbas 
won het goud op de 1000m. Na 
de start vormde zich een groep 
waarin Abel op de tweede plaats 
liep. Na 500m volgen besloot 
Abel de kop over te nemen en 
voerde het tempo op waardoor 
hij (steeds verder) wegliep bij de 

rest. Met een ruime voorsprong 
van bijna vier seconden eiste hij 
het goud op. De kroon op zijn 
werk was zijn snelle tijd: 3.11.97. Al 
het hele seizoen was hij op jacht 
naar de snelste Helmondse tijd 
ooit die al sinds 1998 op 3.12.61 
stond. 

Een zilveren medaille was er 

voor clubgenoot Jorg Klomp die 
het hele seizoen al laat zien over 
snelle sprintbenen te beschik-
ken. Hij hoefde op de 60 meter 
sprint slechts een jongen uit 
Zoetermeer voor te laten. Met 
zijn tijd van 8.85 sec. is Jorg de 
tweede snelste van Nederland. 
Clubgenote Anouk Langstraat 
zorgde met haar zilveren medail-

le bij de meisjes op de 1000m dat 
er drie medailles mee naar Hel-
mond gingen. Na de start liepen 
er twee meisjes aan de leiding ge-
volgd door een groepje van vier 
waarvan Anouk de vierde was. 
Na 600m versnelde Anouk aan-
zienlijk en begon aan een flinke 
inhaalrace. Resultaat zilver in een 
hele mooie tijd: 3.31.26. s

v.l.n.r. Anouk Langstraat, Abel Kovacs-Borbas en Jorg Klomp. (bron foto; aangeleverd door Wilma Jacobs)

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

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

Als u kiest voor kwaliteit

in perfecte staat

Jo

ng gebruikte kwaliteits meubelen

Helmond

www.helmondnu.nl
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Van den Heuvel Afbouwgroep is een familiebedrijf, gevestigd in Deurne. 
We werken in opdracht van zakelijke opdrachtgevers, voornamelijk in 
Brabant en Limburg, en zijn gespecialiseerd in afbouwwerkzaamheden zoals 
stucwerk, tegelwerk en glaswerk. 

Wegens de gezonde groei van ons bedrijf zijn we per direct 
op zoek naar fulltime:

  stukadoors
  tegelzetters
  glaszetters

Wat vragen we?
   Van den Heuvel Afbouwgroep is voortdurend in ontwikkeling. Van jou 
verwachten we dat je leergierig bent, en bereid bent om jezelf ook te 
ontwikkelen.

  Je vindt het geen probleem om fysiek werk te verrichten.
  Je kunt zowel in teamverband als zelfstandig uitstekend functioneren.

Interesse?
Neem dan contact op met directeur Peter van Kuringen: 06-45220854 
of kuringenp@heuvelafbouwgroep.nl.

DE GROOTSTE VAN DE REGIO • MEER DAN 140 TOPMERKEN 
• STYLE EXPERTS ALTIJD AANWEZIG • GRATIS PARKEREN • DORPSSTRAAT 161B MIERLO

DE GROOTSTE VAN DE REGIO • MEER DAN 140 TOPMERKEN 
• STYLE EXPERTS ALTIJD AANWEZIG • GRATIS PARKEREN • DORPSSTRAAT 161B MIERLO

SHOP DE SALE OOK ONLINE 24/7! WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

WIJ STARTEN DE 

SHOP NU OOK ONLINE!
WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL     Ook online kortingen! www.lenssenmodemierlo.nl

OPRUIMING 
STAPELKORTING & SPECIALE KOOPJES TOT 70% 

Schilderen en tekenen 
geeft plezier! 

Gezelliger, leuker en uitdagen-
der met anderen in een groep. 
Paletmessen, penselen en verf 
binnen handbereik. De witte dra-
ger, klaar om aangevallen en be-
smeurd te worden met de meest 
uiteenlopende tinten verf. Ook 
houtskool, potlood en andere 
materialen behoren tot de moge-
lijkheden.

Met de primaire en secundaire 
kleuren en de talloze tinten hier 
tussen, valt veel moois te realise-

ren.  Kunst maken stimuleert onze 
hersenen om aan het werk te gaan 
en zelf iets moois te creëren. 

Men kan men ook terecht voor 
creatieve workshops waarbij men 
samen één kunstwerk maakt! Ver-
jaardag, familiedag, teambuilding, 
personeels- en vrijgezellenfeestjes. 
Keuze van onderwerp en afmeting 
is vrij. Geschikt voor jong en oud. 
Ook hier is ervaring niet vereist. 
Gereedschappen en materialen, 
evenals een hapje en een drankje 
zijn bij een workshop inbegrepen. 
Mogelijk voor 4 tot 12 personen. 
Grotere groepen in overleg. s

Helmond-Noord

Simulart betekent letterlijk: Samen kunst maken! (bron foto; Simulart)

Tibeau Swinnen voor twee 
seizoenen naar Helmond Sport 

De 23-jarige Tibeau Swinnen zal de komende 
twee seizoenen Helmond-Sport komen versterken 
(bron foto; Helmond Sport)

Tibeau Swinnen draagt, onder voorbehoud van 
de medische keuring, de komende twee seizoe-
nen het shirt van Helmond Sport. De 23-jarige 
Belg komt over van FC Eindhoven. De midden-
velder is de vijfde versterking voor het team van 
Robby Alflen.

Swinnen kwam de afgelopen vijf seizoenen uit 
voor FC Eindhoven, maar kiest nu bewust voor 
de stap naar Helmond. “Helmond Sport gaf mij 
het gevoel dat ze me echt graag wilde hebben. 
Daarnaast sprak het verhaal van de trainer mij 
aan. Ik was na vijf jaar Eindhoven toe aan een 
nieuwe en frisse stap. 
Vanaf het eerste gesprek kreeg ik een goed ge-
voel bij deze club en ik hoop mijn ambities hier 
waar te kunnen maken. Ik kijk ernaar uit om te 
beginnen, de vakantie heeft wat mij betreft lang 
genoeg geduurd.”

Algemeen Directeur Leon Vlemmings is erg blij 
met het aantrekken van Swinnen. “Tibeau is een 
erg goede en talentvolle speler die uitstekend bij 
ons en in onze plannen past. We zijn dan ook blij 
dat hij, ondanks interesse van andere clubs, voor 
Helmond Sport heeft gekozen.” s

Helmond
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AZURE 
29.9929.9929.

SLAPEN

OUTDOOR CAMPING BBQ SPORT RECREATIE BAD&BEACH OUTDOOR CAMPING BBQ SPORT RECREATIE BAD&BEACH OUTDOOR CAMPING BBQ SPORT

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

•  Altijd minimaal 10% met 
klantenspaarsysteem 

•  Persoonlijke en deskundige 
bediening

•  Gratis parkeren voor de deur
•  Vertrouwd adres sinds 1947

*KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. GELDIG T/M 15 JULI EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT 
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ADVENTURE STORE
CAMPING BBQ SPORT RECREATIE BAD&BEACH OUTDOOR 

ADVENTURE STORE

campingaz

TENTEN

KAMPA
BRIGHTON

2/3/4

59.99
2 persoons

69.99
3 persoons

89.99
4 persoons

BAD&BEACH

TEVA TANZA
MEN BLUE VAN € 80,- NU

TEVA VERRA 
WOMAN VAN € 80,- NU

49.99

BAD&BEACHBAD&BEACH

COLLECTIE BAD&BEACH 
2e ARTIKEL

59.99

KORTING

KOELBOX
vanaf 
24.9924.9924.
ICETIME

BAD&BEACH

TEVA VERRA TEVA VERRA 

SLAAPZAKSLAAPZAK
FESTIVAL 

19.9919.9919.

59.99

19.

9999

19.

29.9929.9929.
99

19.

99

19.

99

19.

SI MAT 
4 CM

AZURE 
29.9929.9929.

99

19.

AZURE 99

SI MAT 
4 CM

AZURE 

19.

SI MAT 
4 CM

AZURE 99

19.
TENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTEN OUTDOOR

REGATTAREGATTAREGATTA
WANDELSCHOEN 
KIDS          WOMEN/MEN 
49.9949.9949. 69.99

REGATTAREGATTAREGATTAREGATTAREGATTA

OUTDOOR CAMPING BBQ SPORT

OUTDOOR
OUTDOOR CAMPING BBQ SPORT

OUTDOOR
RUGZAK RUGZAK RUGZAK 
NOMADNOMADNOMAD
THORLITE
VAN 50.- VAN 50.- VAN 50.- 
VOORVOORVOOR
29.29.29.99 29.99 29. OP = OP
BEIGE EN MARINEBEIGE EN MARINEBEIGE EN MARINEBEIGE EN MARINEBEIGE EN MARINE 
ALLE ZOMERJASSEN NU
25% KORTING 

B A R B E C U E S

20% KORTING20% KORTING20% KORTING 
OP HELE COLLECTIE  

WEBER - UITGEKEERD 
IN ACCESSOIRES

CAMPINGAZ 200 S
KOOKTOESTEL
van 80.-nuvan 80.-nu

69.99

MEN BLUE VAN € 80,- NUMEN BLUE VAN € 80,- NU

CAMPINGAZ
KOOKTOESTEL

99

MEN BLUE VAN € 80,- NUMEN BLUE VAN € 80,- NU

CAMPINGAZ 200 S
KOOKTOESTEL

99

UITGEKEERD 

COBBCOBB
BBQBBQ
vanafvanaf

129.99

MEUBILAIR
COPA RIO 

CLASSIC 
KLAPSTOEL

van 37.99 voor 

29.99

TAFEL 
LICHTGEWICHT COMPACT

van 29.99

voor 

24.99

van 70.- voor 

39.99

KAMPA
COMFORT 
STOEL

KAMPA

MEUBILAIR
COPA RIO 

CLASSIC 
KLAPSTOEL

van 37.

29.

MEUBILAIR
COPA RIO 

CLASSIC 
KLAPSTOEL

van 37.

29.
KAMPA

Altijd minimaal 10% met 

B A R B E C U E S
Altijd minimaal 10% met 

WEBER - 

LICHTGEWICHT COMPACT

99

Altijd minimaal 10% met 

B A R B E C U E S
WEBER - 

LICHTGEWICHT COMPACT

99

29.99

 voor 

99

COMFORT 

29.29.29.99

99

COMFORT 

29.29.

campingaz
KOELBOX
vanaf 
24.
ICETIME

campingazMEUBILAIR campingaz

CAMPINGAZCAMPINGAZ

GAS BLIKJES & 
GASVULLINGEN

 LED 
BATTERY LOCK 

VANAF 19.99

ICETIME

ZAKLAMP LED 
BATTERY LOCK 

ICETIMEICETIMEICETIMEICETIME

ZAKLAMP
BATTERY LOCK 

BAD&BEACHBAD&BEACHBAD&BEACHBAD&BEACHBAD&BEACHBAD&BEACHBAD&BEACHBAD&BEACH

RUCANOR 
WATERSCHOENEN

recreatierecreatierecreatie

9.99

recreatierecreatierecreatierecreatie
RUCANOR 

recreatierecreatierecreatie

kids en 
volwassenen

recreatierecreatie

ZWEMBAD 
INTEX EASY 
SET 244

34.99

ZWEMBRILLEN
VANAF

1.99

MEN BLUE VAN € 80,- NUMEN BLUE VAN € 80,- NUMEN BLUE VAN € 80,- NUMEN BLUE VAN € 80,- NU

WATERSCHOENEN

 200 S

kids en 
volwassenen

1.991.991.

 200 S

WATERSCHOENEN

kids en 
volwassenen

1.991.991.

KOOPZONDAGEN
24 JUNI 2018 en

1 - 8 - 15 - 22 JULI 2018
van 12.00 - 17.00 UUR

KORTINGKORTING
25%

Spectaculaire zomeracties bij Adventure Store
Adventure Store, de sport & 
outdoor speciaalzaak aan de 
Kastanjehoutstraat 3 te Mierlo-
Hout (Helmond), heeft tijdens 
de komende weken veel spec-
taculaire zomeracties op het ge-
bied van sport, camping, recre-
atie en outdoor.

Bad en Beach
Uiteraard is er met de zomer in 
aantocht een gigantische collec-
tie bad & beach kleding. Slippers 

en sandalen zijn uitgestald op 
circa 400m2 ruimte, waardoor 
dit met recht de grootste bad & 
beach winkel van de Peel regio 
genoemd mag worden. 
En of je nu zoekt naar badslip-
pers, teenslippers of Teva san-
dalen, bij Adventure Store heb-
ben ze het allemaal. Vanaf nu is 
elk 2e artikel afgeprijsd met 25% 
korting!

Camping
Voor zowel festivalgangers, als 
mensen die er met de tent of 
camper op uittrekken, ook voor 
campingartikelen kunt u bij Ad-
venture Store terecht. 
Er is een grote slaapafdeling 
met slaapzakken, luchtbed-
den en matten voor een goede 
nachtrust, comfortabele lichtge-
wicht meubels om in te relaxen, 
alle zaken om te kunnen eten & 
drinken, verlichting, koelboxen 
en nog veel meer! En ook op de 
campingafdeling vindt u heel 
veel voordeel met de vele zeer 
scherp geprijsde prijspakkers.
 
Outdoor
De wandelafdeling staat in ook 
het teken van de komende zo-
mer. De recreatieve vakantie 
wandelaar en de fanatieke vier-
daagse of Kennedy Mars lopers 
komen helemaal op niveau met 
de collectie (berg) wandelschoe-
nen, accessoires en outdoor kle-
ding van de Adventure Store. 
Ook voor de bagage die in de 
rugzak mee gaat en gadgets zo-
als een nieuw mes of de nieuw-
ste lichtgewicht verrekijker, u 
staat versteld van het aanbod. 
De winkel is bomvol met acties, 
dus wees er snel bij en laat u ver-
assen. Op alle zomerjassen geldt 
een korting van 25%!

Recreatie
Naast de enorme collectie 
zwembaden & boten, hangmat-
ten en tarpen gaat de aandacht 
uit naar de barbecue afdeling. Op 
zo’n 200 m2 staat een complete 
collectie bbq’s van o.a. Boretti, 
Campingaz, Cobb en Weber, met 
zowel veel keuze in bbq’s op gas, 
stroom en natuurlijk houtskool. 
Naast de vele prijsacties hebben 
we op de hele collectie Weber 
barbecues een korting van 20% , 
welke wordt uitgekeerd in Weber 
accessoires. 

Adventure Store vindt u aan de 
Kastanjehoutstraat 3 in Mierlo-
Hout (Helmond).
De winkel is vanaf 24 juni t/m 
zondag 22 juli naast de normale 
winkelopeningstijden ook elke 
zondag geopend van 12 tot 17 uur. 
Gratis en gemakkelijk parkeren 
voor de deur en met een per-
soonlijke en deskundige bedie-
ning. Voor meer informatie kijkt 
u op www.adventurestore.nl. s

Helmond

www.
helmond

nu.nl
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DE JUISTE VAKMAN 
VOOR ELKE KLUS

ONDERHOUD

RENOVATIE

VERBOUWING

TIMMERWERK

SCHILDERWERK

PAARDSHOEVE 5 | 5708 VH HELMOND

T 0492 66 49 80 | M 06 50 50 50 74

WWW.KANTELBERGBOUW.NL

KANTE LBERG B O U W
K L U S  &  B O U W S E R V I C E

• afrasteringen
• draaipoorten
• automatiseringen

• schuttingen
• schuifpoorten
• sierhekwerk

Hortsedijk 25
5708 HA Helmond
0492-842954

info@d-tection.nl
www. d-tection.nl

Rivierensingel 745
5741 KV  Helmond
0492-842954

info@d-tection.nl
www.d-tection.nl

Ambachtweg 9, 5731 AE  Mierlo. Tel.: (0492) 66 33 98 www.houtsmabv.nl - contact@houtsmabv.nl

VOOR NIEUWBOUW, UITBREIDING EN
RENOVATIE VAN UW WOONHUIS

 VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

UW INSTALLATEUR VOOR:

• CV KETELS EN ONDERHOUD   • COMPLETE BADKAMERS

• STADSVERWARMING   • RADIATOREN

• VLOERVERWARMING   • SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

CV ketels en onderhoud  Complete Badkamers 
Stadsverwarming   Radiatoren 
Vloerverwarming   Sanitair en Tegels 

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 

Frans van Asten

Noorddijk 1  5705 CX Helmond  Tel. 0492-512377  Mob. 06-53754231
E-mail: info@zonweringsreparateur.nl  www.zonweringsreparateur.nl

Ook verkoop van:

Rolluiken,
Horren & 

Hordeuren en 
Screens

Frans van Asten

Noorddijk 1  5705 CX Helmond  Tel. 0492-512377  Mob. 06-53754231
E-mail: info@zonweringsreparateur.nl  www.zonweringsreparateur.nl

Ook verkoop van:

Rolluiken,
Horren & 

Hordeuren en 
ScreensOOK REPARATIE ROLLUIKEN
















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

wesa tuinhout
Natuurlijk , altijd een passende oplossing

wesa tuinhout
Natuurlijk , altijd een passende oplossing

www.wesatuinhout.nl

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

Dan zoeken wij jou!
Als taalvrijwilliger ga je aan de slag met het bieden van ondersteuning bij het leren van de 
Nederlandse taal. Je helpt mensen echt verder! We zoeken vrijwilligers voor verschillende 
projecten: voorlezers en coördinatoren voor de Voorleesexpress & taalcoaches en taaltrainers 
voor volwassenen in het project Taal.

Wij bieden: 
Deskundigheidsbevordering, open en collegiale sfeer, ondersteuning vanuit LEVgroep

Interesse?
Neem dat contact op met de Voorleesexpress via 
voorleesexpress@levgroep.nl of project Taal via 
taalvrijwilligers@levgroep.nl

0492-845350
bart@adcommunicatie.nl

WEBSITE 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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4-12 meeuw (173 x 230 mm)

Bijna tot het einde toe zelfstandig, het leven in eigen hand houdend, is 
rustig ingeslapen ons mam, oma en overgrootmoeder

Rieky Moons - Wich
echtgenote van Richard Moons

Zij overleed in de leeftijd van 84 jaar.

17 juni 2018
Correspondentieadres: Vorleweg 26, 5451 GE  Mill

De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 23 juni om 15.30 uur in de aula van crematorium 
Berkendonk, Meanderlaan 1 te Helmond. Voorafgaand aan de dienst kunt u van 14.30 tot 15.00 uur 

afscheid nemen van Rieky in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA, op voornoemd adres.
Na de plechtigheid bent u welkom voor een samenzijn met de familie in de

koffiekamer van het crematorium.

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 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;

Zondag 24 juni:
09.45 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Pontificale Gilde mis 
voorgegaan door bisschop Gerard de Korte m.m.v. de koren 
van de Damiaan parochie.
Resi Oud-Vennik;

Donderdag 28 juni:
19.00 uur Alphonsus;

Zaterdag 30 juni:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint 
Anna; volkszang;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;
Koos Dirks; Mathieu de Bie; 

www.damiaanhelmond.nl

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

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, Toon Meulendijks, Rob Mertens, Ans van Zanten-
Groenland, Betsie Hamilton-Sol.

Zondag 1 juli 
10.30 uur  Trudo koor
Frans van Hoof en Ria van Hoof-van Ras, Piet de Kok en Paula 
Schouten de echtgenote, Harrie de zoon en overleden familie, 
Martien van Bree.

www.damiaanhelmond.nl

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 
levensmiddelenmanden en gra-
tis 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 organisatie op 
zondag is door de Jubileumcom-
missie van Kv de Ollietrappers en 
maandagavond de seniorenver-
eniging 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

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

Mierlo-Hout

In de Lambertuskerk  in Hel-
mond is deze zomer  een foto 
expositie te zien door leerlingen 
van de Lucas opleiding in Boxtel 
die in 2017 in de kerk het hoog-
altaar en beelden hebben geres-
taureerd. De kerk is open tussen 1 
mei en 30 september op  woens-
dag  van 14.00 tot 16.00 uur en op 
zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. 
Op koopzondagen van 14.00 tot  
16.00 uur.

Centrum

Speeltuin Leonardus presenteert 
ZONDAG 8 juli ORKEST "EL 
PRADO"Music from the sixties 
and more, afkomstig uit Hel-
mond. Wilt u genieten van deze 
mooie muziek en een dansje 
wagen? Dan bent u welkom in 
Speeltuin Leonardus van 16:00 
uur tot 21:00 uur. Entree kinderen 
€ 2,20 en volwassenen € 1,50 incl. 
kopje koffie/thee. Voor abon-
nementhouders is de toegang 
gratis! Mgr. Swinkelsstraat 24 te 
Helmond 

Helmond-Noord

Zondag 24 juni fietst Fietsclub 
het Verzetje de 5 Dorpenroute. 
Deze route is 42 km. En vertrek is 
om 09.00 uur vanaf de Rabobank 
in Mierlo-Hout

Aanstaande zondag 24 juni is er 
een gezellige rommelmarkt in 
Wijkhuis de Brem aan het Rij-
pelplein 1 in Hemlond. Er zijn 
allerlei leuke spulletjes te vinden 
op deze rommelmarkt dus kom 
zeker een kijkje nemen. Toegang 
is €1,- en de markt is toegankelijk 
van 10.30 tot 14.30.

Rijpelberg

Op vrijdag 29 juni houdt de Ne-
derlandse Vereniging van Rug-
patiënten het maandelijkse in-
loopuur in het Elkerliek zieken-
huis op locatie Helmond. Deze 
middag biedt u de mogelijkheid 
te praten met een ervaringsdes-
kundige van de vereniging. Deze 
is tussen 13.00 en 15.00 uur aan-
wezig voor het geven van ad-
vies, informatie en voorlichting. 
U kunt zonder afspraak tussen 
13.00-15.00 uur binnenlopen. 
Meer informatie is te vinden op 
de website van de vereniging: 
www.ruginfo.nl

Oranjebuurt/Warande
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Nieuws uit Mierlo-Hout

TEKEN- EN SCHILDERLESSEN
Teken- en schilderlessen in groepsverband, 
max. 6/7 personen per groep. 
Dinsdag- en donderdagavond van 19.00-21.30 uur. 
Donderdagmiddag van 14.00-16.30 uur. 
Eerste les gratis en vrijblijvend.

Start na de zomervakantie op: 
dinsdag 11 en donderdag 13 september.

Workshops in groepsverband. 
Samen één schilderij maken, bijvoorbeeld 
personeelsuitjes en teambuilding. 
Voor meer informatie: 06-11956774 of 06-10309917.

Willy Boetzkes, 
beeldend kunstenaar

De Uilenburcht
Prins Karelstraat 98A, Helmond
info@simulart.net 
www.simulart.net
Instagram: simulart_willybee

Werkzaam in ALLE wijken van Helmond
Spreekuurlocaties:
Centrum: Wethouder Ebbenaan 168 ma t/m vr
Mierlo-Hout: Cortenbachstraat 70 do
Rijpelberg: Twijnsterhof 161 vr
Stiphout: Dorpsstraat 51 ma

Lenneke van Oorschot - Daamen
Fleur de Wolf
Linda Verbakel - Backx
Inge van Melis - van Hout

verloskundigenhelmond.nl

0492 - 53 28 00

NU OOK IN STIPHOUT

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Doe me aan ‘T Houts Wielerspel! 

Langzaamaan is duidelijk 
aan het worden welke 
renners deel gaan nemen 
aan de grootste wieler-
ronde van Mierlo-Hout.

De deelname formulie-
ren kunt U verkrijgen bij: Café de Kim, Cafeta-
ria T Hout, Wijkgebouw De Geseldonk, Savant 
Alphonsus, kledingwinkel ‘T Kelderke , Café de 
Karper, Eetcafé de Barrier en All Entertainment 
Center Snookertown . Zodra alle ploegen bekend 
zijn, plaatsen we deze op onze site: www.Mierlo-
Houtinactie.nl 

Hoe werkt het?
Selecteer uit alle deelnemers 15 renners die vol-
gens u het beste gaan presteren. Daarna betaald u 
€10,- en doet u mee voor de prijzen! Inleveren van 
de formulieren kan bij de aangegeven adressen of 
online. Deelnemers die ook al meegedaan heb-
ben, kunnen d.m.v. een bijbetaling van €1,- nog 
steeds mee doen aan het bonusspel. Als organi-
satie wensen wij iedereen veel succes, wijsheid 
maar vooral veel wielerplezier. s

25 jaar Wijkraad Mierlo-Hout: 
Een verrassende jubileum receptie

Afgelopen vrijdag vond in Wijkhuis de 
Geseldonk de receptie plaats van de 
Wijkraad Mierlo-Hout. Dit ter ere van 
het 25-jarig jubileum. De Wijkraad, die 
in 1988 begon onder de naam:  ‘Leef-
baarheid Mierlo-Hout 1988’, zet zich al 
25 jaar in om de leefbaarheid in Mierlo-
Hout te bevorderen.

De avond kende echter nóg een veras-
sing; voorzitter Jan Drouen werd be-
noemd tot ere-MierloHoutenaar. 25 jaar 
geleden, op 9 juni 1993, was Jan mede-
initiatiefnemer van de wijkraad en werd 
er geprobeerd om met een startsubsidie 
van 1000 gulden dit idee van de grond 
te krijgen. 
In al deze jaren heeft hij zich belange-
loos ingezet voor Mierlo-Hout en haar 
bewoners. De onderscheiding werd 
uitgereikt door oud wethouder Frans 
Stienen. Na Frans Stienen en Toon van 
de Kam, is Jan Drouen de derde Mierlo-

Houtenaar die de onderscheiding ont-
vangt.  Na de onderscheiding werd het 
feest voortgezet onder het genot van 
een hapje, een drankje én goed gezel-
schap. s

Jan Drouen mag zich voortaan Ere Mier-
loHoutenaar noemen na het ontvangen 
van het beeldje uit de handen van oud 
wethouder Frans Stienen.

helmondloopjes
de loop weekkrant

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

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

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

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

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

TE HUUR

PERSONEEL

DIVERSEN

DIVERSEN

DIVERSEN

TE KOOP

Check de site voor ons altijd 
actuele aanbod of kom langs!

-Reparatiepunt  
Fietsenwinkel.nl/FietsNed/F.S.N.!
-Ook reparatie van  tweewielers 

die elders  gekocht zijn!
-24/7 Online bestellen via onze 

webshop!
-Ruime keuze in gebruikte fietsen!

Kuijpers Tweewielers, 
Heistraat 2-G. T: 0492-528944

www.kuijpers tweewielers.nl

Administratief Medewerker (M/V)
Zoek jij een veelzijdige administra-
tieve functie voor 16 tot 20 uur in 

de week in Helmond.
Welke in overleg in te delen zijn.
Neem dan contact op met Lysno

06-27261456

Kapster 
Nicole

Ervaren kapper aan huis 
voor dames, heren en kids.
Knippen 10 Euro en voor

kleuren, fohnen en watergolf 
mag u mij altijd bellen, 

ook ‘s avonds. 
Kapper aan huis of thuis, 

tel.: 06-30075443

SCHOONMAAKSTER
GEZOCHT

Zie voor meer informatie:
www.merba.nl 

CURSUSSEN
Schildercursus Helmond, 

ook jeugd 7-13 jr. en 
volwassenen. 

www.atelier-overhorst.nl 
T: 0492-525451

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

www.helmondnu.nl 0492-845350 / info@adcommunicatie.nl

www.stich
tinglief.nl

Tel.: 0492-
347662 
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Nieuws uit Mierlo-Hout

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

WWW.DEELENSTOFFEN.NL

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

DEELEN DE 
SFEERMAKERS 
IN HUIS

STOFFEN, FOURNITUREN EN RAAMBEKLEDING

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

Lokaal
VertrouwdVertrouwd
PersoonlijkPersoonlijk

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

Uitvaartzorg van de Kerkhof

Tieners leven zich uit bij Minorfeesten

Stel: je bent tussen de 13 en 17 
jaar oud. Het lijkt je leuk om 
leeftijdsgenoten te ontmoeten 
tijdens een leuk feestje. Waar 
kun je dan terecht? De Minor-
feesten in Mierlo-Hout bieden 
dan uitkomst. Het Wijkfonds 
van Rabobank Helmond onder-
steunt dit initiatief. 

Het staat inmiddels als een huis, 
de Minorfeesten in Mierlo-Hout 
(De Geseldonk). Menig tiener 
heeft hier voor het eerst een 
feestje gevierd. Vijf keer per jaar 
beklimmen jonge opkomende 
artiesten er het podium. Joke van 
Eemeren organiseert samen met 
een bevlogen team jongeren de 
feesten. ‘De een brengt folders 
rond, de ander maakt posters en 
weer een ander maakt filmpjes. 
Een superleuk team!’ 

‘Ik weet nog: het eerste feest. Met-
een 550 man binnen, daar kregen 
we echt kippenvel van. Dát had-
den we nooit verwacht.’ Inmid-
dels zijn de tieners van toen het 
concept ontgroeid en moet de 
organisatie goed zijn best doen 
om telkens te vernieuwen en het 
zo voor de nieuwe generatie tie-
ners aantrekkelijk te houden. ‘Die 
moeten het weer ontdekken.’ 

De feesten staan niet alleen bij 
de jeugd goed bekend, ook bij de 
ouders. 
‘Wij hanteren strenge regels, 
hebben goede beveiliging, ver-
keersregelaars en EHBO én ou-
ders mogen, als ze dit van tevo-
ren aangeven, om 21.00 uur even 
komen kijken. Ook zorgen we 
voor begeleiding voor jongeren 
die dat kunnen gebruiken’, vertelt 
Joke. ‘Maar dit alles brengt ook 
veel kosten met zich mee. Zeker 
omdat we ook leuke namen pro-
beren te boeken en omdat we de 
entree niet willen verhogen. Je 
betaalt 3 euro voor een kaartje 
en dat is een bewuste keuze, dit 

moet voor álle jongeren toegan-
kelijk zijn.’ Joke is dan ook blij 
met de ondersteuning van de 
Rabobank.  ‘We kunnen deze bij-
drage goed gebruiken.’  

Daniëlle van Laanen-Smets is 
Wijkambassadeur namens Ra-
bobank Helmond in de wijk 
Mierlo-Hout. ‘Mijn dochter zit 
net op de middelbare school en is 
onlangs voor het eerst naar zo’n 
feest geweest, dus ik begrijp hoe 
belangrijk zo’n evenement is voor 
deze doelgroep’, vertelt ze. ‘Jon-
geren uit heel Helmond komen 
hierheen, zo’n initiatief moet dan 
ook behouden blijven.’  s

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

De Minorfeesten zijn voor jongeren die tussen de 13 en 17 jaar oud zijn 
en staan garant voor een geslaagde en gezellige avond! 
(bron foto; Rémon Smits)

Turnvereniging HT35 huldigt 
twee jubilarissen

Afgelopen zaterdag 16 juni wer-
den twee jubilarissen tijdens 
een gezellig groeps-uitje in de 
bloemetjes gezet. Tiny van Aer-
le is ruim 50 jaar actief lid bij 
HT35 in de dames-fi tnessgroep 
en met haar 80 jaren doet zij 
nog niet onder voor veel jongere 
leden. Al die jaren was en is zij 
nog wekelijks present en actief 
bij de gymlessen.

Nog niet eerder was een HT-lid 
zoveel jaren zelf actief sporter. 
Eerdere 50-jarige jubilarissen wa-
ren actief als trainer/trainster of 
bestuurslid, maar nooit zo lang 
als actief zelf sportend. Dus een 
uniek jubileum binnen de club, 

waarvoor Tiny naast de bloemen 
een oorkonde, standaard en ca-
deau mocht ontvangen.
Naast Tiny werd ook later op de 
dag Annemie van de Warrenburg 
in de bloemetjes gezet vanwege 
haar 25-jarig jubileum. Ook zij 
sport als 80-jarige nog wekelijks, 
maar kon nu wegens gezond-
heidsproblemen niet meegaan 
met het groeps-uitstapje, en 
daarom heeft de groep haar be-
zocht. Alle dames van deze gym-
groep genoten van een gezellig 
dagje uit. Het is een trouwe en 
hechte groep, die nagenoeg allen 
al het koperen of zelfs zilveren 
jubileum binnen de club hebben 
gehad. De dag werd afgesloten 
met een etentje en vele herinne-
ringen van de leuke uitstapjes in 
de afgelopen jaren. s

Tiny van Aerle is al ruim 50 jaar 
actief binnen de vereniging.

Ook Annemie van de Warrenburg 
is al 25 jaar lid van de vereniging
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EVENEMENTEN
SENIORENWANDELING 

‘HISTORISCH MIERLO-

HOUT’

Onder leiding van IVN-

er en verhalenverteller 

Frans Schamper 

gaan we langs enkele 

historische plekken in 

Mierlo Hout.

IVN-trefpunt De 

Koekoek in Speeltuin 

Helmond West, 

Arbergstraat 85

Wo 27 juni 2018 10:00 - 

12:00 uur.

THE PALADINS - LIVE 

IN CACAOFABRIEK

Is dat even vet zo nog 

voor de zomer The 

Paladins uit San Diego 

komen terug naar 

Helmond om de popzaal 

van de Cacaofabriek 

weer op z’n kop te 

zetten. 

De Cacaofabriek, 

Cacaokade 1

Wo 27 juni 2018 19:30 

uur.

VOORLEZEN OP 

WOENSDAGMIDDAG 

IN BIBLIOTHEEK 

HELMOND

Voorlezen elke 

woensdagmiddag van 

15:00-15:30 uur. Voor 

kinderen is voorlezen 

heel belangrijk.

Bibliotheek Helmond, 

Watermolenwal 11

Wo 27 juni 2018 15:00 - 

15:30 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.

VRIJDAG 22 JUNI
BIOLOGISCHE MARKT BRANDEVOORT
Elke vrijdag is er van 14.00-18.00 uur een 
biologische markt onder de Markthal van 
Winkelcentrum Brandevoort in Helmond.
Markthal Winkelcentrum Brandevoort, de Plaetse 1
Vr 22 juni 2018 14:00 - 18:00 uur.

DEF AMERICANS - FOLSOM PRISON 
ANNIVERSARY TOUR
Johnny Cash at Folsom Prison (1968) is een 
van de meest geroemde live-albums uit de 
muziekgeschiedenis.  De Cacaofabriek, 
Cacaokade 1 Vr 22 juni 2018 20:30 uur.

ZATERDAG 23 JUNI
FINALE VAN T HELMONDS SMARTLAPPEN FESTIVAL
t Helmonds Smartlappen Festival Finale. Lokaal 42, 
Markt 42 Za 23 juni 2018 21:00 - 01:00 uur.

LIVE: HOPELESS JACK (US)
Een rauw schor element van de Rock ‘n Roll met 
als basis de roots van de Blues en Soul en zelfs 
een vleugje gospel. Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39 Za 23 juni 2018 22:00 - 01:00 uur.

MORRISDANSEN TE MIDDEN VAN DE 
DRAAIORGELS EN MET ‘ONZE KLENNE’
Morrisdansen een folklore in Helmond bij de 
nostalgische draaiorgels op zaterdag 23 juni. Ook 
zal onze stadskunstenaar Thomas Pieters een 
optreden verzorgen. Stichting Draaiorgels Helmond 
@Gaviolizaal , Torenstraat 36a
Za 23 juni 2018 20:00 - 23:30 uur.

WEEKMARKT CENTRUM HELMOND 
Kom elke zaterdag naar de gezellige Helmondse 
markt De Helmondse Markt elke week een feest.
Centrum Helmond, Markt 38
Za 23 juni 2018 08:00 - 16:00 uur.

ZONDAG 24 JUNI
HT35 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
Onze recreanten turnen op basis van leeftijd 
(geboortejaar) tegen elkaar.  In het turncentrum 
mogen zij laten zien waar ze de afgelopen weken 
hard op geoefend hebben.
Turncentrum, Rakthof 14 Helmond
Zo 24 juni 2018, 09:00-16:30u
ALCUNA WILDS - ATMOSPHERIC TRIP ROCK
Alcuna Wilds is een Brits Nederlandse band en 
speelt atmosferische trip-rock waarbij ambient 
soundscapes worden gecombineerd met 
stuwende beats en melodieuze riffs aangevuld 
met melancholische vocalen. De Cacaofabriek, 
Cacaokade 1 Zo 24 juni 2018 15:30 uur.
CARAT-CONCERTEN 
Zondag 24 juni Carat-Concerten gratis 
openluchtconcerten in stadspark de Warande in 
Helmond. Carat-Paviljoen Warande, Warandelaan 1
Zo 24 juni 2018 12:00 - 15:00 uur.
HAGGLESLAGG LIVE
(Klein-)Kinderen kunnen hun hart ophalen in de 
Leonardus speeltuin. Alle anderen genieten van 
jeugdherinneringen en live-muziek uit de jaren 60 
en 70 met de Helmondse 6 mans band Haggleslagg.
Leonardus Speeltuin Helmond, Mgr. Swinkelsstraat 
24. Zo 24 juni 2018 16:00 - 20:00 uur.
KOOPZONDAG 24 JUNI
Op 24 juni is het koopzondag in Helmond Centrum. 
Gezellig winkelen op zondag in Helmond Centrum.
Helmond Centrum, Markt 1
Zo 24 juni 2018 12:00 - 17:00 uur.
OPTREDEN THE HOOTEN HALLERS (USA)
Optreden Hooten Hallers (USA)soulvolle bluespunk
Lokaal 42, Markt 42
Zo 24 juni 2018 16:00 - 01:00 uur.
SNUFFELMARKT OUD EHAD TERREIN
Zondag 24 juni organiseert buurtvereniging de 
Oliemolen een snuffelmarkt in Helmond aan de 
Engelseweg op het oude Ehad terrein.
Oud Ehad Terrein, Engelseweg 127
Zo 24 juni 2018 09:30 - 15:30 uur.

T/M DO 28 JUNI BALLETSTUDIO ANK DE VOOGD - 
DANSVOORSTELLING
Balletstudio Ank de Voogd weet elke 2 jaar publiek 
en dansers te verbazen door een kwalitatief 
hoogstaande en gevarieerde dansproductie op de 
planken te brengen. Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
Za 23 juni 2018 19:30 - 22:00 uur.

HET GROTE KONINGS FEEST
Een grandioze feestavond in een grote feesttent 
op het voetbalveld van RKSV Mierlo-Hout met 
optredens van Tino Martin Jeroen van de Boom 
New Timeless Johnny Sleegers OOK TOF en DJ’s 
MAFFJA Sportcomplex de Beemd, 
Wilgehoutstraat 6. Za 23 juni 2018 20:00 - 01:00 uur.

DANSVOORSTELLING

HET GROTE KONINGS FEEST

ZATERDAG 23 JUNI

ZATERDAG 23 JUNI

www.helmondnu.nl

PATHÉ HELMOND
DO. 21 T/M WO. 27 JUNI

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

Breathe (DOV) Di 13:30 uur 
Buurman & Buurman Hebben Een Nieuw Huis (DNL)
Vr 10:30 uur / Za 10:45 uur 
Casper & Emma Maken Theater (DNL)
Zo 10:00 uur / Do, Ma, Di 10:30 uur / Wo 10:45 uur / Za 
12:15, 15:30 uur / Vr 13:15 uur / Zo, Wo 14:00 uur 
Deadpool 2 (DOV) Do 16:40 uur / Wo 17:30 uur / Do, Di 
21:45 uur / Zo, Ma 22:00 uur / Vr, Za 22:45 uur 
Escobar (DOV) Do 15:30, 18:30 uur / Ma 17:15 uur / Di 
18:00 uur / Zo, Wo 18:15 uur / Vr, Za 22:00 uur 
Hereditary (DOV) Vr 11:00 uur / Do 11:15, 13:45 uur / Ma 
14:30 uur / Di 16:15, 21:30 uur / Do, Vr 16:30 uur / Do - 
Ma 21:45 uur / Wo 22:00 uur
Hotel Artemis (DOV) Vr, Za 23:00 uur 
I Feel Pretty (DOV) Ma 13:00 uur / Vr, Za 17:30 uur / Zo - 
Wo 18:00 uur / Do 19:15 uur 
Incredibles 2 (DNL) Zo 10:00, 13:45 uur / Ma 10:45 uur / Di 
11:00 uur / Wo 12:45 uur / Za 13:00, 15:00 uur / Zo, Wo 
15:30 uur / Ma, Di 15:45 uur
Incredibles 2 (N3D) Wo 10:45 uur / Zo 11:00, 12:45 uur / 
Ma, Di 13:00 uur / Za, Wo 13:30 uur / Zo, Wo 14:45, 16:30 
uur / Za 16:00 uur
Incredibles 2 (O3D) Za 10:15 uur / Vr 10:45, 13:30, 16:15 
uur / Ma 11:00, 13:45 uur / Di 12:30, 15:15 uur / Za, Ma 
16:30 uur / Vr, Za, Di 19:00 uur / Zo, Ma, Wo 19:15 uur 
/ Za 10:15 uur / Vr 10:45, 13:30, 16:15 uur / Ma 11:00, 
13:45 uur / Di 12:30, 15:15 uur / Za, Ma 16:30 uur / Vr, Za, 
Di 19:00 uur / Zo, Ma, Wo 19:15 uur / Do 21:30 uur
Incredibles Night (O3D) Do 18:45 uur 
Jurassic World: Fallen Kingdom (DOV) Za 16:45 uur / Do, 
Ma 18:00 uur / Zo, Di, Wo 18:30 uur / Vr, Za 19:15 uur 
Jurassic World: Fallen Kingdom (O3D) Do - Za 10:30 uur 
/ Vr, Ma, Wo 11:45 uur / Za 12:15 uur / Do 12:30, 21:00 
uur / Vr 14:45 uur / Do, Di 15:15 uur / Zo, Ma, Wo 16:00, 
21:30 uur / Vr, Za 17:45, 20:45 uur / Di 21:15 uur
Love, Simon (DOV) Do, Ma 10:30 uur / Wo 11:00 uur / Di 
13:00, 16:30 uur / Vr 13:45, 17:00 uur / Do 14:00, 19:15 
uur / Ma 15:30 uur / Vr, Za 19:30 uur / Zo - Wo 20:30 uur 
Nick Jr. in de Bios (2018) (DNL) Zo 10:30 uur
Ocean’s 8 (DOV) Ma - Wo 10:30 uur / Do, Za 11:00 uur 
/ Vr 12:00, 14:30 uur / Zo 12:15 uur / Do 13:15, 15:45, 
18:15 uur / Ma 13:30 uur / Di 13:45 uur / Za 14:15 uur / 
Zo - Wo 15:30, 19:00 uur / Vr, Za 17:45, 20:15 uur / Do, 
Zo - Di 20:45 uur / Wo 21:00 uur / Ma - Wo 10:30 uur / 
Do, Za 11:00 uur / Vr 12:00, 14:30 uur / Zo 12:15 uur / Do 
13:15, 15:45, 18:15 uur / Ma 13:30 uur / Di 13:45 uur / Za 
14:15 uur / Zo - Wo 15:30, 19:00 uur / Vr, Za 17:45, 20:15 
uur / Do, Zo - Di 20:45 uur / Wo 21:00 uur
Oh Lucy! (DOV) 
Do 10:30 uur / Vr, Di 10:45 uur / Ma 20:00 uur 
Only The Brave (DOV) Wo 11:00 uur / Ma 12:30 uur / Do 
15:45 uur / Zo 17:45 uur / Vr, Za 22:15 uur 
Overboard (DOV) Do 13:00 uur 
Peter Rabbit (DNL) Za 10:00 uur / Zo 11:00 uur / Di 13:00 
uur / Vr - Zo, Wo 13:15 uur / Vr, Za 15:30 uur / Zo, Wo 
15:45 uur
Redbad (DNL) Wo 20:15 uur 
Sherlock Gnomes (DNL) Zo 12:00 uur 
Sherlock Gnomes (N3D) 
Za, Zo, Wo 13:30 uur / Vr 15:15 uur 
Sneak Preview 20180621 (DOV) Di 21:00 uur 
Solo: A Star Wars Story (DOV) Do 21:15 uur 
Solo: A Star Wars Story (O3D) 
Do 12:45 uur / Di 18:00 uur / Ma 18:30 uur / Vr, Za 20:00 
uur / Zo 21:00 uur / Wo 21:45 uur

RKSV Mierlo-HoutRKSV Mierlo-HoutRKSV Mierlo-HoutRKSV Mierlo-HoutRKSV Mierlo-HoutRKSV Mierlo-HoutRKSV Mierlo-HoutRKSV Mierlo-HoutRKSV Mierlo-HoutRKSV Mierlo-HoutRKSV Mierlo-HoutRKSV Mierlo-HoutRKSV Mierlo-HoutRKSV Mierlo-HoutRKSV Mierlo-HoutRKSV Mierlo-Hout
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PATHÉ HELMOND
DO. 21 T/M WO. 27 JUNI

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

                   Belangenvereniging van senioren 
                                 KBO-Kring Helmond 

   Agenda KBO-Afdelingen 
Helmond juni/juli 2018 

 
De tijden van de diverse activiteiten en 
aanvullende informatie kunnen bij de afde-
ling verkregen worden. 

 
 

• 19 juni Bezoek probeerplaats 
• 20 juni  Busreis Maas en Waal  
• 26 juni Kom bij Ons Portugal Mar  
• 28 juni Kom bij Ons Portugal Mar 
• 27 juni OV-kaart tochtje 
• 5 juli Algemene Ledenvergadering 
• 25 juli Kom bij Ons Stadskamer 
• 5 sept. Barbecue 

  
 
 

• 26 juni Inschrijven dagtocht 
• 27 juni  Excursie Bamboo Giant  
• 5 juli Fietstocht 
• 25 juli Midgetgolf 
• 30 aug. Dagtocht Strijen en Dordrecht  
• 13 sep. Excursie Tweede Kamer  
• 26 sep. Barbecue  
 

 

• 20 juni Computerinloop 
• 21 juni 80+ middag 
• 21 juni Repaircafé 
• 26 juni Musical The Lion King 
• 3 juli Koffieochtend 
• 4 juli Concert Andre Rieu 
• 7 juli Repaircafé 
 
Neem voor het inschrijven voor de  
seniorenvakantieweek contact op met het 
secretariaat van St. Lucia  

KBO-Brouwhuis 

KBO-St.Lucia 

KBO-Kring Helmond  
www.kbo-kringhelmond.nl 
 
Secretariaat: Frans Joseph van Thielpark 141, 
5707 BZ Helmond  
 
secretaris@kbo-kringhelmond.nl 
Telefoon 0492 592166 
Mobiel 06 20856733  

KBO-Kring Helmond coördineert de  
4 Helmondse KBO-afdelingen:  
 
• KBO-Bernadette: Noord, Oost, Centrum en  

Binnenstad (secretaris@kbobernadette.nl) 
• KBO-Brouwhuis: Brouwhuis, Dierdonk en  

Rijpelberg (info.kbobrouwhuis@kpnmail.nl) 
• KBO-St. Lucia: Mierlo-Hout, West en 

Brandevoort (secretariaat@kbo-stlucia.nl) 
• KBO-Stiphout: Stiphout en Warande 

(kbostiphout@gmail.com) 

Beste mensen,  
Welkom op deze pagina.  Vanaf nu zult u met regelmaat een volledige “KBO pagina” in deze week-
krant aantreffen. We zijn de eigenaar van deze krant daar zeer erkentelijk voor.  
Deze pagina is een aanvulling op alle berichten die wij al in onze maandelijkse nieuwsbrieven en in 
de overige media plaatsen. Op deze pagina , die met regelmaat verschijnt, maakt u kennis met 
onze vereniging en wordt u voortaan geïnformeerd over alle activiteiten die de 4 KBO-afdelingen 
van Helmond organiseren. We hopen ook uit te stralen dat we alle 50-plussers van Helmond als lid 
welkom heten. 
In deze eerste uitgave stellen we ons allereerst aan u voor. We informeren u ook over al onze ac-
tiviteiten in juni en juli. Waarom een aantal nieuwe leden zich bij ons hebben aangesloten en wat 
ze van ons verwachten kunt u ook lezen. Voor en met jonge senioren organiseren we ook interes-
sante excursies, lezingen etc. Een verslag van onze onlangs gehouden excursie bij de VDL bussen-
fabriek mag dus niet ontbreken. Ziet u een van onze interessante lezingen aangekondigd?  
Schroom niet om u op te geven.  
Wie zijn wij?  
KBO Helmond is een vereniging met ca. 2300  senioren in verschillende leeftijdscategorieën. Onze 
vereniging bestaat uit 4 afdelingen verspreid over de gemeente. Aan de linkerzijde kunt u zien 
welke afdeling in uw wijk actief is en het e-mailadres van de betreffende afdeling. 
In Helmond wonen ca. 30.000  50 plussers. Ons streven is erop gericht om in 2019/2020  in ieder 
geval  20% van deze doelgroep als lid te kunnen verwelkomen. Dat betekent een verdubbeling 
van ons huidige ledenaantal. Wij gaan ervoor? U ook?  
Waarom zou u lid worden?  
In een enquête onder een groep nieuwe leden hebben we de vraag gesteld: Waarom bent u lid 
geworden en wat zijn de verwachtingen? Hieronder treft u de meest voorkomende antwoorden 
aan: 

• Je bent georganiseerd; 
• Je hoort ergens bij, je krijgt meer sociale contacten en het gezellig samenzijn; 
• Het geeft een actievere invulling van je tijd; 
• Je maakt interessante dingen mee; 
• Je hebt een contactadres voor instanties in ingeval er zorghulp nodig is; 
• Elkaar kunnen helpen; 
• Ze behartigen onze belangen op verschillende niveaus; 
• Het is een goede en gedegen organisatie waar je ook dankbaar vrijwilligerswerk kunt 

doen. 

 
Seniorendag op 29 september 2018 
Op zaterdag 29 september a.s. organiseert KBO-Kring 
Helmond een middag voor alle jonge en oudere senioren 
in Helmond. Op het ronde plein van Boscotondo zullen 
diverse organisaties aanwezig zijn die voorlichting geven 
over de vele vormen van preventie.  
Denk hierbij aan gezond eten, bewegen, inbraakpreven-
tie, brandpreventie, energiezuinig wonen en dergelijke. 
Alle vier de Helmondse KBO-afdelingen zijn aanwezig en 
zullen u graag informeren over wat zij u als jongere of oudere senior te bieden hebben.  
Ook is er de mogelijkheid om een maaltijd te nuttigen en te genieten van een hapje en een drank-
je en van de Sixties band TIME TRAVELLERS met gastoptreden van Ex-Fashionszanger Cor. Meer 
informatie volgt. Reserveert u de datum alvast in uw agenda? 
 

Bezoek VDL 
KBO-Kring Helmond had voor een beperkt aantal leden van de Helmondse KBO-afdelingen een ex-
cursie naar de bussenfabriek van VDL in Valkenswaard geregeld. De afdelingen St. Lucia en 
Brouwhuis  gaven enthousiast gehoor aan deze uitnodiging en zo werden we met 27 KBO-leden op 
24 mei hartelijk ontvangen door Wouter Verhey, Sales manager. Na de koffie kregen we een aan-
sprekende videopresentatie te zien van VDL. Wat een prachtig bedrijf is dat en wat zijn die op vele 
markten aanwezig. 
Na de film kregen we in kleine groepjes een rondleiding door het assemblageproces van de tou-
ringcars VDL. Een overzichtelijk, goed georganiseerd en indrukwekkend proces. Wat ons vooral 
opviel was het enthousiasme van de medewerkers. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na het uitgelopen bezoek van de fabriek werd als herinnering een mooie groepsfoto gemaakt in 
een opengewerkte touringcar. Een prachtig initiatief van KBO-Kring Helmond dat voor herhaling 
vatbaar is.  

KBO-Bernadette 
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43e 
FIETS
4DAAGSE 
DE PEEL
10 t/m 13 juli

TARIEVEN VOOR 4 DAGEN
Deelnemers van 13 jaar en ouder  13,00 euro p.p.
Deelnemers van 5 t/m 12 jaar (o.l.v.) 9,00 euro p.p.
(maximaal 2 betalende kinderen per gezin)
Deelnemers van 5 t/m 12 jaar (o.l.v.) 9,00 euro p.p.
(maximaal 2 betalende kinderen per gezin)
Deelnemers van 5 t/m 12 jaar (o.l.v.) 9,00 euro p.p.

Deelnemers tot 5 jaar 
(maximaal 2 betalende kinderen per gezin)
Deelnemers tot 5 jaar 
(maximaal 2 betalende kinderen per gezin)

    gratis

TARIEVEN PER DAG
Deelnemers van 13 jaar en ouder  4,00 euro p.p.
Deelnemers van 5 t/m 12 jaar  2,50 euro p.p.
(maximaal 2 betalende kinderen per gezin)
Deelnemers van 5 t/m 12 jaar 
(maximaal 2 betalende kinderen per gezin)
Deelnemers van 5 t/m 12 jaar 

Deelnemers tot 5 jaar 
(maximaal 2 betalende kinderen per gezin)
Deelnemers tot 5 jaar 
(maximaal 2 betalende kinderen per gezin)

   gratis

Fietsliefhebbers, groot en klein, kunnen zich weer inschrijven voor de 43e 
editie van dit niet meer weg te denken jaarlijkse fietsevenement. Dit is 
weer mogelijk door onze nieuwe hoofdsponsor Nh1816 Verzekeringen 
samen met de lokale kantoren, waar we erg blij mee zijn. Zij sponsoren 
tevens eenmalig de Stiphoutse EHBO vereniging als goed doel. Dit 
jaar vindt de fiets4daagse plaats van dinsdag 10 t/m vrijdag 13 juli. 
De werkgroep Stiphout heeft weer 12 mooie fietsroutes uitgezet in 
fietslussen rondom Stiphout. Deelnemers kunnen iedere dag kiezen uit 
de afstanden 30, 45 of 60 km. De kortste route is extra aantrekkelijk 
voor gezinnen vanwege de kinderspelletjes langs de dagelijkse 
route. Ook is er iedere dag een traktatie op de route en is er op de 
gezamenlijke controleplaats een muzikant aanwezig. Stiphoutse 
deelnemers kunnen ook op andere dagen starten vanuit Meijel, Deurne 
of Weert. Uitgebreide informatie over routes en startplaatsen is te 
vinden op www.fiets4daagsedepeel.nl

Deelname en inschrijving
Op de dag van vertrek kunt u op elke startplaats inschrijven. Maar u kunt ook 
voorinschrijven. Als u voorinschrijft vóór 5 juli 2018 per bank of contant bij een 
inschrijfadres betaalt, ontvangt u 2,00 euro korting p.p. bij deelname voor 4 dagen. 
U kunt zich inschrijven via onze website, bij Café ‘t Aambeeld (Dorpstraat 28), DA 
Drogisterij van Leuken (Dorpstraat 58e) en VVV Helmond (Watermolenwal 11). Het 
inschrijfformulier is te downloaden via onze website. We zijn blij te kunnen melden dat 
we dit jaar weer vanaf ‘t Aambeeld kunnen starten want dit dorpse evenement hoort 
vanzelfsprekend ook thuis midden in het dorp.

Vier dagen sportieve gezelligheid
Fiets4daagse de Peel kent een grote schare trouwe deelnemers, die jaarlijks naar 
het evenement uitkijken en desnoods weer en wind voor trotseren. Vanwege de 
verschillende afstanden is er voor elk wat wils. De gehele organisatie is in handen van 
vrijwilligers hetgeen zorgdraagt voor een speciale gemoedelijke sfeer. De routes zijn 

ieder jaar weer anders en leiden langs prachtige plekken waar je met de auto vaak 
niet eens kunt komen. En saai is het nooit dankzij de gebruikelijke routequiz en het 
entertainment onderweg. Sportiviteit, gezelligheid en plezier staan voorop.

Vrijheid, blijheid en “Extra goed geregeld”
Deelnemers kunnen per dag een andere startplaats en/of afstand kiezen. Deelname 
van vier dagen geeft recht op een herinneringsmedaille. Bij de zorgvuldig gekozen 
controleposten is voldoende ruimte aanwezig om aangenaam te verpozen en uit te 
rusten. De professionele organisatie, de altijd zeer gevarieerde routes en duidelijke 
beweg-wijzering leverden Stichting Fiets4Daagse “de Peel” het predikaat: “Extra goed 
geregeld” op (het hoogst haalbare) van de Nederlandse Toer en Fiets Unie (NTFU). 

Op de laatste fietsdag is er een altijd een gezellige afsluiting met veel entertainment en 
dingt iedere deelnemer mee naar prijzen in de gratis loterij met als hoofdprijs een GAZELLE 
rijwiel met alles er op en er aan!

www.fiets4daagsedepeel.nlFIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl


