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Moderne website laten bouwen? info@adcommunicatie.nl

Van wo 27 juni t/m wo 11 juli ontvang je 
Bij elke € 15,-* aan boodschappen 

een kermismunt.

SPAAR VOOR 
KERMISMUNTEN!

Met deze munt krijg je 
                            op alle attracties 

op de Helmondse kermis.

Met deze munt krijg je 
                            op alle attracties €1 KORTING

Van wo 27 juni t/m wo 11 juli ontvang je 
Bij elke € 15,-* aan boodschappen 

MUNTEN!

OP=OP

Jumbo Brandevoort, Huiskensstraat 2
Jumbo Azalealaan, Azalealaan 64, Jumbo Brouwhuis, Brouwhorst 10

Jumbo Mierlo-Hout, Hoofdstraat 168, Jumbo Stiphout, Dorpsstraat 58d

* Dit bedrag is exclusief (door de wet) uitgesloten productgroepen (tabak, slijterijartikelen, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding,
beltegoedkaarten, vervoersbewijzen, waardebonnen, loten, postzegels en toegangskaarten), betaald en uit te keren statiegeld en eventuele service kosten.
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6 juli t/m 17 augustus
iedere vrijdag

slechts

Kijk voor meer info op onze website

€ 999,=

vd wiel  Tuinmachines         Beek en Donk
gremac

 www.vdwielgremac.nl - 0492- 46 41 62  

AUTOMOWERRobotmaaiers  

al vanaf

model 105 

VERKOOP - REPARATIE - ONDERHOUD

Het feest kan beginnen!

40% 
KORTING

KERKSTRAAT 52, HELMOND

Aankomende vrijdag start al-
weer de 18e reeks van zeven 
zomerse Kasteeltuinconcer-
ten! Dit jaar wederom een top 
programma, een nieuw en ex-
tra lokaal talenten podium en 
een grootse en knallende eind 
show! De presentatie is weke-
lijks in handen van Stadskun-
stenaar Thomas Pieters.

Iedere vrijdagavond vanaf 6 juli 
tot en met 17 augustus is het ge-
garandeerd feest in de kasteel-

tuin. Bezoekers kunnen vanaf 
dit jaar voor het eerst een rondje 
om het kasteel wandelen tijdens 
het event. Vorig jaar hebben on-
danks wisselende weersomstan-
digheden 40.000 mensen de Kas-
teeltuinconcerten bezocht.  

Het eerste concert in de reeks 
zijn de jongens van Daredevils! 
Sterrenteam Daredevils knalt 
door de geluidsbarrière en laat 
daarbij een spoor van confetti, 
lege glazen en voldoening ach-
ter. Bereid je voor op een muzi-
kale blikseminslag van astrono-
mische proporties, waarbij clas-

sics en gewaagde actuele hits in 
elkaar versmelten. Zet je schrap, 
bestel zoveel mogelijk drank en 
zoek dekking: er is een duivelse 
tornado in aantocht! www.dare-
devilsband.nl 

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. s

Centrum

Aankomende vrijdag begint het feest in de Kasteeltuinen van Helmond! (bron foto; Helmond City Events)

WARM BUITEN?
IN DE BIOSCOOP IS 
HET HEERLIJK KOEL!

KINDERTICKETS E 6,00
FIJNE VAKANTIE!

JOIN US ON 
SOCIAL 
MEDIA

@weekkrantdeloop
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Helmondse wielrenner Jos van der Vleuten
Bron tekst en foto’s: Jan Zomer

Aankomende zaterdag is de 
start van de Tour de France. 
Maar deze tour had ook ooit een 
Helmonds tintje. We hebben 
het natuurlijk over Helmonds 
meest bekende tourdeelnemer: 
Jos van der Vleuten(1943). Jos 
reed vooral in dienst van ande-
ren en was de meesterknecht 
van Jan Janssen. Jos overleed op 
5 december 2011 maar deze mar-
kante Helmonder zal zeker niet 
vergeten worden.

Jos wordt in 1943 geboren in 
het Helmondse Mierlo-hout en 
maakte deel uit van een gezin 
van elf kinderen, waarvan er 
twee vroegtijdig stierven. Zijn 
broer Ad is wielrenner en Jos 
mag bij de start soms zijn fiets 
vasthouden. Het duurt niet lang 
of het gaat bij Jos ook kriebelen 
en in 1961 heeft Jos zelf een licen-
tie als nieuweling. Hij behoort tot 
de sterkste renners en reeds één 
jaar later wordt hij amateur, om 
drie jaar later bij de beroepsren-
ners te debuteren. Als amateur 
wint hij ongeveer vijfentwintig 
koersen en zijn beste seizoen 
is in 1964 als hij een zeer sterke 
Ronde van Oostenrijk rijdt, de 
Ronde van het IJsselmeer wint en 
tweede wordt in Olympia’s Tour. 
Op het wereldkampioenschap 
wordt hij negende. Van de twaalf 

wedstrijden die meetellen als se-
lectie voor de Olympische Spe-
len 1964 in Tokio, wint hij er acht. 
Toch wordt hij niet geselecteerd. 

Jos was een goede coureur, maar 
zijn erelijst is, ondanks circa 
honderdvijftig overwinningen – 
waarvan vijftig als beroepsren-
ner – beperkt. Hij nam zesmaal 
deel aan de Ronde van Frankrijk 
maar hij wist geen een etappe te 
winnen. Daarentegen won hij in 
de Ronde van Spanje in 1966 het 
puntenklassement en behaalde 
in totaal bij vier deelnames vier 
etappezeges. De grote kracht van 

Jos lag vooral in het beulswerk 
tijdens grote ontsnappingen.  In 
de Tour van 1966 grijpt Jos twee-
maal naast de zege en ook in 
1971 gaat een etappezege aan zijn 
neus voorbij. 

Historische Touretappe van 1971
De beroepsrenner Jos van der 
Vleuten behaalt weliswaar geen 
klassieke overwinningen, maar 
hij ‘zit er wel altijd bij’. In de Tour 
van 1971 maakt hij deel uit van 
een kopgroep van negen man die 
gedurende 251 kilometer historie 
schreef. Bij aankomst in Orciè-
res-Merlette heeft een ontketen-
de Ocaña meer dan acht minu-
ten voorsprong in het algemeen 
klassement op Eddy Merckx. 

De volgende dag is een rustdag 
en Rini Wagtmans beraamt met 
zijn kopman Eddy Merckx een 
complot. Bij de start benadert 
Rini een aantal renners om hen 
in te seinen dat er vanuit het ver-
trek gedemarreerd zal worden. 
Jos van der Vleuten zit mee en na 
een helse afdaling van achttien 
kilometer begint een groots duel 
tussen de kopgroep van achttien 
renners en het peloton met uiter-
aard de ploeg van Ocaña op kop. 
Het zou een van de meest fasci-
nerende etappes worden uit de 
Tourhistorie. 

Legendarische vlucht
Jos van der Vleuten had – naar 
hij zegt – tevens een belangrijke 
rol kunnen spelen in de Tour van 
1966 die Jan door onachtzaam-
heid verloor, omdat hij Lucien 
Aimar niet goed in de gaten 
hield.  Maar hoe zat het nou in 
de Tour van 1966 die Jan Janssen 
in feite niet kon verliezen, maar 
uiteindelijk toch verloor? 

Jos: ‘Ik kan me deze Tour nog 
goed herinneren. We rijden een 
bergetappe met onder andere 
de Télégraphe en de Galibier. 
We worden gelost, maar samen 
met Bracke en Lebaube komen 
we weer terug bij een groep en 

daar zijn we weer, onder protest, 
bij vandaan gereden. Later werd 
die ploeg van ongeveer dertig 
man, waarbij ook Rik van Looy, 
wegens tijdsoverschrijding uit 
de Tour gehaald. In deze etappe 
pakte Jan Janssen de gele trui. 
De dag erop rijden we van Brian-
çon naar Turijn en ik heb goede 
benen in tegenstelling tot Jan 
Janssen die de dag ervoor tot op 
de bodem was gegaan. Ik koers 
van voren en zie in een onover-
zichtelijke situatie met smalle, 
kronkelige, heuvelachtige wegen 
dat er een paar renners wegrijden 
en daarbij ook Lucien Aimar. Ik 
zeg dat tegen Jan en hij gaat in de 
achtervolging met onder andere 
zijn ploeggenoten Groussard en 
Monty. Dat was tevergeefs. Ik ga 
naar de ploegleiderswagen en 
vraag aan de Pel, of we wat moe-
ten doen voor Jan. Namens hem 
doe ik Jan een ‘zakelijk voorstel’. 
Dat hield in dat we tegen beta-
ling een waaiertje van Televizier-
mannen zouden vormen met 
onder andere Huub Zilverberg, 
Bas Maliepaard, Henk Nijdam 
en Jo de Roo. Jan ging echter niet 
akkoord, maar als hij naar mij 
geluisterd had, zou hij reeds in 
1966 de Tour gewonnen hebben.’ 

In 1973, zijn tiende jaar als be-
roepsrenner, bolt Jos –pas 31 
jaar– uit bij de ploeg van Kela Ta-
pijt. Hij kan terugkijken op een 
mooie carrière, waarin humor 
vaak aan de orde was, getuige 
het volgende verhaal. Jos: ‘In de 
Tour van 1966 reed ik met onder 
andere Cees Haast in de Televi-
zierploeg. Cees was nog niet veel 
gewend. 
Hij was verkouden en kreeg van 
de Tourarts een zetpil. Onderweg 
zegt Cees tegen mij: ‘Het doet 
wel pijn zo’n ding in je hol’. Ik 
begrijp er niets van, maar de ber-
gen komen in zicht en dat vroeg 
mijn aandacht. Het valt me wel 
op dat Cees steeds uit het zadel 
gaat, maar let er verder niet op. 
Ik sliep met Cees op de kamer 
en hij begint weer over ‘die pijn 

in zijn kont’. Als hij later naar de 
wc gaat, ‘pruttelt’ de zetpil in de 
wc pot. Wat bleek? Cees had de 
zetpil, wist hij veel, met de ver-
pakking en al in zijn hol gestopt.’

Het leven na het wielrennen
Jos van der Vleuten mist ín zijn 
loopbaan als wielrenner vaak de 
slag, maar weet wel heel slim zijn 
centjes bij elkaar te houden. Als 
hij stopt met wielrennen, heeft 
hij een aardig banksaldo en daar 
doet hij verstandige dingen mee. 
Hij heeft twee kinderen en gaat 
bij zijn vader in de zaak werken, 
die hij later samen met zijn zwa-
ger verkoopt. Het leven lacht 
hem toe en Jos heeft veel profijt 
van zijn ervaringen als coureur.

Terug in de tijd:

Hoe Jos van der Vleuten 
terugkeek op zijn 
wielerleven?

‘Mijn wielerervaringen 
hebben mij bij alles in het 
leven geholpen en ik heb in 
feite aan de wielersport 
alles te danken.’
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Aandacht voor mantelzorgers in  
tentoonstelling Mantel der Liefde

Begrip, aandacht, een hart onder de riem, mantelzorgers in het zonnetje. 
Dat beoogt de tentoonstelling Mantel der Liefde, die te zien is in Bibliotheek 
Helmond – De Peel. De foto’s zijn gemaakt door Ilse Wolf. Zij kwam op het 
idee voor de expositie door haar ouders: haar vader mist een arm, haar 
moeder helpt hem zoveel mogelijk. Ook in de tentoonstelling moet u elkaar 
helpen als u de foto’s wilt zien. De een draait ze om, zodat de ander kan 
kijken. 

Mantel der Liefde laat twaalf lastige en vrolijke mantelzorgsituaties zien. Een 
hond als mantelzorger, een kleinzoon, partners en kinderen. Alle mensen die 
gefotografeerd zijn, zijn geïnterviewd door Carla van Gaalen. De interviews zijn 
onderdeel van de expositie. Merel van der Linden bedacht het concept en maakte 
het ontwerp waarin je elkaar helpt om de foto’s te zien. 

16.000 mantelzorgers in Helmond
Geschat wordt dat er in Helmond 16.000 mantelzorgers zijn. Vaak gaat het om 
zorg voor familieleden of andere naasten. Dat is emotioneel en fysiek zwaar. 
Daarbij hebben de meeste mantelzorgers een eigen gezinsleven, werk en/of 
school. Deze inwoners staan daarom vaak onder grote druk. Veel organisaties in 
Helmond en de gemeente doen er alles aan om mantelzorgers en mensen die 
hulp nodig hebben, zo goed mogelijk te ondersteunen. Ongeveer 10% van de 
mantelzorgers is jonger dan 18 jaar. Deze kinderen hebben vaak moeite om de 
zorg met school te combineren, waardoor hun schoolprestaties verslechteren. 
De tentoonstelling heeft daarom extra aandacht voor hen door middel van een 
gratis educatieprogramma en een kijkwijzer voor het voortgezet onderwijs. Met 
dit programma kunnen scholen het mantelzorgen door kinderen bespreekbaar 
maken.

Meer informatie
Bij de tentoonstelling vindt u allerlei informatie over mantelzorg en 
mantelzorgondersteuning in Helmond. Organisaties kunnen een 
informatieavond of ontmoeting voor lotgenoten houden in de expositieruimte. 
Belangstellenden kunnen hiervoor contact opnemen met de bibliotheek 
(Wilma Swinkels). De tentoonstelling in Helmond is tot stand gekomen door 
samenwerking tussen de organisatie van Mantel der Liefde, bibliotheek 
Helmond-Peel en gemeente Helmond.

Mantel der Liefde: tot 30 oktober 2018, bibliotheek Helmond-Peel 
(Watermolenwal 11). Toegang gratis. Openingstijden: maandag t/m zaterdag 
10.00 – 17.00 uur (vrijdag tot 20.00 uur). Vrijdag 20 en 27 juli en 3 en 10 augustus 
is de bibliotheek op vrijdagavond gesloten.

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

Wegafsluitingen tijdens de Kennedymars

Dit weekend vindt de 56e Kennedymars plaats. In de nacht van zaterdag op 
zondag volgen de wandelaars een route van oost naar west door Helmond.

Er worden voornamelijk trottoirs en fietspaden gebruikt. Bij grotere kruispunten 
worden de wandelaars begeleid door verkeersregelaars. Op www.kennedymars.nl 
leest u door welke straten de wandelaars lopen.

Vanwege activiteiten op het Havenplein zijn de volgende wegen op zaterdag 7 
juli van 8.00 tot 5.00 uur afgesloten:
• Kasteellaan, tussen Parkweg en Veestraat
• Havenweg, tussen Havenweg en Veestraat

Wegafsluitingen Stippentse Mèrt Stiphout 

Op zondag 8 juli is de Stippentse Mèrt in Stiphout. Vanwege dit evenement is de 
Dorpstraat die dag tussen Elsdonk en huisnummer 33 afgesloten van 6.00 tot 
23.00 uur.

Werkzaamheden spoorwegovergang  
Kanaaldijk NW 

Van donderdag 12 juli 6.00 uur tot en met maandag 16 juli 6.00 uur voert 
Prorail werkzaamheden uit aan de spoorwegovergang Kanaaldijk NW. De 
overgang is dan tot aan het kruispunt Kanaaldijk NW met de Eikendreef in 
beide richtingen afgesloten voor alle verkeer. 

De omleidingsroutes zijn als volgt:
Omleiding 1: Heeklaan, Kasteelherenlaan, Binnendongenstraat, Boerhaavelaan, 
Jan van Brabantlaan en Julianalaan en vice versa  
Omleiding 2: Vanuit het zuiden richting Helmond Centrum: via Engelseweg, 
Stationsstraat 
 

Vergaderingen 
welstandscommissie

 
De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 10 juli 2018 en 24 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 via 0492-587575 of via 
gemeente@helmond.nl.

Wilt u een vergadering bijwonen dan kunt dit doorgeven op via 0492 – 587 575
of via gemeente@helmond.nl.

Bekendmakingen

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

Dorpsstraat 55- 07-06-2018 wijziging op verleende vergunning OLO 3511239 

57-57A-57B-57C-57D-57E-57F-57G-57H-57J-57K-57L-57M-57N-57P-57R-57S-57T-57V  

Rooseindsestraat 39A 26-06-2018 renovatie voorgevel en dak loods OLO 3549119

Burgemeester Krollaan 97 22-06-2018 vergroten woning OLO 3622375

Dr. Dreeslaan 228 en 230 26-06-2018 oprichten woning (tweekapper) OLO 3525857

Ringdijk 4 27-06-2018 maken 2e uitweg OLO 3691319
Foto: Ilse Wolf 
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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

Burgemeester en Wethouders van Helmond  4 juli 2018

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.

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

hoek Ameidestraat/  21-06-2018 oprichten 22 appartementen OLO 3722729

Koninginnewal  met commerciële ruimte  

Wesselmanlaan 43 23-06-2018 vergroten dakkapel (achterzijde) OLO 3698185

Engelseweg 147 25-06-2018 plaatsen reclame (legalisatie) OLO 3757545

Engelseweg 154 21-06-2018 plaatsen reclameborden (legalisatie) 2018-X0709

Engelseweg 156 21-06-2018 plaatsen reclameborden (legalisatie) 2018-X0711

Engelseweg 152 21-06-2018 plaatsen reclameborden (legalisatie) 2018-X0710

Engelseweg 198 /  19-06-2018 plaatsen reclameborden (legalisatie) 2018-X0712

Rooseindsestraat 99 

Stiphout Zuid,  24-06-2018 oprichten woning OLO 3746421

Vuurvlinder, kavel Z27 

Ameidestraat/ 21-06-2018 oprichten 22 appartementen  OLO 3752005

Koninginnewal  met commerciële ruimte 

Liverdonk kadastraal  25-06-2018 oprichten woning OLO 3684043

U7375, bouwnummer L13

Hurksestraat 10 23-06-2018 plaatsen mantelzorgwoning OLO 3755775

Haaglaan 54-56-58- 26-06-2018 onderhoud woningen Haaglaan e.o. OLO 3753041

60-62-64-66-68 / Ridderstraat 2-4-6-8 / 2e Haagstraat 12C-12D-12E-12F 

Stationsstraat 52 26-06-2018 wijzigen kantoor in woning OLO 3763035

Suytkade fase 2A  27-06-2018 oprichten 12 woningen (Suytkade fase 2A) OLO 3760735

kadastraal F 1001 

Varenschut 18 28-06-2018 wijzigen gevel hal OLO 3657153

IJsselplein 20 28-06-2018 plaatsen dakkapel OLO 3765879

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

Beelsstraat 1 30-04-2018 verbouwen woning naar  OLO 3640899

  3 appartementen 

 

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

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

college over de plannen heeft beslist. Verleende vergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

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

                                   legging vanaf:    legging tot en met: 

Voorste Akkerweg     05-07-2018  16-08-2018  oprichten 26                          OLO 3387403 

3 t/m 17 even huisnummers           woningen Houtse Akker

            

Inzage

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.

Zienswijzen

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).

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

sporthal Polaris en zalen 19-06-2018     OVMH Consumentenbeurs  2018-02461

De Geseldonk  Helmond ’t Hout (2 t/m 4 november 2018) 

Café De Kei / Café De Vlegel 25-05-2018     Live muziek Kasteellaan  2018-02479

  (8 juli, 15 juli, 22 juli, 29 juli, 5 augustus, 12   

  augustus en 19 augustus 2018) 

Havenpark 21-06-2018     Beachvolleybal Havenpark 2018-02483 

  (26 augustus 2018) 

Berkendonk 24-06-2018     Foutdoor (25 augustus 2018) 2018-02502

Kasteellaan/Havenweg 25-05-2018     Kasteeltuin uitloop  2018-02535

  (6 juli, 13 juli, 20 juli, 27 juli, 3 augustus, 10   

  augustus en 17 augustus 2018) 

Griftstraat 25-06-2018     Straatbarbecue (28 juli 2018) 2018-02543

 

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.:

Icarusstraat 35 21-06-2018  Team Holzken Boksgala (7 en 8 juli 2018) 2018-02203

Groenewoud 25-06-2018  Zomerborrel (5 juli 2018) 2018-02366

de Hoefkens 1B 28-06-2018   Kennedymars - oliebollenkraam  2018-02258

  (7 juli 2018)  

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken 

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

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

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

Besluit registratie vertrek naar land Onbekend (2)
Uit onderzoek van afdeling B&O is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen 

op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. De 

verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook hebben wij niet vast kunnen stellen wat het 

huidige woonadres is. Burgemeester en wethouders hebben daarom besloten het vertrek 

te registreren van deze personen met de aantekening “land Onbekend”. Dit betekent dat zij 

formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. Zij zijn niet bereikbaar 

voor overheidsinstellingen. Dit kan gevolgen hebben voor uitkeringen, aanvragen paspoort, 

toeslagen, ziektekostenverzekering, subsidies enz.

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum

PAP Blankers  09-02-1991

Veen, K van  28-11-1979

Kaygisiz, M  13-11-1991

Kinderen, JAP der  04-06-1983

Kaygisiz, M  27-12-1988

Ontwerp Programma Geluid 2018-2023
Het college heeft op 26 juni 2018 ingestemd met het ‘ontwerp Programma Geluid 2018-

2023’. Hierin staat het geluidbeleid en de samenhang met andere beleidsvelden binnen de 

gemeente. Denk daarbij aan gezondheid, wonen, natuur en mobiliteit. Ook ziet u de acties 

voor de komende vijf jaar die de gemeente Helmond en andere partijen gaan nemen. Door de 

uitvoering van het ontwerp Programma Geluid beoogd de gemeente een passend geluidniveau 

te behouden en waar het kan te verbeteren. 

Ter inzage

Het ‘ontwerp Programma Geluid 2018-2023’ is vanaf 5 juli tot 16 augustus 2018 voor eenieder 

te bekijken op www.helmond.nl/geluid.

Zienswijzen

Gedurende de hierboven genoemde termijn van zes weken kunnen zienswijzen worden 

ingediend. Wilt u schriftelijk een zienswijze indienen, dan moet dit worden gezonden aan 

het college van burgemeester en wethouders van Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. 

Ook per mail kan een zienswijze worden ingediend. Dit dient dan te geschieden op het 

volgende mailadres: gemeente@helmond.nl en met de vermelding “zienswijze ontwerp 

Programma Geluid”. U krijgt dan een bevestiging van de door u gestuurde mail. Iedereen kan 

schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze op het ontwerp programma indienen tot 16 

augustus 2018. De ingebrachte zienswijzen worden behandeld als onderdeel van de openbare 

voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Meer informatie

Wenst u een toelichting op het ‘ontwerp Programma Geluid 2018 – 2023’? Neemt u dan 

contact op met mevrouw Karin Aquina via het Klant Contact Centrum, tel 14 0492 of via het 

mailadres k.aquina@helmond.nl.

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. 

 

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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SI MAT 
4 CM

AZURE 
29.99

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

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

COLLECTIE BAD&BEACH 
2e ARTIKEL

59.99

KORTING

KOELBOX
vanaf 
24.99
ICETIME

SLAAPZAK
FESTIVAL 

19.99
OUTDOOR

REGATTA
WANDELSCHOEN 
KIDS          WOMEN/MEN 
49.99  69.99

RUGZAK 
NOMAD
THORLITE
VAN 50.- 
VOOR
29.99 OP = OP
BEIGE EN MARINE 
ALLE ZOMERJASSEN NU
25% KORTING 

B A R B E C U E S

20% KORTING 
OP HELE COLLECTIE  

WEBER - UITGEKEERD 
IN ACCESSOIRES

CAMPINGAZ 200 S
KOOKTOESTEL
van 80.-nu 

69.99

COBB
BBQ
vanaf

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

GAS BLIKJES & 
GASVULLINGEN

ZAKLAMP LED  
BATTERY LOCK 

VANAF 19.99 RUCANOR 
WATERSCHOENEN

recreatie

9.99 kids en 
volwassenen

ZWEMBAD 
INTEX EASY 
SET 244

34.99

ZWEMBRILLEN
VANAF

1.99

KOOPZONDAGEN
8 - 15 - 22 
JULI 2018 

van 12.00 - 17.00 UUR

25%

Het aftellen is begonnen!
Het aftellen is begonnen! Afgelopen vrij-
dag werd in Bibliotheek Helmond- de 
Peel het startsein gegeven voor de Sa-
menloop voor Hoop door Burgemeester 
Elly Blanksma. Burgemeester Blanksma 
is tevens ambassadrice van het evene-
ment en verteld ook in haar toespraak 
dat ze zich samen met de organisatie 
hard zal maken om ook de volgende loop 
weer een succes te maken. De klok telt af 
naar 29 juni 2019, precies één jaar vanaf 
het startsein.

Samenloop voor Hoop
De Samenloop voor Hoop is een wande-
levenement waar maar liefst 24 uur lang 
gewandeld word om geld op te halen voor 
KWF Kankerbestrijding en inloophuis de 

Cirkel in Helmond. En wees gerust; je hoeft 
niet 24 uur lang in je eentje te lopen. Veelal 
gebeurt dit in teams waarbij de teamleden 
elkaar afwisselen. Vorig jaar waren er 26 
teams en liepen er rond de 710 lopers mee. 
Hopelijk worden dit er volgend jaar meer! 
Natuurlijk is het belangrijk dat er geld 
komt om de onderzoeken te kunnen fi-
nancieren, maar het zijn de ‘survivors’ die 
deze dag centraal staan. De mensen die 
de strijd tegen kanker hebben gewonnen, 
zijn de eregasten tijdens dit evenement. Ze 
worden in de watten gelegd d.m.v. een di-
ner op zaterdag, een brunch op zondag en 
nog veel meer!

5e editie
Volgend jaar zal het evenement voor de 5e 
keer plaatsvinden op het terrein van HAC. 
Omdat de volgende editie in de zomer zal 
plaatsvinden, is er voor de organisatie ook 
meer mogelijk om iets te organiseren aan 
entertainment, bijvoorbeeld een live-act. 
Dat geeft net dat extra beetje motivatie 
aan de lopers maar zorgt ook zeker voor 
een gezellige sfeer onder de bezoekers. 
Daarnaast is het weer warmer en de dagen 
langer; een ideale setting voor deze loop!

Sponsoring
Om geld op te halen is het evenement af-
hankelijk van sponsoring. Zo betalen de 
deelnemers inschrijfgeld en zoeken ze zelf 
ook sponsoren. Er kan ook een kraampje 
worden gehuurd op het terrein. Hier mag 
dan zelf invulling aan gegeven worden. 
Bijvoorbeeld schminken of iets verkopen. 
Daarnaast kunnen mensen ook een kaar-
senzak kopen. Zodra het donker wordt, 
vormen deze een pad van licht langs het 
parcours van de SamenLoop. In totaal is 
er al €250.000,- opgehaald voor onderzoek 
tijdens de vorige vier edities.

Nieuwsgierig geworden? Kijk dan vooral 
eens op www.samenloopvoorhoop.nl/
alle-samenlopen/noord-brabant/hel-
mond/. Daarnaast zullen we regelmatig 
berichten en updates publiceren dus stay 
tuned! s

Helmond

Burgemeester Blanksma en het bestuur van Samenloop voor Hoop hopen dat de 5e editie 
nóg beter wordt als de vorige vier! (bron foto; Mandy Meeuwsen, www.helmondnu.nl)



8 week nummer 27 vrijdag 6 juli 2018 de loop weekkrant HELMOND

Noorddijk 2, 5705 CX Helmond
0492-546893

info@kringloopwinkelhelmond.nl
www.kringloopwinkelhelmond.nl

OPHAALSCHEMA
OUD PAPIER 

Stichting 
Kringloopwinkel 

Helmond

Maandag 9 juli
Overspoor/Suytkade/

Stadskantoor
Dinsdag 10 juli

Binnenstad - Oost
Woensdag 11 juli
Binnenstad - West
Donderdag 12 juli 
Binnenstad - Noord
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.

150 jaar Wilhelminaschool, tijd voor een reünie 

Beste lieve, aardige, oude en jonge oud-
leerling, oud-medewerker en op andere 
wijze nauw betrokkene, 2018; hiep hiep 
hoera, 150 kaarsjes voor de Wilhelmina-
school! 150 jaar alweer? Inderdaad! En 
dat willen wij natuurlijk graag met jou/
jullie groots vieren door middel van een 
geweldige reünie op zaterdag 29 septem-
ber 2018!

Uiteraard kunnen de oudste schoolverla-
ters er niet meer bij zijn, maar JIJ wel! Om 
aan alle reünisten tegemoet te komen, 
kan iedereen kiezen voor het middagpro-
gramma (pakket A, alle leeftijden) vanaf 
14.00 uur tot 17.00 uur of voor het avond-
programma (pakket B, 18 jaar en ouder) 
van 20.00 uur tot 01.00 uur of zelfs voor al-
lebei (pakket C). Tijdens de feestmiddag is 
er o.a. volop gelegenheid om bij te kletsen 
met oud- klasgenoten, oud-leerkrachten, 
oud-collega's of andere nauw betrokkene 
zoals bijv. oud-ouders, onder het genot van 
koffie/thee of een drankje. Er komt een 
plek waar je mogelijk meegebrachte foto's 
kunt ophangen, onze fotoboeken worden 
ter inzage neergelegd en er worden foto's 
van jaargroepen gemaakt. Natuurlijk is er 
ook de mogelijkheid om de huidige school 
te bekijken. Tijdens de feestavond (18 jaar 
en ouder) is er o.a. weer volop tijd om bij 
te kletsen met drankjes en hapjes, muziek 
voor jong en oud en ruimte voor ouderwets 
swingen. Nieuwsgierig en vooral ook zin om 
te komen? Ga dan naar www.150jaarwilhel 
minaschool.nl voor alle verdere praktische 
informatie en bestel in de webshop je en-
treebewijs. Tot ziens op zaterdag 29 sep-
tember 2018! s

Oranjebuurt/Warande

De Wilhelminaschool bestaat 150 jaar en dat wordt gevierd met een reünie! 
(bron foto’s; Wilhelminaschool) 

Alleen geldig van 27 juni t/m 14 juli 2018 bij Specsavers Helmond. De 2e bril totaal gratis is geldig op monturen vanaf €79 en geldt voor een complete bril incl. gelijke glazen en glasopties als op de eerste bril. Voor de 3e bril heeft u keuze uit de monturen van €79 voorzien van standaard enkelvoudige glazen. Actie 
geldt bij aankoop van een montuur vanaf €79 in combinatie met ontspiegeling ter waarde van €60. Indien u ook voor varifocale en bifocale glazen kiest krijgt u 50% korting op deze glazen. Voor alle overige glasopties betaalt u de normale toeslagen. Vraag in de winkel naar de voorwaarden. © Specsavers 2018. 
Specsavers en het Specsavers-logo zijn merken van Specsavers.

Ga naar specsavers.nl en maak nu een afspraak.

Specsavers 
Helmond 
trakteert!
1 jaar op 
Veestraat 20

Helmond Veestraat 20 Tel. 0492 475 995 (naast Blokker)

2e én 3e bril gratis

€0
2e + 3e bril

Inclusief standaard 
enkelvoudige glazen
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Blikkie in Speeltuin Helmond-West 

De zomervakantie breekt aan! 
Lekker luieren, rustig aan doen, 
genieten van mooi weer, wel-
licht op vakantie naar een ver 
oord? Blijf je thuis met de kin-
deren? Dan word het zoeken 
naar bestemmingen waar zij 
zich kunnen vermaken.

Speeltuin ‘Helmond-West’ is ge-
durende de gehele zomervakan-
tie open! Er zijn verruimde ope-

ningstijden zodat bezoekers ex-
tra lang gebruik kunnen maken 
van onze prachtige speeltuin. Als 
extra attractie is op elke woens-
dag in de vakantie Voorleesbus 
Blikkie in de speeltuin.
Wat is er nu leuker dan tussen 
het spelen door even naar een 
verhaaltje luisteren in de scha-
duw van de talrijke bomen die in 
de speeltuin staan. Heerlijk ont-
spannend. Een extra reden dus 
om naar de speeltuin te komen! 
Blikkie is er elke woensdag van 
14.00 uur tot 16.00 uur.

De speeltuin is tijdens de vakan-
tie geopend van maandag tot en 
met vrijdag van 11.00 uur tot 18.00 
uur en op zaterdag en zondag 
van 13.00 uur tot 17.00 uur.

De entrée bedraagt € 2,- per per-
soon. Maar je kunt ook lid wor-
den, dan betaal je € 25,- voor de 
rest van het seizoen en je kunt 
dan onbeperkt komen. Ook 
opa’s en oma’s vallen hieronder.

Op naar een mooie zomer, 
tot snel! s

Helmond-West

Elke woensdag kun je naar een verhaaltje komen luisteren van Voorleesbus Blikkie in Speeltuin 
Helmond-West (bron foto; Speeltuin Helmond-West)

Nieuwe voorzitter VVN-Helmond

Sinds donderdag 28 juni heeft 
VVN-Helmond een nieuwe voor-
zitter: oud-wethouder Frans Stie-
nen. Jan van der Zanden, bijna 20 
jaar voorzitter, gaf de voorzitters-
hamer over aan zijn opvolger. 

VVN-Helmond verzorgt elk jaar 
de verkeersexamens voor onge-
veer 1000 leerlingen. Verder zorgt 
VVN voor opfriscursussen voor 
automobilisten, scootmobielers 
en oudere fietsers. 

En dat allemaal met hulp van 
vele vrijwilligers. s

Helmond

Oud-wethouder Frans Stienen is de nieuwe voorzitter van 
VVN-Helmond (bron foto; Twan Spierings)

Bouw- en aannemersbedrijf H. Houtsma is een 
kleinschalig allround bouwbedrijf. De meeste van onze 

projecten zijn vrijstaande nieuwbouw en verbouw.

Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een 

ALLROUND 
TIMMERMAN

WAT WIJ VRAGEN: (Zelfstandig) uitvoeren van diverse 
timmerwerkzaamheden op het gebied van nieuwbouw, 

verbouw en renovatie. Collegiaal en klantgericht.
Gemotiveerde werkhouding.

WAT WIJ BIEDEN: Goede arbeidsvoorwaarden 
(cao bouw). Werkzaamheden in de regio.

• Afwisselende en diverse timmerwerken.

ENTHOUSIAST? Neem contact op met
Mark Houtsma 06 1100 25 67 / 0492 663398

contact@houtsmabv.nl

Ambachtweg 9, 5731 AE  Mierlo
www.houtsmabv.nl     contact@houtsmabv.nl
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Deze aanbiedingen zijn
geldig van 4 t/m 10 Juli 2018

Iedere zondag geopend 
van 12.00 tot 17.00 uur

Vrijdagavond 
koopavond 

tot 20.00 uur

Hortensia Paniculata
“Pluimhortensia”
80cm hoog
in 23cm pot

Van €14,99

Verse koffie met gebak €3,95Anemone Hupehensis
Div. kleuren
60cm hoog
in 21 cm pot

Van €8,99

Schelpen Arrangement Calibrachoa “Carnaval”Bazemien
Mix van 3 kleuren
ø25cm in 12cm pot

€2,99 per stuk

Reuzen vlijtiglies
25cm hoog in 13cm pot

€2,49 per stuk

Lavendel “Hidcote”
Heerlijk geurend
25cm hoog in 12cm pot

€1,99 per stuk

Portulace “Carnaval”Water & Oever planten
Bloeit de hele zomer 
in een 3 kleuren mix
ø35cm in 12cm hangpot

Van €7,99

Bij de biezen kan je kiezen!
Nu alle maten en soorten

1 + 1 
GRATIS

nu

€4.99

nu

€4.99
nu

€8.99

25%
Jubileum korting

110cm lang op 
gemaakt met 
verse snijbloemen 
in glas

Van €18,99

nu

€12.99
1 + 1 
GRATIS

1 + 1 
GRATIS

1 + 1 
GRATIS

20% korting  
op alle Riverdale woonartikelen

www.tuincentrumdebiezen.nl

Veel lezers onder ons herinneren 
zich ongetwijfeld nog het prach-
tige TV-programma ‘’De film 
van ome Willem’’ van Edwin 
Rutten. Het was een program-
ma voor de jeugd, maar ook tal-
loze ouders werden daarin tot 
hun genoegen of soms afgrijzen 
geconfronteerd met de vraag: 
“Lusten jullie ook een broodje 
poep?” Nou dan kreeg ome Wil-
lem stevig van onder uit de zak 
van de hoofdgeitenbreier Harry 
Bannink. Maar ‘de zaal ‘ vond 
het prachtig en ik niet minder.
Omdat hij altijd goeie zin had en 
wij het een leuke naam vonden, 
hebben wij onze zoon jarenlang 
‘geitenbreier’ genoemd. Tijdens 
onze vakanties in Frankrijk, 

waar hij, toen als 12 jarige, op 
de camping de huishoudelijke 
boodschappen deed met: “Bon-
jour madame, un journal s’il 
vous plait” of “Un pain de cam-
pagne”, bleek dat hij wel gevoel 
voor taal had, dit in tegenstel-
ling tot zijn broer die zei: “Ik ken 
geen Frans, alleen: ‘Oui’ en ‘Non’ 
en ‘Bist du verrückt?’”
Daarom vonden wij het wel 
aardig om ‘Geitenbreier’ in het 
Frans om te zetten en zo werd 
Fons: ‘Tricoteur-des-chèvres’, 
hetgeen toch veel interessanter 
klinkt dan geitenbreier en ook 
recht deed aan zijn taalgevoelig-
heid. Niet alleen wij, maar ook 
Fons was zeer content met zijn 
naamsverandering.

Jan van Rest

door jan van rest

Geitenbreier

Huidige N279 omleiden een last 
voor Bakel én Helmond

Tekst door: Werkgroep Lange
 omleiding Bakel NEE.

Zoals u weet, is de Ruit om 
Eindhoven gesneuveld. Wat 
helaas nog niet gesneuveld is, 
is de lange omleiding om Dier-
donk. Dwars door het buiten-
gebied, door het beekdal van de 
Bakelse Aa en deels de Bakelse 
Beemden. De provincie heeft de 
omleiding van de N279 als voor-
keursalternatief aangemerkt.

Op 19 juni j.l. is er een informatie-
bijeenkomst geweest in het ge-
meentehuis te Gemert. Hier was 
het Provinciaal Inpassing Plan 
N279 inclusief MER in te zien. Te-
vens was er een presentatie over 
het indienen van een zienswijze.

Omdat onze strijd nog niet ge-
streden is maken we gebruik van 
de mogelijkheid een zienswijze in 
te dienen. Dus bezwaar te maken 
tegen deze plannen. Wij roepen 
u op om ook van deze mogelijk-
heid gebruik te maken. Bijvoor-

beeld omdat u inwoner bent van 
het gebied in Bakel of Helmond 
van de lange omleiding of om-
dat u bezwaar heeft tegen het 
verspillen van overheidsgeld aan 
een weg waar nut en noodzaak 
niet zijn aangetoond.  

Op de website www.geenomlei-
ding.nl staan twee voorbeelden 
voor u klaar. Indienen van een 
zienswijze kan tot en met maan-
dag 9 juli schriftelijk (let op: be-
zorgd op maandag 9 juli) dan 
wel digitaal in te dienen bij de 
provincie Noord-Brabant. s

Helmond

(bron foto; Werkgroep Lange omleiding Bakel NEE.)

Fietsen met Tourclub ’81: de Venzelerheidetocht

Op Zondag 8 juli rijdt Tour-
club’81 Helmond de Venzeler-
heidetocht onder leiding van 
wegkapitein Harm van der Put-
ten. Vertrek is om 8.00uur Win-
kelplein Straakven in Helmond.  

De afstand is 107 km. Gastrij-
ders zijn altijd welkom. 

Een volg/materiaal auto rijdt 
met ons mee, dus bij eventueel 
niet snel te verhelpen materiaal 
pech of persoonlijke problemen 
kun je de rit met de volgauto ver-
volgen. s

Helmond-Oost
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De gezelligheid in Helmond beleeft 
vanaf deze week weer hoogtij. Voor 
men als geboren Tilburgse is de 
kermis natuurlijk een van de hoog-
tepunten van het jaar, zeker zomer-
kermis Helmond. Helmond heeft 
echt unne leuke kermis en dees jaar 
weer extra gezellig met leuke terras-
sen en heul veul live muziek.
En wa denkte mee dees weer? Tot in 
de late uurtjes over de kermis chan-
ternellen heerlijk toch, op zunne 

tijd op een terrasje gaan zitten, een 
hapje eten en een drankje doen dan 
hoefde toch niet ver op vakantie wat 
men betreft. En wat dacht je van  de 
kermis concerten op 7 en 8 juli op de 
kop van de markt waar zaterdags-
avonds het Schuurmenneke (Rene 
Schuurmans) optreed en zondag-
middag is het een Helmond zingt 
Hazes concert.
Men zulde veel vinden op het terras 
op het voormalige speelhuisplein 
waar live muziek zit een soort van 
back to the sixties kei gezellig met 
verschillende live optredens elke 
avond van de kermis. En wat dacht 
je van  de kermis concerten op 7 en 
8 juli op de kop van de markt waar 
zaterdagsavonds het Schuurmen-
neke ( Rene Schuurmans ) optreed 
en zondagmiddag is het een Hel-
mond zingt Hazes concert . Ik ben 
echt een kermis verslaafde, vruuger 
als kind al maar later met mijn kids 
ook elke avond even over de kermis 
was een must. Ik woonde dan ook 
40 jaar tegen het centrum van Til-
burg aan zodat je de kermis altijd 
hoort. Ook al neem je je dan voor 
een dagje niet te gaan, kan ik je zeg-
gen dat eerdat het avond was we er 
toch even overheen liepen. Tegen-
woordig ga ik nog maar inne avond 
in Tilburg en nee nie op roze maan-
dag veulste druk dan. Maar hier in 
Helmond ga ik toch wel de helft van 
de dagen er een keerke overheen.  
    
En dan begint vrijdag ook nog  het 
eerste Kasteeltuinconcert. Lekker 
genieten van live muziek met een 

top sfeer een hapje en een drankje 
een gezellig begin van je weekend. 
En dat zo elke vrijdag t/m  17 au-
gustus Het begint gelijk goed met  
de Daredevils en dees jaar is er ook 
een lokaal talenten podium ook erg 
leuk. Vanaf 7 uur  is er een drankje te 
krijgen, het lokale talenten podium 
begint om half 8 en het grote  po-
dium om half 9. Heel belangrijk met 
dit soort dagen: glaasje op, laat je 
rijden!
En ik kan natuurlijk niet men eigen 
wijk overslaan de Rijpelberg die 
een super gezellig evenement heb-
ben georganiseerd: Rijpelberg-live 
tijdens de Kennedy mars op 7 juli. 
Aan iedereen is gedacht van groot 
tot klein het begint om 20.00 uur tot 
in de late uurtjes de speeltuin is zelfs 
tot 22.00 uur open voor de kids ook 
komt DUO NL zingen die behoren 
tot mijn favorieten en Frank Ver-
kooyen komt ook zingen wat een 
gezelligheid allemaal.
Het wordt nog kei moeilijk om te 
kiezen waar ik heen zal gaan. 
Ik wens iedereen heel veul plezier 
op de kermis en bij het aller eer-
ste Kasteeltuin concert. En vur alle 
Rijpelbergers veul plezier op het 
Wederhof bij de eerste editie van 
Rijpelberg-live.
Waar is dat feestje? Hier in Helmond 
is dat feestje.
Tot volgende week,

Overal feest in 
Helmond

Ons 

vertelt…

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

De zomerkermis komt er weer aan! 

De zomerkermis wordt dit jaar 
gehouden van 5 tot en met 11 juli. 
Er staan ruim 60 attracties op en 
rond de de Markt, Ameidewal, 
Watermolenwal, het Piet Blom-
plein en Havenpark. Van maan-
dagavond 2 juli (18.00 uur) tot 
en met donderdag12 juli (18.00 
uur) zijn de Markt en een delen 
van de Ameidewal, Watermo-
lenwal, Havenweg,Torenstraat 
en het Piet Blomplein afgeslo-
ten voor verkeer. 

Parkeren
De parkeergarage De Elzas is 
open en bereikbaar via de Ka-
naaldijk N.W.- Havenweg. Op 
de parkeerterreinen Ameidewal 
(deels) en Piet Blomplein kan 
tijdens de kermis niet worden 
geparkeerd. Vergunninghou-
ders krijgen hierover persoon-
lijk bericht. Bewoners van de 
afgesloten wegen kunnen hun 
huis tijdens de kermisdagen be-

perkt met de auto bereiken voor 
bijvoorbeeld het uitladen van 
boodschappen. 

De bewaakte parkeergarages 
Doorneind en City zijn tijdens 
de kermisdagen extra lang open, 
evenals de bewaakte fietsen-
stallingen Doorneind en Piet 
Blomplein. Voor parkeergarage 
Boscotondo en de fietsenstalling 
Kasteel Traverse (Parkweg) gel-
den de normale openingstijden. 
In alle parkeergarages en fiet-
senstallingen gelden de normale 
tarieven. Bij de ingangen van de 
gemeentelijke parkeergarages en 
fietsenstallingen vinden bezoe-
kers een overzicht van de ope-
ningstijden tijdens de kermispe-
riode.  

Weekmarkten
De woensdagmarkten van 4 en 
11  juli verhuizen naar de Noord 
Koninginnewal. De zaterdag-
markt van 7 juli wordt geplaatst 
op de Zuid- en Noord Konin-
ginnewal en op een deel van de 

Ameidewal en Marktstraat. De 
bloemenmarkt verhuist naar de 
Kerkstraat. Omleidingsroutes 
staan aangegeven.

Goldmine Tower
Dit jaar staat de Goldmine To-
wer op de kermis. Deze attractie 
is 90 meter hoog en komt voor 
het eerst naar Helmond. Andere 
attracties die op de kermis te vin-
den zijn, zijn bijvoorbeeld de Su-
per Mouse, Future Dance en de 
BoosterMaxx.

Golden Ticket
Tijdens de kermis wordt elke dag 
bij één attractie de Golden Ticket 
verstopt. Om deze ticket te vin-
den, wordt per uur een aanwij-
zing gegeven op de Facebookpa-
gina van de kermis. De bezoeker 
die het Golden Ticket vindt, krijgt 
een Dagje Gratis Kermisvieren. 

Meer informatie over de activitei-
ten, de attracties en de indeling van 
het kermisterrein is te vinden op  
www.helmondkermis.nl. s

Helmond

Van 5 tot 11 juli strijkt de zomerkermis weer neer in Helmond centrum! (bron foto; Wim van den Broek)

In deze uitgave van Weekkrant 
De Loop vindt u de zomeredi-
tie van Parochieblad Damiaan 
de Veuster. De Damiaan wordt 
verspreid in de volgende wijken: 
Oranjebuurt-Zwanenbeemd 
(O.L. Vrouw), Stiphout (St. Tru-
do) Mierlo-Hout, Brandevoort, 
Helmond-West, Annawijk (St. 
Lucia/Goddelijke Voorzienig-
heid). Het blad dient ook be-
zorgt te worden bij brievenbus-
sen met een nee-ja sticker. Dit 
is de uitgave van juli tot aan no-
vember 2018. De eerstvolgende  

uitgave verschijnt op 15 de-
cember 2018. Kopij kunt u in-
sturen tot 29 november a.s. via  
redactie@damiaanhelmond.nl s

De Damiaan bij Weekkrant 
De Loop

9e jaargang • nummer 2 • oplage 15.000 ex. • www.damiaanhelmond.nl  
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Pater Damiaan
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3

8

9

11

0492-845350
info@

adcommunicatie.nl

GOED 
DRUKWERK 
BESTELLEN? ADCOMMUNICATIE 

BELLEN!

OOK VOOR UW RECLAME VERSPREIDING

Het Gilde St. Antonius Abt Mierlo-Hout kan terugkijken op een reeks van eervol ge-slaagde Kringgildedagen. Op zondagochtend 24 juni vond in de Luciakerk een Eucharistie-viering plaats, waarin bisschop monseigneur Gerard de Korte voorging. Na de H.mis begaven de gasten en genodigden zich in optocht naar de Koning om deel te nemen aan een goed verzorgde ontbijt/lunch. In de middag werd het programma 

voortgezet op het feestterrein van RKSV Mierlo-Hout. (Foto Cofoto, Mario Coolen). 

Welkomstwoord Diaken Ton Schepens:
Van harte welkom bij deze Eucharistieviering op de kringgildedag.

Bijzonder welkom aan u, onze bisschop monseigneur de Kor-te, fijn dat u in ons midden bent om voor te gaan in deze viering.Bijzonder welkom aan de leden van het Gilde St. Antonius Abt, 

het organiserend gilde!Aan Burgemeester Blanksma, het Kringgilde bestuur en alle aanwezige gilden en genodig-den.
Welkom, beste koorleden, me-deparochianen, u allen.

Pastoor van de Laar laat zich deze voormiddag excuseren, vanwege een zieke collega in Uden, die hij nu vervangt bij een grote eerste communieviering. Vanmiddag sluit de pastoor op het feestterrein wel aan.
De kerk viert vandaag het ge-

boorte feest van de Heilige Johan-nes de Doper, de voorloper van Jezus, hij die verwees naar onze verlosser.
Hij baande de weg voor HEM.Moge het ook ons gegeven zijn, in deze tijd, op een unieke wijze vorm te geven aan ons Christen te zijn, te getuigen van Hem: Jezus, onze verlosser.

Ik wens u allen een goede viering. 

Meer foto’s van de Kringgilde-zondag vindt u op de midden-pagina van deze uitgave.

Kringgildedagen St.  Antonius Abt eervol afgerond

ST. LUCIA

Over 100 en 1 dingen kunnen we ons druk maken: het werk, het gezin, de economie, de politiek, de situatie in de wereld. Het evangelie houdt ons in deze tijd de zin voor van Je-zus: “Komt allen naar een eenzame plaats om alleen te zijn en rust daar wat uit.” Het is goed om eens in het jaar vakantie te nemen om op krachten te komen en nieuwe in-spiratie op te doen voor ons actieve leven. Tijd brengt raad zeggen ze en inderdaad je gaat dingen anders bekijken en met mensen anders om als je zelf tijd neemt om alles eens van een andere kant te bekijken. 

Wij mogen niet vergeten dat wij mensen meer zijn dan werknemers, consumenten of producenten, wij zijn kinderen van God die contact nodig hebben met de levende God om een goed evenwicht te houden in het leven. 
Het is tegenwoordig erg in de mode om het druk te hebben. Als je ie-mand vraagt hoe het met hem gaat, krijg je vaak het antwoord: druk. In deze vakantietijd zijn er geen ver-plichtingen en mogen we alle tijd nemen voor alles wat we belangrijk vinden in het leven. De vakantie-tijd is een genadevolle tijd om wat uit te rusten en samen te zijn met het gezin, de familie, een goed boek te lezen of in stilte na te denken in de natuur en te genieten van de schoonheid van de schepping.In het evangelie is de rustperiode 

voor de leerlingen en Jezus niet van lange duur want de mensen komen allemaal naar Jezus toe. Door me-delijden bewogen begint Jezus de mensen uitvoerig te onderwijzen over het Koninkrijk van God en Gods liefde. Voor ons kunnen we van Jezus leren dat we altijd bereid moeten zijn om onze verdiende rustperiode even te onderbreken om onze naaste te helpen. Ook in vakantietijd zijn er mensen die in nood zijn en dat is een kans voor ons om die mensen te helpen en hen nabij te zijn. We mogen die talloze mensen niet vergeten die de eenzaamheid niet hebben gekozen in deze vakantietijd  maar er wel aan lijden en dit niet enkele weken of maanden maar soms hun hele leven. Een korte bezoekje, een te-lefoontje, een kaartje of een brief, 

het is maar een kleine moeite maar doet zo goed en laat zien dat wij als leerlingen verbonden zijn met elkaar. Moge de Heer onze harten in deze vakantietijd vernieuwen om met frisse moed onze taak en roe-ping daarna weer op te pakken en te werken aan een vredevolle we-reld waar Gods liefde centraal staat!
Pastoor John van de Laar.

Vakantie
DAMIAAN

Dit is de Damiaanuitgave voor de maanden, juli t/m november 2018. De eerstvolgende uitgave van de Damiaan verschijnt op 
15 december 2018.

Kopij voor dit nummer kunt u insturen tot 29 november a.s. via redactie@damiaanhelmond.nl
Wij wensen u een 

zonnige vakantie toe!

Helmond

Voor alle natuurliefhebbers 

De natuurtuin is op zondag 15 
juli geopend van 13.00 uur tot 
17.00 uur. Elke zaterdagochtend 
zijn er vrijwilligers in de tuin 
en staat de poort open voor 
liefhebbers van rust en natuur. 
Honden mogen niet binnen in 
de natuurtuin. 

De warme en vooral droge zo-
mer heeft tot nu toe weinig ef-
fect gehad op de moerasplanten. 
Latere bloeiers zoals Grote kat-
tenstaarten en vooral Kale jon-
kers doen het goed. En dat zijn 
heuse insectenmagneten. Vooral 
bloembezoekers zoals hommels 
en vlinders zijn dit jaar vaak in de 
natuurtuin te vinden. Hopelijk 
laten ze zich ook op de open dag 
massaal zien.

Mensenbezoekers zoals muggen 
en dazen vinden het ook gezel-
lig wanneer u in het groen komt 
wandelen. Als u dat lastig vindt, 
is een anti-insectenmiddel aan te 
raden.

Door het warme en droge weer 
is het waterpeil in de poelen erg 
laag. Het vele waterleven moet 
het met een kleine hoeveelheid 
water doen. Dat willen we niet 
verder in het nauw brengen en 
daarom is het deze keer niet mo-
gelijk om waterbeestjes te schep-
pen.

Meer informatie over de natuur-
tuin op www.derobbert.nl. s

Helmond-Noord

(bron foto; Stichting Natuurtuin 
Helmond, Stan Sanders) 
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Drie jubilarissen voor zwemvereniging Lutra

Bij Helmondse Zwemvereniging 
Lutra werden de afgelopen tijd 
maar liefst 3 jubilarissen gehul-

digd. Alle drie zijn ze al 25 jaar 
lid van H.Z.V. Onder de jubila-
rissen bevond zich de secretaris 
en twee leden van de vereniging. 
Secretaris Piet Gielen werd ge-
huldigd tijdens de jaarlijkse BBQ 

van de vereniging. 
Corina van Wel en Lisette van 
Amstelsvoort zijn leden die 
zwemmen bij de masters op 
dinsdag en vrijdag avond. Van 
harte proficiat! s

Helmond-Noord

Secretaris Piet Gielen werd gehul-
digd tijdens de jaarlijkse BBQ.

Corina van Wel en Lisette van Amstelsvoort zijn beide al 25 jaar lid van de 
zwemvereniging. (Bron foto’s; Aangeleverd door Wim van den Heuvel)

Atletiek komt naar je toe
deze zomer!

Schuilt in jou de nieuwe Dafne 
Schippers? Of wil je wel eens 
weten hoe je dat doet, zover mo-
gelijk springen? En hoe zwaar is 
dat nou, kogelstoten? Ervaar het 
deze zomer zelf bij AtH atletiek 
Helmond!

Iedereen tussen 7 en 15 jaar kan 
in de zomervakantie gratis met 
ons meedoen! Op onderstaande 
dagen trekt AtH de Helmondse 
wijken in en komen we ook bij 
jou in de buurt. Je kunt van 18:45 
tot 20:00 uur meedoen en aan-
melden is niet nodig. Je vindt ons 
dan op de volgende locaties:

Dinsdag 17 juli: 
Helmond-West: Veld tussen Dis-
telveld en Deken van de Hagen-
straat.
Donderdag 19 juli:
Helmond-Oost: Veld hoek 
Straakvense Bosdijk en Sjef 
de Kimpepad.

Dinsdag 24 juli:
Brouwhuis: Veld bij vijver 
Middenloop.

Donderdag 26 juli:
Helmond-Noord: Veld tussen 
Vinkelaan en Adelaarsplein

Op de overige dinsdag- en don-

derdagvonden vind je ons op 
Sportpark Brandevoort (ingang 
via de parkeerplaats aan de 
Blaakbeemden). 

Ook hier ben je van harte 
welkom op de genoemde tijden.

Trek dus snel je sportkleding aan 
en loop, spring en werp deze va-
kantie met ons mee!
Deelname aan onze (wijk)trai-
ningen in de zomervakantie is 
gratis en zonder verplichtingen.
Wil je daarna doorgaan? Dan kun 
je na de zomervakantie nog een 
maand gratis mee trainen.  Meer 
informatie over AtH atletiek Hel-
mond vind je op onze website: 
www.atletiekhelmond.nl    

AtH atletiek Helmond, de jongste 
en meest eigentijdse atletiekver-
eniging van Helmond. s

Helmond

In de zomer kun je gratis sporten bij AtH Helmond! (bron foto; jeugdtrainer van AtH: Niels Jacobs)
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De maand juni (en bijna twee 
weken in juli) was een periode 
die wereldwijd in het teken 
stond van het Wereldkampi-
oenschap voetbal. ‘We’ waren 
niet van de partij. Dat vinden 
we in Nederland niet leuk. 

Desondanks was ik blij ver-
rast met de kop boven een ar-
tikel wat ik recent onder ogen 
kreeg. “Nederland is wereld-
kampioen”. Wereldkampioen 
zitten welteverstaan… 

De informatie is afkomstig 
uit een onderzoek van onder 
andere de Nederlandse Sport- 
en Onderwijsraad. Kinderen 
zitten per dag 10,5 uur op een 
stoel, waarvan ze gemiddeld 3 
tot 4 uur gamen of televisiekij-
ken. 25 procent van de leerlin-
gen scoort een onvoldoende 
voor gym. Uit testen op kracht, 
snelheid, coördinatie en lenig-
heid blijkt dat de motorische 
fitheid van basisscholieren de 
laatste 25 jaar opvallend sterk 
is afgenomen. Inmiddels heeft 
dit ook zijn weerslag op andere 
gebieden in de maatschap-

pij. Zo blijft 60 procent van de 
vacatures in het leger oninge-
vuld, omdat militairen in spé 
de fysieke tests van Defensie 
niet halen.

Nou, dan word ik liever geen 
wereldkampioen. Dit is ge-
woon niet leuk om te lezen. 
Maar wat doen we er aan? Wij-
zen we naar anderen of kijken 
we naar ons zelf? Het onder-
wijs lost deze problemen niet 
op, daar zijn zij ook niet voor. 
Wij geven met veel enthousi-
asme steeds meer gymlessen 
maar dan blijft er nog meer 
dan 23 uur over per dag. 

Als we met z’n allen beseffen 
dat dit niet goed is voor de 
ontwikkeling van onze kinde-
ren dan zijn we al op de goede 
weg. Daarnaast kunnen wij als 
ouders het goede voorbeeld 
geven door onze kinderen te 
stimuleren om te gaan bewe-
gen. Geen enkele campagne 
kan op tegen het initiatief wat 
we zelf nemen. 

JIBB’er Anjo

Wereldkampioen! In de vakantie op het podium! 

Op dinsdag 17 juli organiseert 
Jeugdtheaterschool Annathea-
ter een dag vol theaterplezier! 
We spelen de hele dag toneel 
en ’s avonds laten we wat we 
gedaan hebben aan het publiek 
zien, in een echt theater met al-
les erop en eraan.

Kom in het Annatheater op het 
grootste podium van Helmond 
in de spotlights staan!

Wanneer: dinsdag 17 juli 
van 10.00 tot 20.00 uur
Waar: Annatheater Helmond
Voor wie: kinderen vanaf 8 jaar
Wat kost het: € 25,00

Geïnteresseerd? Neem contact 
op met Lavínia Germano:

telefoon: 06-44369288 / 
laviniagermano@annatheater.nl

Deze cursus wordt mede moge-
lijk gemaakt door  Cultuur Con-
tact.

Het Annatheater ligt op 1 minuut 
loopafstand van het Station Hel-
mond. Het adres is Floreffestraat 
21a, Helmond. 
info@annatheater.nl
www.annatheater.nl s

Annawijk/Suytkade

Ook in de zomervakantie kun je toneel spelen in het Annatheater!

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.

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 tot 5 jaar     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 tot 5 jaar    gratis

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.

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

FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

Mike Karels uit Veghel stuurde 
deze keer de oplossing in van de 
Sudoku puzzel welke in De Loop 
stond die hij bij zijn vriendin in 
Helmond las.

Mandy Meeuwsen (redactie) over-
handigde de Holland Casino diner-
cheque t.w.v. € 100,00 en een leuke 

Goodiebag aan de schoonmoeder 
van Mike, zij mocht de prijs na-
mens hem in ontvangst nemen. 
Iedere 14 dagen plaatst Weekkrant 
De Loop Helmond een Sudoku. 
Lost u deze op? Dan maakt u ook 
kans op een dinercheque en een 
exclusieve Goodiebag van Holland 
Casino Eindhoven.

Winnaar Sudoku Weekkrant De Loop Helmond
Helmond

(bron foto; Rik Aarts
www.helmondnu.nl)
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Ondernemersfonds Helmond dynamische verbindingen en 
samenwerkingen vanuit ondernemers naar: zorg, onderwijs, 

cultuur, sport en buitengebieden.

(Verenigde) 
inwoners Van 
de Helmondse 

wijken

Heeft u een idee of 
project maar geen 

financiën om het uit te 
voeren?

neem dan altijd 
contact op met 

wijkmanagement 
Helmond. 

info@wijkmanagementhelmond.nl
www.wijkmanagementhelmond.nl

Gefinancierde en gerealiseerde projecten in de Helmondse wijken zijn o.a.:

Hanging 
baskets

(ondernemers 
leefbaarheid).

Speeltoestellen 
stichting ORO

(i.s.m. ondernemers
en zorg).

Project ‘Fit Werkt’.

St. Nicolaas 
intochten

(i.s.m. ondernemers, 
onderwijs en 

verenigingen).
Kindervakantieweek.

Koploper van
Peelland.

Kerstverlichting
(ondernemers 
leefbaarheid).

Braderie 
Combicentrum.
OVMH Beurs.

Energie Huis
Helmond.

Cameratoezicht.

Respect project
Helmond (i.s.m. 
ondernemers

en sport).

Meer projecten zie: www.ondernemersfondshelmond.nl/projecten2

s

s s s s

s s s

Hebt u opmerkingen of extra gegevens voor de website? Stuur ze naar: webmaster@wijkmanagementhelmond.nl

Website www.wijkmanagementhelmond.nl

Wijkmanagement Helmond ook actief in Brouwhuis

FOH Wijkmanagement Helmond 
is voortgekomen uit FOH, (Fed-
eratie van organisaties in de de-
tailhandel en dienstverlening en 
ambacht van Helmond). Na invo-
ering van het Ondernemersfonds 
van Helmond op 1 januari 2013 
zijn de sectoren: Zorg, Onderwijs, 
ZLTO (buitengebied), Sport, Cul-
tuur toegevoegd. En is de naam 
gewijzigd op 1 jan. 2018 naar FOH 
Wijkmanagement Helmond. Hier-
door vinden we een betere aanslu-
iting met Centrummanagement 
en Parkmanagement, gezamenlijk 
hoofdtrekkingsgebieden van het 
Ondernemersfonds Helmond. 

Voor wie is het bedoeld? In prin-
cipe voor alle instanties die actief 
zijn in de wijken van Helmond op 
de gebieden van: commercie, de-
tailhandel, zorg, cultuur, onderwijs, 
sport en agrarisch/buitengebied. Het  
Wijkmanagement is van en voor 
bovengenoemde aandachtsgebie-
den/trekkingsgerechtigden in Hel-
mond. Dat betekent onder meer dat 
het geld dat via de belastingkas door 
alle bezitters/beheerders van ni-
et-woningen wordt opgebracht, ook 

weer ten goede komt van die trek-
kingsgerechtigden. Maar dit moet wel 
in georganiseerd verband gebeuren. 
Een flink deel van de wijken is al 
georganiseerd in winkeliersvereni-
gingen of een onderwijs stichting etc. 
De trekkingsgerechtigden krijgen het 
geld dat is opgebracht in hun werkge-
bied niet contant in handen. Dat zou 
immers vergruizing betekenen van 
het wijkfonds over een hele serie sub-
fondsjes, terwijl we met het wijkfonds 
juist een wijk-brede aanpak voorstaan. 
Het geld blijft in een  
centrale kas. Maar de trekkings-
gerechtigden hebben wel ‘trek-
kingsrechten’, naar rato van hun 
bijdrage aan de belastingkas. Zij 
kunnen plannen maken en aan-
vragen indienen ter hoogte van 
hun trekkingsrecht. De website 
is een vindplaats voor eventuele  
mede trekkingsgerechtigden en waar-
mee men projecten kan aanvragen en 
uitvoeren. 

nen en 4.650 vrouwen. De leeftijdcate-
gorie 45 t/m 64 jaar is met 30.4% het 
sterkst vertegenwoordigd.

Het historische Bruheze was een ge-
hucht, bestaande uit enkele boerderijen 
aan de tegenwoordige Bruhezerweg. La-
ter werden ook de omliggende gehuch-
ten tot Brouwhuis gerekend. Dit ‘grote 
Brouwhuis’ was dan ook verdeeld over 
de heerlijkheden, parochies en latere ge-
meenten Bakel en Vlierden. Tussen 1926 
en 1967 behoorde het Vlierdense deel tot 
de gemeente Deurne.
In het Vlierdense gedeelte lag in de mid-
deleeuwen een slotje Bruheze, waar de 
naam van het geslacht Van Bruheze 
van is afgeleid. In de loop der eeuwen 
verbasterde de naam “Bruheze” tot 
“Brouwhuis” (in het dialect Brouwes), 
een naam die in 1830 officieel werd, toen 
ze als zodanig in de kadasterkaart werd 
opgenomen. Nadat Brouwhuis tot een 
gemeenschap was uitgegroeid, die ook 
aan een tramlijn was gelegen, ontstond 
er behoefte aan een eigen school en 
kerk. De kerk, gewijd aan Onze-Lieve-
Vrouw Middelares aller Genaden, kwam 
gereed in 1929, enkele honderden meters 
ten westen van het oude gehucht.
Rondom kerk, school en tramlijn ont-
stond een dorpskom. In 1968 werden zo-
wel het Bakelse als Vlierdense deel van 
Brouwhuis bij de groeikern Helmond 
gevoegd. Daardoor was Brouwhuis voor 
het eerst een bestuurlijke eenheid, nadat 
ze dat ook al parochieel was geworden.
Vanaf de jaren 80 van de 20e eeuw 
kwam woningbouw en ontwikkeling 
van bedrijventerreinen op gang. De ver-
legging van de Zuid-Willemsvaart en 
de aanleg van de Rochadeweg waren 

onderdelen van dit plan. De dorpskom 
werd ingepast in de nieuwe woonwijk. 
Diverse verderaf gelegen gehuchten, 
zoals de Achterste Beersdonk, werden 
tussen 1995 en 2004 afgebroken om 
plaats te maken voor bedrijventerrei-
nen. Andere, zoals Peeleik, werden in de 
bestaande bebouwing ingepast.

Bezienswaardigheden
Hoewel de oude kern van Brouwhuis 
geheel ingesloten ligt door nieuwbouw-
wijken, is toch nog iets van de sfeer uit 
de vroege twintigste eeuw bewaard 
gebleven. Kerk van Onze Lieve Vrouw 
Middelares aller Genaden uit 1929, een 
bakstenen kerk, voorzien van een Ge-
rardus Majella-kapel met een gipsen ge-
polychromeerd beeld van deze heilige.
Voormalige bezienswaardigheden
Enkele langgevelboerderijen aan de 
Bruhezerweg, ten oosten van de kerk. 
Eén ervan is afgebroken en heeft plaats-
gemaakt voor woningen.

Natuur en landschap
Van de landelijke omgeving van Brouw-
huis is veel verdwenen, aangezien in 
het westen uitgestrekte bedrijventer-
reinen werden ingericht en in 1993 ook 
de omleiding van de Zuid-Willemsvaart 
gereed kwam. Ten noorden van de oor-
spronkelijke kern verrees een woonwijk.
Direct ten het oosten van Brouwhuis ligt 
een naaldbos op de voormalige Brouw-
huissche Heide, aangelegd op heide en 
stuifzand. Het toont nog fraai de ken-
merkende ontginningsstructuur met 
haakse brandgangen. Verspreid door 
dit bosgebied liggen nog restanten van 
stuifzand, zoals de Zwaanse bergen, met 
enkele jeneverbessen.

Ontsluiting
De wijk ligt aan de spoorlijn Eindhoven-
Venlo en heeft sinds 1987 een eigen 
treinstation, namelijk Station Helmond 
Brouwhuis. Brouwhuis wordt ten wes-
ten begrensd door de omgeleide Zuid-
Willemsvaart en ten noorden door een 
spoorlijn, en de wijk Rijpelberg. Ten 
westen en zuiden van de wijk liggen uit-
gestrekte bedrijventerreinen.

Welkom bij 
Winkelcentrum Brouwhorst!
Brouwhuis heeft een mooi winkelcen-
trum genaamd  Brouwhorst. Brouw-
horst kent een actieve winkeliers ver-
eniging, die o.a. de st. Nicolaasintocht 
regelt en zorgt voor de kerstverlichting 
en verschillende evenementen door het 
jaar heen. In 2017 was Brouwhorst het 
schoonste winkelcentrum van Neder-
land.
Acties en evenementen wisselen elkaar 
vele malen per jaar af om de klant te 
laten genieten van het mooie winkel-
centrum.
• Veiligheid en leefbaarheid staan hoog 
in het vaandel.
• 2 jaar achtereen uitgeroepen tot op 1 
na schoonste winkelcentrum van Ne-
derland.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag: 08:00 - 20:00, 
vrijdag: 08:00 - 21:00, zaterdag: 08:00 - 
20:00, zondag: 10:00 - 18:00

www.brouwhorst.nl

Helmond

BROUWHUIS

Wijkmanager is mw. 
Hennie de Gooijer, 
info@wijkmanagement
helmond.nl | Mobiel: 0622616134
U kunt gerust contact zoeken 
met haar voor uw eventuele 
vragen. Meer info is natuurlijk te 
vinden op www.wijkmanagement
helmond.nl

Brouwhuis heeft 9.350 inwoners met 
een bevolkingsdichtheid van 2.412 in-
woners per vierkante kilometer. Deze 
9.350 inwoners bestaan uit 4.695 man-



15week nummer 27 vrijdag 6 juli 2018de loop weekkrant HELMOND

• MEER DAN 250 VAKANTIEREIZEN NAAR BESTEMMINGEN IN HEEL EUROPA
• MODERNE BUSSEN MET VRIENDELIJKE CHAUFFEURS
• 

Altijd beter uit met Ghielen!Altijd beter uit met Ghielen!

STANDAARD

COMFORTCLASS

100%
Geniet

Garantie!

WWW.GHIELEN.NL ISO
9001

GENIETEN...

ANDORRA & BARCELONA/ SPANJE
In Andorra geniet men van het beste van twee werelden: van de Spaanse zon en van het 
leven als God in Frankrijk!

Vertrekdatum:  9 september - 12 dagen - € 975,-

RONDREIS MIDDELLANDSE ZEE
Vertrekdatum: 21 september
12 dagen halfpension - € 1250,-

ZELL AM HARMERSBACH/DuItSLAND
Vertrekdata: 12 aug. en 16 sep.
8 dagen halfpension - € 555,-

PARELS AAN DE DONAu
Vertrekdata: 28 juli en 15 sep.
8 dagen halfpension - € 750,-

tOSCANE/ ItALIË 
We concentreren ons op de natuur, de bezienswaardigheden en de schoonheid van het 
volgens velen ‘mooiste stukje van Italië; Toscane!
   Vertrekdatum: 20 oktober 9 dagen -  € 750,-

ALKEN AN DER 
MOSEL/DuItSLAND
Vertrekdata: 
16 juli, 5 aug. en 2 sep.
5/6 dagen halfpension

vanaf € 395,-

DISNEYLAND 
PARIJS
Vertrekdata: 
16 aug. en 18 okt.
3 dagen logies/ ontbijt

€ 295,-

BLAIRGOWRIE/ 
SCHOtLAND
Vertrekdatum: 
25 augustus 
9 dagen halfpension

€ 945,-

DE KOOG tExEL/
NEDERLAND
Vertrekdata:
15 en 17 aug., 14 sep. 
en 5 okt.
3 dagen halfpension
vanaf € 235,-

FIEtSEN IN DE EIFEL
Vertrekdata: 
22 juli en 16 september
5 dagen halfpension

€ 410,-

MILLINGEN AAN DE 
RIJN NEDERLAND
Vertrekdata: 
27 aug. en 17 sep.
5 dagen volpension

€ 425,-

MuSIKHERBSt AM 
WILDEN KAISER
Vertrekdata: 
25 sep. en 2 okt.
6 dagen halfpension

€ 620,-

! Incl. dranken 

18.00-22.00 uur!

WINtERBERG-ZÜSCHEN/DuItSLAND
Vertrekdata: 20 aug. en 24 sep.
5 dagen halfpension € 360,-

! Incl. dranken 

18.00-22.00 uur!
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A.S. vrijdag 6 juli:
daredevils

Lokaal talenten
podium:

Daredevils knalt door de geluidsbarrière en laat 
daarbij een spoor van confetti, lege glazen en 
voldoening achter. Bereid je voor op een muzikale 
blikseminslag van astronomische proporties, 
waarbij classics en gewaagde actuele hits in elkaar 
versmelten. Zet je schrap: er is een duivelse 
tornado in aantocht!

Sander Janssen, Live & Acoustic  + 
She's On Mars – Maikel Skaliks

VOLGENDE WEEK:
VAN DIKHOUT en massi
In het voorprogramma staat Massi: een hip-
hop-head in hart en ziel. Je krijgt een mix van Funk, 
Soul en Hardrock op je bord wanneer je een show 
ziet van deze energieke hiphop artiest. De hoofd-
act is Van Dik Hout: al twintig jaar aan de top met 
hun pure rock en gevoelige teksten en nog altijd 
een bepalende factor in de Nederpop.

Sound & Light 
Technology
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Buurtevenement 
“Interactief & Verbinden”

Ook dit jaar weer organiseert 
De LEVgroep samen met de 
Zorgboog een buurtevenement 
waar bezoekers interactief be-
trokken worden om samen 
een leuke ontmoeting te heb-
ben die elkaar voor langere tijd  
verbindt.
Op Zondag 8 juli tussen 12.00 
en 17.00 uur zal dit evenement 
plaatsvinden aan de Jan van 
Goyenlaan 1. (bij de Pannehoeve) 
Er zijn dan kramen aanwezig, die 
op een leuke interactieve ma-
nier hun bezigheden in de wijk 

presenteren. Verder zal er ach-
tergrond muziek aanwezig zijn 
en live een groot koor om 13.00 
uur. En natuurlijk ook versnape-
ring kan niet ontbreken en zal er 
eten en drinken tegen een rede-
lijk prijs beschikbaar zijn. Graag 
tot dan! 
Mocht u vragen hebben bel dan 
naar Frans Sleegers 06-14871295 
of mailen kan ook 
frans.sleegers@levgroep.nl s

Helmond-Noord

Contouren ‘Uitvinders Trainingspak’ 
steeds beter zichtbaar

De eerste serie repetities zit er-
op. Dinsdagavond kwam de cast 
van De Uitvinders van het Trai-
ningspak voor de laatste maal 
bijeen voor de zomervakantie. 
De première van de musical 
is op Tweede Kerstdag; vanaf 
augustus zijn er nog ruim vier 
maanden om te schaven aan 

zang, dans en spel. De talent-
volle groep is al veel gegroeid en 
langzaam worden de contouren 
van de nieuwe voorstellingen 
zichtbaar.

Feest van herkenning 
Het is inmiddels een fijne tradi-
tie: bij de laatste repetitie voor 
de zomer speelt de cast voor het 
eerst voor een publiek. De toe-
schouwers zijn allen betrokken 

bij de organisatie. Leden van het 
artistieke team en het bestuur 
hebben af en toe al wat gezien, 
maar voor orkestleden en ver-
tegenwoordigers van de raad 
van aanbeveling is alles nog een 
grote verrassing. “We gaan straks 
meerdere verhalen brengen die 
als een fijne stof in elkaar zijn 
verweven”, start regisseur John 
van der Sanden op deze warme 
zomeravond. “Ze vinden plaats 

Helmond

Het aanwezige publiek genoot duidelijk van de cast. Er werd serieus gerepeteerd maar er was ook zeker 
genoeg ruimte voor humor en gezelligheid! (bron foto; Mandy Meeuwsen, www.helmondnu.nl)

op bekende plekken als de tex-
tielfabriek, de frietzaak, camping 
Oostappen en het Sassenplein. 
Een feest van herkenning voor 
de Helmonder, gebracht door 
opnieuw een hele goede groep 
acteurs.” Onder leiding van koor-
repetitor Gerard de Graaf zongen 
de spelers enkele nummers uit 
de voorstelling. In het publiek liet 
iemand haar bovenarm zien aan 
haar buurvrouw. Kippenvel.

Er zijn nog kaarten!
Na de pauze werden vier scènes 
gespeeld. Leuk om te zien: er zijn 
diverse acteurs bij die ervaring 
opdeden bij Berry de Musical en 
Verhaal van de Knaal, maar er 
zijn ook veel nieuwe gezichten. 

En die debutanten doen zeker 
niet onder voor de meer ervaren 
helft. “Er zijn nog kaarten voor de 
voorstelling”, vertelt pr-man Per-
ry Vermeulen na de laatste dia-
loog, toen het tijd was voor een 
gezellige borrel. “We raden men-
sen aan om op tijd te bestellen, 
omdat we bij beide voorgangers 
uiteindelijk veel mensen heb-
ben moeten teleurstellen. Vanaf 
Tweede Kerstdag spelen we tien 
voorstellingen tot en met zondag 
6 januari. Het gala van 30 decem-
ber is leuk om te noemen: een 
middagvoorstelling met erna een 
volledig verzorgd feest voor de 
hele zaal. Terugdenkend aan 2014 
en 2016 zou ik zeggen: kijk snel op 
de website van Het Speelhuis.” s

VRIJWILLIGERSWERK HELMOND
Maatschappelijke 

Stage (MaS)
Vrijwilligers en 

Maatschappelijke Stage 
markt op 11 oktober

VIP Magazine voor 
vrijwiligers

Helmond voor elkaar

Op zoek naar een leuke plek 
om vrijwilligerswerk te doen 

of een Maatschappelijke Stage 
te lopen? Kom op donderdag 

11 oktober naar de Vrijwilligers 
en Maatschappelijke Stage 

markt. Deze vindt plaats in het 
ROC ter AA (locatie Keizerin 

Marialaan 2). Jongeren en 
volwassen die op zoek zijn naar 
vrijwilligerswerk en leerlingen 

die een Maatschappelijke Stage 
zoeken, zijn van harte welkom.  
Maatschappelijke organisaties 

kunnen zich op deze markt 
presenteren aan potentiele 

vrijwilligers en stagiairs. 
Mee doen? Meld je aan via 

vrijwilligerswerkhelmond@
levgroep.nl. 

Vrijwilligerswerk Helmond heeft 
een magazine uitgebracht voor 

vrijwilligers in Helmond: VIP 
magazine. Een blad boordevol 
informatie voor vrijwilligers en 

vrijwilligersorganisaties. Lees over 
de AVG, vrijwilligersverzekering, 

financiering, inzet van socia media, 
Leren met LEV en maak kennis met 

een aantal vrijwilligers. Informatief en 
super leuk om te lezen! Je vindt het 

magazine op verschillende plekken in 
de stad en online op de website van 
LEVgroep: http://www.levgroep.nl/

dynapage.asp?sleutel=242

Op zoek naar: 
- Vrijwilligerswerk? 

- Iemand die jou ergens mee 
kan helpen?

- Een vrijwilliger voor jouw 
organisatie of vereniging?

- Iemand die jouw hulp goed 
kan gebruiken?

Op Helmondvoorelkaar 
vind je heel veel leuke 

vrijwilligersvacatures én 
mensen die graag een 

stadgenoot willen helpen. 

Kijk op 
www.helmondvoorelkaar.nl 

en kom in contact met elkaar! 
Veilig en betrouwbaar.

40 Leerlingen van het 
Vakcollege hebben in 

juni hun technische 
vaardigheden ingezet voor 

hun Maatschappelijke Stage 
bij de Dierenambulance, 

Speeltuin West, het 
HomeComputerMuseum, 

Stadstuin en bij Begraafplaats 
Molenstraat. Leerlingen 

en organisaties waren erg 
enthousiast! Zoek jij ook 
een leuke MaS? Of heeft 

jouw organisatie plek voor 
Maatschappelijke Stagiairs? 

Kijk dan snel op www.
helmondvoorelkaar.nl/mas 
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START DE 
VAKANTIE 
GOED!

Reserveer snel uw tafel!
Scheepsboulevard 2 | Helmond

(0492) 87 00 55 | info@opsuyt.nl

restaurantopsuyt.nl

aanstaande zondag
3-gangen sharing platter

27,50p.p. 

incl. 2 uur drank (bier/wijn/fris)

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

Heuvel 4 ▪ 5421 CN Gemert ▪ 0492-361912 ▪ info@kastanjehof.com 

Chef de Partie/
zelfstandig werkende kok

Vier Pasen bij Kastanjehof
Tijdens beide paasdagen serveren wij zowel een gezellige paas brunch als diner.
Geniet samen met uw familie vanaf 12.00 uur van een gezellige paasbrunch 

€19,50 p.p.

Wij beginnen met een glas Prosecco en een amuse. 
Daarna een Minestrone soep, diverse belegde sandwiches, 

warm en koude hapjes en een Vitelo Tonato. 
Dit terwijl uw kinderen pizza en mu�  ns samen met Guust maken 

in de kookstudio €10,00 p.k.

’s Avonds voor het paas diner serveren wij een 3 gangen diner 
€27,50 p.p.

Het diner begint vanaf 18.30 uur. 

Graag reserveren 0492-361912

www.kastanjehof.com
Vacature 

Voor ons restaurant zijn wij opzoek naar een gemotiveerde kok die ons team 
kan versterken. Je komt te werken in een bedrijf waar plezier en voldoening in 
je werk voorop staan. Wij bieden een fulltime baan met salaris conform cao en 
naar prestatieniveau.

Onze koks combineren creativiteit met traditie. Herken jij jezelf ook hier in? 
Solliciteer dan direct. Onze wereldkeuken lacht je toe en bij Michelin zijn  
wij bekend als Bib Gourmand-restaurant. 

tevens zijn wij ook opzoek naar afWas/keukenhulp en 
medeWerkers voor in de bediening, leeftijd vanaf 16 jaar.

Stuur je cv en motivatie naar info@kastanjehof.com of bel 0492-361912

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 8 juli:

12.00 uur: De Politieharmonie 
Oost-Brabant 
De politieharmonie (1994) telt ruim vijftig 
leden. Een groot deel van de vereniging 

bestaat uit politiemensen uit de eenheid 
Oost-Brabant (Eindhoven en 's Hertogen-
bosch) die in hun vrije tijd musiceren. 

13.00 uur: De Salty Dogs uit Mierlo
Dit shantykoor werd opgericht in 1999. 
Shanty's zijn sinds de 14e eeuw op zee en 
door zeelui gezongen liederen, werkliedjes. 

Een goede shantyman was zijn gewicht in 
goud waard, dan verliep zware werk vlot-
ter omdat iedereen gelijkmatig, op maat 
van de muziek werkte.

14.00 uur: Muziekkapel Ragazzi 
uit Helmond
Ragazzi,  vroeger bekend als hofkapel de 
Skoimbloazers, speelt Egerlander, Duitse 
Schlager, Marsmuziek, Nederlandstalig en 
Popmuziek. Ze staat onder leiding van Ben 
Huibers. s

Warande

Carat Concert: 
De Politieharmonie, Salty Dogs en 

Ragazzi uit Helmond

Het shantykoor ‘Salty Dogs’ uit Mierlo zullen als tweede optreden aankomende zondag 
(bron foto; Carat Concerten)
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Carat Concert: 
De Politieharmonie, Salty Dogs en 

Ragazzi uit Helmond

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

Helmond-Oost

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

Annawijk/Suytkade

De Gaviolizaal met zijn collectie 
draaiorgels en accordeons van 
Arie Willems, beheerd door de 
Stichting Draaiorgels Helmond, 
is elke zaterdag en zondag ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Groepen ook op afspraak, info: 
info@draaiorgelshelmond.nl Op 
zondagen ook regelmatig con-

Helmond

certen. U bent welkom in de To-
renstraat 36a. 5701 SH Helmond.

Bridgeclub ’t Houtse Slem orga-
niseert a.s. vrijdag 6 juli de laatste 
bridgedrive voor de ‘zomerstop’ 
in De Geseldonk. Ook niet-leden 
zijn van harte welkom en kun-
nen tegen een kleine vergoeding 
meespelen.  Er zijn kleine prijzen 
te winnen. Aanmelden als paar 
om 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

Zondag 8 Juli fietst fietsclub 
het verzetje de spijkerkappellen 
route ( Handel ) .Deze route is 54 
KM. Vertrek om 09.00 uur vanaf 
de Rabobank in Mierlo-Hout.

Kindervakantieweek helemaal klaar 
voor lustrumeditie

Het is inmiddels een mooie tra-
ditie geworden: de eerste week 
van de zomervakantie wordt in 
Brandevoort de Kindervakan-
tieweek gehouden. Een week 
bomvol activiteiten, van knut-
selen, tot buitenspelen of een 
excursie. 

De organisatie is er klaar voor 
en de kinderen vast ook. De 
week wordt mede mogelijk ge-
maakt door tal van sponsors, 
waaronder het Wijkfonds van 
de Rabobank Helmond.

‘Wij doen het voor die glimlach 
op het gezicht van de kinderen’, 
vertelt Mireille van Schagen van 
de kindervakantieweek. ‘Dat is 
zo veel waard!’ 

De organisatie achter de kinder-
vakantieweek begint al maanden 
voor het grootse event met de 
planning en voorbereiding. ‘Tien 
jaar geleden zijn we hiermee be-
gonnen en het bleek een schot 
in de roos. De afgelopen jaren 
deden er rond de 1.000 kinderen 
mee, dat is toch fantastisch?’

Dit jaar is het thema van de week 
X-peditie Brandevoort. ‘Vanwe-
ge het jubileum gaan we extra 
groots uitpakken. Voor de kinde-
ren staat er een bijzonder uitje op 
het programma. We sluiten de 
week af met een extra feestelijke 
Midzomeravond met een cover-
band en DJ op het sportpark. 
Tijdens de Midzomeravond zijn 
ook alle familieleden welkom en 
is er vermaak van jong tot oud. ’

Om een week bomvol activitei-

ten mogelijk te maken, zijn diver-
se ingrediënten nodig. Genoeg 
‘handjes’ bijvoorbeeld. ‘Ouders 
helpen per kind een dag mee en 
dat blijkt een heel goed concept. 
Zo draagt iedereen zijn of haar 
steentje bij en bovendien merken 
we dat ouders daardoor extra 
betrokken zijn. Daarnaast zijn 
veel tieners helemaal ‘besmet’ 
met het kindervakantieweek-
virus. Ze gaan niet mee als deel-
nemer, maar als begeleider van 
een groep. Van deze betrokken 
ouders en jeugdvrijwilligers zien 
we regelmatig mensen doorstro-
men naar de organisatie. Nieuwe 
leden voor de organisatie voor 
de Kindervakantieweek van 2019 
zijn op dit moment erg welkom.’ 

Ook de sponsors zijn zo’n be-
langrijk ingrediënt. ‘We hebben 
een wijk waar veel ondernemers 
te vinden zijn, die graag willen 
bijdragen’, vertelt Mireille.  Ook 
het Wijkfonds van Rabobank 
Helmond levert dit jaar een bij-
drage. Wijkambassadeur Ibra-
him Esilcimen

kent het initiatief al langer. ‘Mijn 
kinderen doen er met veel plezier 
aan mee, ik heb dus met eigen 
ogen gezien hoeveel deze week 
waard is voor de deelnemers. 
Ik vind het mooi dat het sámen 
beleven centraal staat, de goede 
sfeer is heel belangrijk voor deze 
week en dat merk je ook. 

Je ziet echt dat de kinderen ge-
nieten. Daarnaast zetten we met 
zo’n mooie Kindervakantieweek 
Brandevoort nog eens extra goed 
op de kaart. Een mooi initiatief 
dat we als betrokken bank dus 
zeker mogen ondersteunen.’ s

Brandevoort

In de eerste week van de zomervakantie vindt traditiegetrouw de Kindervakantieweek plaats in Brande-
voort! (bron foto; Jan Dijstelbloem, Jadijfoto.nl)

www.stichtinglief.nl
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V.d. Nieuwenhuijzen Auto’s genomineerd 
tot beste onafhankelijke autobedrijf van 2018 

Frank van den Nieuwenhuijzen: ‘Het is al vrij bijzonder om 
met één autobedrijf tot de beste van Nederland te behoren, 
laat staan met twee bedrijven die ook nog eens totaal 
verschillend van aard zijn. VDNS Kia is een dealerbedrijf 
terwijl v.d. Nieuwenhuijzen Auto’s een onafhankelijk 
autobedrijf is. Het blijkt maar weer eens dat we hier in 
Helmond iets bijzonders hebben neergezet.’

Autodroom Helmond aan de Varenschut in Helmond 
huisvest v.d. Nieuwenhuijzen Auto’s, VDNS Kia en Suzuki-
dealer VDNS Suzuki. Klanten kunnen bij de garage 
terecht voor het onderhoud aan hun auto of binnenlopen 
bij Brabant Autolease voor het afsluiten van een 
leasecontract. En dan is er ook nog Carcleaning Helmond. 
‘We willen onze klanten zo veel mogelijk ontzorgen. Al het 
gemak onder een dak.’ 

De komende weken wordt v.d. Nieuwenhuijzen op 
verschillende manieren beoordeeld. ‘Er wordt een 
bedrijfsscan gemaakt en we worden bezocht door een 
mysteryshopper’, legt Frank uit. Op 9 oktober vindt de 
prijsuitreiking plaats. ‘Uiteraard gaan we voor de eerste 
plek! Onze strategie: zoals altijd de klant centraal zetten, 
meedenken en service bieden, dat zit in ons DNA.’ 

Er komt hoe dan ook een feestje bij v.d. Nieuwenhuijzen 
Auto’s: ‘We gaan uiteraard stilstaan bij ons 25-jarig 
jubileum. Deze titel zou de kroon zijn op het harde werk  
van de afgelopen 25 jaar.’ 

VDNS Kia Helmond behoort al sinds jaar en dag tot  
de beste Kia-dealers van Nederland. Ook dit jaar is  
VDNS Kia Helmond daarvoor beloond. ‘Samen met  
9 andere Europese dealers zijn wij verkozen tot beste 
dealer van Europa´, vertelt manager Danny Vriens trots. 

Autodroom Helmond mag met recht een succesformule 
worden genoemd. De gezamenlijke visie van het 
bedrijfsverzamelgebouw om te streven naar een optimale 
klantbediening, heeft al geleid tot verschillende mooie 
successen. Zo is VDNS Kia al enkele keren uitgeroepen 
tot Platinum dealer. En nu is v.d. Nieuwenhuijzen  
Auto’s door de BOVAG uitgeroepen tot één van de  
10 beste onafhankelijke autobedrijven van Nederland. 
Een interview met de man achter het succes,  
Frank van den Nieuwenhuijzen.

Brabant Autolease is een betrouwbare partner voor 
iedereen die een auto wil leasen. ‘Wij zijn onafhankelijk  
en betrokken en kijken heel nauwkeurig naar de 
wensen van de klant’, vertelt manager Ton van Abeelen.  
‘Je kiest als klant voor leasing omdat je geen omkijken  
wilt hebben naar je auto. Wij verzorgen dan ook alles 
tot in de puntjes. Snelle service, kwaliteit en één 
duidelijk aanspreekpunt. Dat maakt het voor onze klant 
overzichtelijk.’

VDNS Suzuki is dé Suzuki-dealer van Helmond en 
omstreken. Manager Patrick Hendrikx: ‘Kom vooral 
eens langs om de Suzuki’s in onze showroom te bekijken 
en uit te proberen’, nodigt hij uit. Bij het autobedrijf zijn 
zowel de nieuwste modellen als occasions te vinden.  
‘In beide gevallen zorgen we voor de beste service  
en kundig advies.’ Ook voor degelijk onderhoud met 
originele onderdelen bent u bij VDNS Suzuki aan het  
juiste adres.

Onze strategie: 
zoals altijd de klant 

centraal zetten, 
meedenken en service 

bieden, dat zit  
in ons DNA

Hoe hij dat succes verklaart? ‘We maken gewoon waar 
wat we beloven, zonder poespas. En we investeren in 
hooggekwalificeerd personeel. Eén van onze monteurs 
mag zich sinds kort Mastermonteur noemen. Ons 
personeel maakt echt het verschil.’

VDNS Kia Helmond VDNS Suzuki Brabant Autolease

ADVERTORIAL

 HALVE FINALIST BOVAG 
AUTOBEDRIJF VAN HET 
JAAR 2018-2019

VERKOZEN TOT PLATINUM 
PRESTIGE DEALER EN 

DEALER OF THE YEAR 2018



21week nummer 27 vrijdag 6 juli 2018de loop weekkrant HELMOND

Nieuws uit Mierlo-Hout

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

Lokaal
Vertrouwd
Persoonlijk

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

Uitvaartzorg van de Kerkhof

Advies op maat Meet service Monteer service Showroom

Wij maken van uw huis een thuis!

*Op door ons geconfectioneerde gordijnen, vitrages en/of systemen!

SUMMER DEAL 
10% KORTING*

Deelen Stoffen en Gordijnen
Houtse Parallelweg 83
5706 AD - Helmond
Tel. 0492 - 547023
info@deelenstoffen.nl

Het Goedkope Huis
Maaspoort 58
6001 BR - Weert
Tel. 0495 - 533552 
info@hetgoedkopehuis.nl

Let op houdt rekening met 
bouwvaksluiting 21 jul t/m 13 aug

Informatiebord Alphonsus 
onthuld  door Nellie en 

Gerrit van Neerven 

Op de zonnige zaterdagmiddag van 30 
juni werd in Mierlo-Hout het vijfde in-
formatiebord van de toekomstige histo-
rische route onthuld. Het bord staat te-
genover het huidige woonzorgcentrum 
Alphonsus en werd na een korte toe-
spraak door Mario Coolen onthuld door 
het echtpaar Nellie en Gerrit van Neer-
ven. Ook wethouder Harrie van Dijk, hij 
is woonachtig in Mierlo-Hout, kwam een 
kijkje nemen.

Er was een groot aantal belangstellenden 
aanwezig. De informatie op het bord ver-
telt de geschiedenis over het voormalige 
klooster, dat inmiddels is afgebroken en op 
welke plek nu het zorgcentrum Alphonsus 
is gevestigd. De onthulling werd verricht 
door Nellie en Gerrit van Neerven van de 

stichting Stadsgalerij Helmond, omdat 
zij kortgeleden een maquette hebben ge-
maakt van het voormalige klooster. 
Heemkundevereniging Myerle heeft ge-
zorgd voor de juiste informatie. Enkele 
leden van de vereniging hebben zelfs een 
bezoek gebracht aan de archieven van het 
liefdegesticht om zeker te zijn dat de juiste 
informatie op het bord verwoord zou wor-
den.
De wijkraad Mierlo-Hout hoopt in de 
toekomst nog vijf borden te onthullen. 
Het informatiebord is onderdeel van de 
historische route door Mierlo-Hout en is 
mede mogelijk gemaakt door de wijkraad 
Mierlo-Hout, gemeente Helmond, de Ra-
bobank Helmond en Heemkundekring 
Myerle.

Op onze website www.helmondnu.nl is 
ook een gefilmd verslag te vinden van de 
onthulling. s

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

De onthulling van het vijfde informatiebord in Mierlo-Hout is officieel een feit, ga dus 
zeker even lezen wat er op staat! (bron foto; Eric van der Putten, www.helmondnu.nl)

15 medailles voor HT’35

Zondag 1 juli vonden in de trainingshal 
van HT’35 in Helmond de regionale toe-
stelkampioenschappen plaats voor de in-
stappers en pupillen-1 N3 en bovenbouw 
jeugd-2 turnsters. Er werd maar liefst 2x 
goud, 7x zilver en 6x brons behaald!

Er werd in twee ronden geturnd, 's mor-
gens de pupillen-1 (12 hadden zich per toe-
stel geplaatst) en daarna de instappers (6) 
en jeugd-2 (6). 
Wat werd het een mooie afsluiting van het 
seizoen, met maar liefst 15 medailles:
Evy Donleben (P1 N3): sprong 3e, brug 
5e, vloer 8e / Lotus van Zupthen (P1 N3): 
sprong 6e, brug 7e, balk 6e, vloer 11e / Day 

v.d. Ven (P1 N3): brug 3e, balk 3e, vloer 5e 
/ Sofie Helsen (P1 N3): brug 6e, vloer 7e / 
Zoë Fransen (P1 N3): balk 4e, vloer 2e
Zoë Kwee (instap N3): sprong 6e, balk 2e 
/ Susan Abdullah (instap N3): sprong 2e, 
brug 2e, balk 3e, vloer 3e / Saartje Beks (in-
stap N3): brug 5e
Dyshanti Adriana (div.3 jeugd-2): sprong 
1e, balk 3e, vloer 3e / Jill Steenbakkers 
(div.3 jeugd-2): sprong 2e, brug 1e / Gwen 
van Berne (div.3 jeugd-2): brug 2e, balk 5e, 
vloer 2e

Vanaf komende week begint de zomerva-
kantie en zullen de trainingen voor de re-
creanten komen te vervallen. Vanaf maan-
dag 20 augustus beginnen we weer. Pret-
tige vakantie! Meer informatie www.ht35.
nl of op onze Facebookpagina. s

Sofie Helsen, Evy Donleben, Zoë Fransen, 
Day v.d. Ven, Lotus van Zutphen.

Dyshanti Adriana, Gwen van Berne, Jill 
Steenbakkers, Zoë Kwee, Susan Abdullah, 
Saartje Beks (bron foto’s; HT’35)

0492-845350   info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

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

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

’Een mooiere plek 
kun je niet wensen.’

‘Ma voelt zich 
echt thuis.’

‘We voelen ons 
bevoorrecht.’

‘Voor iedereen 
betaalbaar’

‘Ik geef een negen!’
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Nieuws uit Mierlo-Hout

Gilde Sint Antonius Abt: ‘Bedankt’ 

Met gepaste trots kijkt het Gilde Sint 
Antonius Abt terug op 4 welgeslaagde 
fantastische gildedagen onderverdeelt 
in 3 gildedagen bestemd voor onze eigen 
gemeenschap en de TOPPER de Kring-
gildedag zondag 24 juni. 

Groots was de ondersteuning van vele 
ondernemers en de gemeenschap Mier-
lo-Hout, De Gemeente Helmond, burge-
meester Blanksma, Pastoor - Deken van 
de Laar, subsidieverstrekkers, onze leden 
en vrijwilligers, het Kringbestuur en alle 
deelnemende verenigingen. RKSV Mierlo-
Hout, Zaal de Koning, van Rijsingen Diep-
vries, dansvereniging X-perience, Janssen 
Verreiker, Kring Peelland, de verkeersre-
gelaars, Fanfare Unitas, Adcommunicatie, 
en alle bezoekers tijdens de 4 Kringgilde-
dagen.

Verder aan iedereen die op wat voor een 

manier zijn steentje heeft bijgedragen tot 
het welslagen van de Kringgildedagen 
2018.

Uitslag Gilde Sint Antonius Abt Loterij 
Hoofdprijs 2 elektrische fietsen  
lotnummer 0447
1ste prijs Gilde Promo evenement 
lotnummer 0601
2de prijs Huidverzorging set  
lotnummer 0305
3de prijs Reischeque   
lotnummer 0294
4de prijs Quarts wekker  
lotnummer 1948  
5de prijs Cadeaubon   
lotnummer 0639
6de prijs Schutterke likeur  
lotnummer 0413

Alle prijzen zijn reeds in het bezit van de 
gelukkige winnaars.

Het Gilde Sint Antonius Abt bedankt alle 
deelnemers. s

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Wegens grote belangstelling aandacht 
voor het jubileumjaar

Het comité van de SeniorenVakantie-
Week wil extra aandacht voor de seni-
oren van Mierlo-Hout, Brandevoort en 
Helmond-West. Op maandag 2 juli heb-
ben wij onze tweede inschrijving gehou-
den. Wij vinden het geweldig dat er zo-
veel belangstelling is.. 

Vooral onze bus-boottocht waar veel men-
sen van onder de indruk zijn. Wij hadden 
een planning met een bus van 64 perso-
nen, maar daar zijn we al ruim overheen.

Het comité heeft de nodige voorbereiding 
getroffen om een tweede bus te realiseren.
Wil je gebruik maken van die mooie 

dagtocht? Er zijn nog enkele plaatsen  
beschikbaar.
Wij hebben nog enkele dagen gereser-
veerd om niet alleen voor de bus in te 
schrijven, maar voor alle andere activitei-
ten. Zie hiervoor het volledig programma 
van de seniorenvakantieweek, welk reeds  
in de plaatselijke weekkranten zijn ge-
plaatst. Doe gezellig mee en geniet van 
zo’n vakantieweek.

Inschrijving in woonzorgcentrum Savant  
Alphonsus waar ook de formulieren ter 
beschikking liggen.

Inschrijving op de volgend data: donder-
dag 12 juli van 10.tot 11 uur, vrijdag 20 juli 
van 10 tot 11.00 uur en op woensdag 25 juli 
van 2 tot 3 uur. s

De belangstelling voor de busreis is groot dus wacht niet te lang! (bron foto; pewa foto’s)

De vakantie- en luisterbieb is er 
gratis voor iedereen

Een cadeautje namens Bibliotheek Helmond-Peel 
voor leden en niet-leden

Deze zomer heeft Bibliotheek Helmond-
Peel een cadeautje voor leden en niet-
leden. Van 1 juli t/m 31 augustus kunnen 
er via twee speciale apps ruim 60 e-books 
worden gedownload en 5 luisterboeken. 
En het mooie is, dit bieden we je gratis 
aan. Kijk voor alle info op: www.biblio 
theekhelmondpeel.nl/zomerbieb 

VakantieBieb-app
Lekker lezen in de vakantie? Met de Va-

kantieBieb neem je ruim 60 e-books overal 
mee naartoe. Dat scheelt weer boeken 
sjouwen. Je kunt de app downloaden van 1 
juli t/m 31 augustus. Veel leesplezier!

LuisterBieb-app
Luister je liever naar boeken dan dat je ze 
leest? Dan is de LuisterBieb-app ideaal. 
Van 1 juli tot en met 31 augustus zijn er vijf 
luisterboeken toegevoegd aan de Luister-
Bieb die voor iedereen beschikbaar zijn: 
Bibliotheeklid of niet. Dus ideaal om deze 
zomer eens kennis te maken met luister-
boeken. Download de app. s

Van 1 juli t/m 31 augustus kunnen leden en niet-leden ruim 60 boeken lezen met de gratis 
app! (bron foto; Bibliotheek Helmond-Peel)

Helmond

Kennedymars door Helmond!

Aankomend weekend start de Kenne-
dymars! Een deel van de route loopt ook 
door Helmond. Op basis van de voor-
gaande jaren is de voorspelling dat de  
lopers zullen rond 23.15 uur in Helmond 
aankomen.

Maar niet getreurd! In het centrum van 
Helmond vind voldoende entertainment 

plaats zodat men zich geen minuut hoeft 
te vervelen.
Wanneer je de Kennedymars loopt, kun je 
op sommige punten wel wat extra energie 
gebruiken. 
In Helmond Centrum zal dat geen pro-
bleem zijn. Hier vindt Kennedymars Live 
plaats op 7 juli. 
Er staan verschillende podia met live 
bands in de stad. 
Zo krijgt de wandelaar een energieboost 
en de toeschouwer een gezellige avond. s

Helmond

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl
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SPONSOR VAN

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

 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 

WIN DEZE ALFA ROMEO

18 JUNI T/M 22 JULI
EINDHOVEN

HEUVEL

WIN DEZE ALFA ROMEO

18 JUNI T/M 22 JULI
EINDHOVEN

HEUVEL

3 lekkerbekken 
+ 200 gram Huissalade 

+ 400 gram Paella V ISSPEC IAL I TE I TENMierloseweg 41, 
Helmond 

(0492) 55 34 23

€12,00
Samen

Tegen inlevering van deze advertentie.
Aanbieding geldig gehele maand juli.

Voortaan op 
maandag ook 

geopend!

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

8 2 43

1 7

6 8 9

2

2 6 9 7 4 5

3

5 3 8

1 5

2 3 6
Oplossing van week 24:

Mail de gele oplossing voor 6 juli naar:

actie@deloop.eu

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

minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar.

Prijswinnaar krijgt een persoonlijk bericht.

Prijswinnaar week 24: 
Mike Karels

b

a

1

d

c
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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

NU NOG GROTERE STAPELKORTINGEN!

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

OPRUIMING 
STAPELKORTING & SPECIALE KOOPJES TOT 70% 

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen
















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

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 7 juli:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en 
Sint Anna; volkszang;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;
Pierre Dirks; René Michielsen; overleden ouders 
Verhagen van Beek, en zoon Leo; overleden ouders 
Boons-van Rooy;

Zondag 8 juli:
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang
Käthie Saris-Spoormakers; Zus de Vocht-Tielemans; 
Joke van Iersel-van Weert; Harry van Bree;

Donderdag 12 juli:
19.00 uur Alphonsuskapel;

Zaterdag 14 juli:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en 
Sint Anna; volkszang;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;

www.damiaanhelmond.nl

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

Zondag 8 juli
10.30 uur  Gregoriaans koor, Jac Jansen en 
overleden familie Wijnheimer-Roelofs, Joke Geub-
bels-Verberne, Jan Rooijakkers en Jo Rooijakkers-
Vogels, Mark Strijbosch en Lonne van Uden, Cees 
Schueler, Gerry Relou-Aarts, Jan Martens, Miel 
Steijns, Wim van Lieshout, Mien Aalders-van Bom-
mel, Charles Geelen en Will Geelen-Grundeken.

Zondag 15 juli 
10.30 uur  
Hans van Hoek, Femke van Stiphout, Rie Smits-
Verhofstad, Hans Graat, Pieter de Bok, familie Van 
Asten-Van Lent, Dinie van Ansem-Dijstelbloem, 
Rob Mertens, Ans van Zanten-Groenland, Betsie 
Hamilton-Sol.

www.damiaanhelmond.nl

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:
 0492 - 51 39 71

Sjors
Sjors is 6 jaar en gaat graag een paar keer per dag naar 
buiten om daar allerlei katse zaken te doen. Op zijn pro-
gramma staat dagelijks inspectie van zijn territorium en 
een kans om te jagen laat hij niet liggen. Het is handig als 
u een kattenluikje hebt of regelmatig de deur voor hem 
kan openen, want hij moet echt volop naar buiten, is 
daar heel actief. Hij is lang niet zo stoer als je zou denken, 
hij schrikt van onverwachte geluiden en kan behoorlijk 
onzeker zijn, zeker in een nieuwe omgeving. 
Het is geen knuffelkat en geen schootkat; wat hij wél fijn 
vindt is stevig kopjes geven tegen je benen. Als hij je wat 
beter kent komt hij gezellig tegen je benen aan liggen (als 
je op de grond zit), of hij gaat in je knieholtes zitten als 
je met opgetrokken benen zit. Dan kan hij ook zachtjes 
gekriebeld worden op z’n koppie. Leg maar een kussen 
op de grond en ga erop zitten: dan komt Sjors meteen 
aangesneld!  Geen beginnerskat, en niet geschikt voor 
jonge kinderen. Prima kat voor mensen met enige erva-
ring en weinig eisen. 

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

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

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

Scheve mond?

Verwarde spraak?

Lamme arm?
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save the dateJULI WEEK VAN 5 TM 11 JUNI

EVENEMENTEN
Carat-Concerten 

Zondag 8 juli 
Carat-Concerten 
gratis open-
luchtconcerten 
in stadspark de 
Warande in Hel-
mond.
Carat-Paviljoen 
Warande, Wa-
randelaan 1
Zo 8 juli 2018 
12:00 - 15:00 uur.

Live: Hi Tombs! 

Helmondse roc-

kabilly

Optreden Hi 
Tombs Hel-
mondse rocka-
billy van interna-
tionale klasse.
Lokaal 42, Markt 
42
Zo 8 juli 2018 
16:00 - 00:00 uur.

Nostalgische 

dansmiddag op 

kermiszondag, 

met DJ Gerrit en 

onze orgels

Nostalgische 
dansmiddag op 
zondag 8 juli 
en 19 Augustus 
met DJ Gerrit en 
onze orgels.
Stichting Draai-
orgels Helmond 
@Gaviolizaal , 
Torenstraat 36a
Zo 8 juli 2018 
13:30 - 16:30 uur.

5 TOT 11 JULI
Zomerkermis
De zomerkermis wordt dit jaar 
gehouden van 5 tot en met 11 juli. 
Er staan ruim 60 attracties op en 
rond de de Markt, Ameidewal, Wa-
termolenwal, het Piet Blomplein en 
Havenpark.  

DONDERDAG 5 JULI
Live @Lokaal42
Live bij Lokaal42. Donderdag 5 juli 
t/m Woensdag 11 juli tijdens Hel-
mondse Zomerkermis.
Lokaal 42, Markt 42
Do 5 juli 2018 17:00 - 00:00 uur.

VRIJDAG 6 JULI
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 Brande-
voort, de Plaetse 1
Vr 6 juli 2018 14:00 - 18:00 uur.

Kasteeltuinconcerten 
Kasteeltuinconcerten op vrijdag-
avond 6 juli met de Daredevils. Gra-
tis toegankelijk. Nu met Foodstraat.
Kasteeltuin, Kasteelplein 1
Vr 6 juli 2018 19:00 - 23:00 uur.

Vibes - Afterschool Party
Tja waar moet je naar toe in Hel-
mond als je tussen de 12 en 17 jaar 
oud bent en je wilt nog eens ou-
derwets een feestje vieren. Niet zo 
moeilijk hoor: kom naar de Cacao-
fabriek.
De Cacaofabriek, Cacaokade 1
Vr 6 juli 2018 20:30 uur.

ZATERDAG 7 JULI
Weekmarkt Centrum Helmond 
Kom elke zaterdag naar de gezellige 
Helmondse markt De Helmondse 
Markt elke week een feest.
Centrum Helmond, Markt 38
Za 7 juli 2018 09:00 - 16:00 uur.

Kennedymars Helmond Centrum
Kennedymars Helmond Centrum 
met 7 live podia. Het grootse wan-
delevenement vindt weer plaats 
tijdens het eerste weekend van juli 
op 7 en 8 juli 2018 dit jaar ook door 
Helmond Centrum.Havenplein, 
Havenweg 1
Za 7 juli 2018 23:15 - 00:00 uur, zo 8 
juli 2018 00:00 - 03:15 uur.

Kennedymars Live Helmond
Er staan vijf buitenpodia verspreid 
over het centrum van Helmond. 
Alle podia liggen direct aan de 
route: Het Havenplein De Kasteel-
laan Havenweg Kop van de Markt 
en Het Lambertushof.
Helmond-centrum, Watermolenwal 
11
Za 7 juli 2018 20:00 - 03:00 uur.

Kermisconcerten
Op de Kop van de Markt vind je op 
zaterdag 7 juli en zondag 8 juli live 
muziek. Met onder andere Rene 
Schuurmans.
Helmond-centrum, Markt 5
Za 7 juli 2018 13:00 - 02:00 uur, zo 8 
juli 2018 13:00 - 23:00 uur.

Rijpelberg – Live
Nieuw Helmonds evenement 
Rijpelberg-Live omlijst de Kennedy-
mars
Parkeerplaats Emte | Wederhof, 
Wederhof 14
Za 7 juli 2018 19:30 - 01:30 uur.

Op dinsdag 17 juli organiseert Jeugdtheaterschool 
Annatheater een dag vol theaterplezier!
We spelen de hele dag toneel en ’s avonds laten we 
wat we gedaan hebben aan het publiek zien, in een 
echt theater met alles erop en eraan.
Kom in het Annatheater op het grootste podium 
van Helmond in de spotlights staan!
 
Annatheater Helmond, Floreffestraat 21a
dinsdag 17 juli van 10.00 tot 20.00 uur

JEUGDTHEATERSCHOOL
DINSDAG 17 JULI

www.helmondnu.nl

PATHÉ HELMOND
DO. 5 T/M WO. 11 JULI

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

Adrift (2018) (DOV) Zo 12:45 uur / Vr 13:30 uur / Za, Ma, 
Di 16:15 uur / Do, Wo 16:20, 19:15 uur / Ma 18:45 uur / 
Zo, Di 19:20 uur / Vr, Za 20:15 uur
Bookshop, The (DOV) Ma 20:00 uur 
Buurman & Buurman Hebben Een Nieuw Huis (DNL)
Ma, Wo 10:00 uur / Vr 11:00 uur / Za 13:00 uur 
Casper & Emma Maken Theater (DNL) Za 10:00 uur / Di 
10:15 uur / Wo 11:40 uur / Ma 12:00 uur 
First Purge, The (DOV)
Vr 10:30 uur / Do 11:15, 16:00, 18:40 uur / Za 16:50 uur / 
Ma, Di 17:00 uur / Zo, Wo 18:45 uur / Vr, Za 19:30, 22:45 
uur / Do, Ma 21:45 uur / Zo, Di, Wo 22:00 uur
Hereditary (DOV) Zo 11:45 uur / Di 12:15 uur / Do 15:00 
uur / Wo 15:45 uur / Za 16:30 uur / Vr 16:45 uur 
Hotel Artemis (DOV) Wo 17:15 uur / Ma 17:30 uur / Di 
18:15 uur / Do 19:30 uur / Zo 21:45 uur / Vr, Za 22:30 uur 
Incredibles 2 (DNL) Za, Di, Wo 10:00 uur / Zo 10:15, 12:00, 
14:45 uur / Do 10:30, 13:40 uur / Ma 11:30, 14:15 uur / Di, 
Wo 12:45 uur / Vr 13:00 uur / Vr, Di 15:45 uur / 
Za 16:00 uur
Incredibles 2 (N3D) Ma 10:00, 12:45, 15:30 uur / Wo 11:30 
uur / Di 11:40, 14:15 uur / Za 11:45 uur / Zo 13:00 uur / 
Za, Wo 13:30 uur / Vr 13:45, 16:30 uur / Do 15:15 uur / 
Zo, Wo 15:45 uur 
Incredibles 2 (O3D) Vr 10:45 uur / Do 12:30, 18:30 uur / 
Za 12:45 uur / Di 18:00 uur / Zo, Ma 18:10 uur / Wo 18:20 
uur / Vr, Za 19:15 uur
Jurassic World: Fallen Kingdom (DOV)
Zo, Ma 10:15 uur / Za 10:30 uur / Wo 13:15 uur 
Jurassic World: Fallen Kingdom (O3D)
Di, Wo 10:30 uur / Vr 11:00, 15:50 uur / Ma 12:15 uur / 
Do 13:10, 18:00, 21:15 uur / Za 13:15 uur / Di 15:10 uur / 
Zo, Ma 15:15, 21:30 uur / Zo - Di 18:30 uur / Vr, Za 18:45, 
22:15 uur / Wo 21:00 uur
Leisure Seeker, The (DOV) Di 13:30 uur 
Love, Simon (DOV)
Do, Zo, Wo 16:45 uur / Di 16:50 uur / Vr, Za 17:45 uur 
Nick Jr. Zomerbios (DNL) Za, Zo 10:00 uur / Ma, Di 10:15 
uur / Vr 10:30, 14:45 uur / Do 10:45 uur / Wo 11:00, 15:15 
uur / Do, Di 13:15 uur / Ma 14:00 uur / Za 14:30 uur / Zo 
15:00 uur
Ocean’s 8 (DOV) Za 10:30, 21:45 uur / Do, Wo 14:15 uur / 
Di 14:20 uur / Vr, Za 15:30, 18:30 uur / Do, Zo 17:45 uur / 
Ma 17:50 uur / Di, Wo 19:30 uur / Do 20:45 uur / Zo, Ma 
21:00 uur / Vr 21:30 uur
Op Stap met Dirk Scheele (DNL)
Di, Wo 10:00 uur / Zo 10:15 uur / Ma 10:30 uur 
Pluisje (DNL) Wo 13:45 uur 
Redbad (DNL) Za 10:15 uur / Do 11:00 uur / Vr 11:15 uur 
/ Zo 14:30 uur / Di 15:00, 20:30 uur / Do, Zo, Ma 20:15 uur 
/ Wo 20:45 uur / Vr, Za 21:00 uur
Show Dogs (DNL) Zo 10:00, 13:15 uur / Di 12:00 uur / Ma 
12:30, 15:45 uur / Wo 13:00, 16:10 uur / Za 14:40 uur 
Sicario: Day of the Soldado (DOV)
Do 10:30, 14:30, 21:00 uur / Vr 12:15 uur / Zo 12:30 uur / 
Ma 14:45 uur / Vr, Za 15:00, 22:00 uur / Zo - Wo 21:15 uur
Skyscraper (O3D)
Di 18:45 uur / Wo 19:00 uur / Di, Wo 21:30 uur 
Sneak Preview 20180705 (DOV) Di 21:00 uur 
Solo: A Star Wars Story (O3D)
Wo 10:15 uur / Di 10:30 uur / Do 11:00 uur / Za 12:00 uur 
/ Vr 12:30 uur / Ma 13:15 uur / Zo 15:30 uur 
Tag (DOV) Ma 10:00, 19:30 uur / Zo 10:30, 17:30, 19:45 
uur / Do 17:15, 21:30 uur / Vr, Za 18:00, 20:30 uur / Wo 
18:30 uur / Di, Wo 21:45 uur

annatheater

HELMONDNU.NL
De nieuwssite van 

Helmond

Zomervakantie = 
Sport Olympiade met JIBB! 
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helmondloopjes
de loop weekkrant

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

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

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

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

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

PERSONEEL

HELMOND
de loop weekkrant

ANNAWIJK/SUYTKADE
5705

DIERDONK
5709

RIJPELBERG
5709

BROUWHUIS
5704

NOORD
5702

ORANJE BUURT/ 
WARANDE 5707

STIPHOUT
5708 CENTRUM

5701

OOST
5703WEST

5707

BRANDEVOORT
5706/5707/5708 MIERLO-HOUT

5706

INDUSTRIEGEBIED
ZUID 5704/5705
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EXTRA GELD 
VERDIENEN?
NEEM EEN BEZORGWIJK
IN HELMOND.

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

ELKE WEEK DONDERDAG/
VRIJDAG BEZORGEN!

VASTE BEZORGERS EN
VAKANTIEBEZORGERS 
GEZOCHT

VRIJE MARKT
SOMEREN 
CENTRUM

Zon.8 Juli. 
150 kramen

gratis toegang.
vanaerlebv.nl

LUIKSE MARKT
VELDHOVEN

Zon. 8 Juli. 
Tuinen van 

NH Koningshof.
250 Kramen oude 
spullen. Bij slecht 
weer is de markt 

binnen. vanaerlebv.nl
gratis parkeren

MEGA 
ROMMELMARKT 

CARBOOTSALE 
HORST

8 + 22 juli 8.30 - 15.30 
uur 450 stands

Peeldijkje 1, 5961 NK. 
A73 afrit 10   

www.carbootsale
horst.nl

65+ KLUSSER/
STYLIST

Voor timmerwerken en 
traprenovaties, houten 
vloeren voor kamers/
terras en ook schilder, 
behang en tegelwerk.

40 Jaar ervaring.
info: 06-11441257 

Kees

Ben op zoek naar
oppas adres voor 1 of 2 
schoolgaande kids in 

Helmond Brandevoort.
Tel. 06-40751733

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

Bessen
Rood, zwart en kruis.

Goossens, Vaarle 8 Nuenen.
040-2831509

Graag bestellen, tevens
autostalling.

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

SCHOONMAAKSTER
GEZOCHT

Zie voor meer informatie:
www.merba.nl 

TE KOOP GEVRAAGD

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

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

ODUS AUTO’S BV
Achterdijk 6, Helmond 

06-52642652

Opblaas-
figuren

0.a. Sarah, Abraham
spellen en attracties.

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

Lenie Klaasen  |  06-52716622

BUSINESS     OWNER

Wilt u kennis maken met de producten van Forever,  bel dan vrijblijvend voor een 
afspraak. Geen party of andere verplichtingen. De producten zijn uit voorraad 

leverbaar en te bestellen bij  Lenie Klaasen, 
tel.: 06-527 16 622  (Business Owner Forever). Kijk voor meer informatie op: 

www.foreverhelmond.nl

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

save the dateJULI WEEK VAN 5 TM 11 JUNI

EVENEMENTEN
Carat-Concerten 

Zondag 8 juli 
Carat-Concerten 
gratis open-
luchtconcerten 
in stadspark de 
Warande in Hel-
mond.
Carat-Paviljoen 
Warande, Wa-
randelaan 1
Zo 8 juli 2018 
12:00 - 15:00 uur.

Live: Hi Tombs! 

Helmondse roc-

kabilly

Optreden Hi 
Tombs Hel-
mondse rocka-
billy van interna-
tionale klasse.
Lokaal 42, Markt 
42
Zo 8 juli 2018 
16:00 - 00:00 uur.

Nostalgische 

dansmiddag op 

kermiszondag, 

met DJ Gerrit en 

onze orgels

Nostalgische 
dansmiddag op 
zondag 8 juli 
en 19 Augustus 
met DJ Gerrit en 
onze orgels.
Stichting Draai-
orgels Helmond 
@Gaviolizaal , 
Torenstraat 36a
Zo 8 juli 2018 
13:30 - 16:30 uur.

5 TOT 11 JULI
Zomerkermis
De zomerkermis wordt dit jaar 
gehouden van 5 tot en met 11 juli. 
Er staan ruim 60 attracties op en 
rond de de Markt, Ameidewal, Wa-
termolenwal, het Piet Blomplein en 
Havenpark.  

DONDERDAG 5 JULI
Live @Lokaal42
Live bij Lokaal42. Donderdag 5 juli 
t/m Woensdag 11 juli tijdens Hel-
mondse Zomerkermis.
Lokaal 42, Markt 42
Do 5 juli 2018 17:00 - 00:00 uur.

VRIJDAG 6 JULI
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 Brande-
voort, de Plaetse 1
Vr 6 juli 2018 14:00 - 18:00 uur.

Kasteeltuinconcerten 
Kasteeltuinconcerten op vrijdag-
avond 6 juli met de Daredevils. Gra-
tis toegankelijk. Nu met Foodstraat.
Kasteeltuin, Kasteelplein 1
Vr 6 juli 2018 19:00 - 23:00 uur.

Vibes - Afterschool Party
Tja waar moet je naar toe in Hel-
mond als je tussen de 12 en 17 jaar 
oud bent en je wilt nog eens ou-
derwets een feestje vieren. Niet zo 
moeilijk hoor: kom naar de Cacao-
fabriek.
De Cacaofabriek, Cacaokade 1
Vr 6 juli 2018 20:30 uur.

ZATERDAG 7 JULI
Weekmarkt Centrum Helmond 
Kom elke zaterdag naar de gezellige 
Helmondse markt De Helmondse 
Markt elke week een feest.
Centrum Helmond, Markt 38
Za 7 juli 2018 09:00 - 16:00 uur.

Kennedymars Helmond Centrum
Kennedymars Helmond Centrum 
met 7 live podia. Het grootse wan-
delevenement vindt weer plaats 
tijdens het eerste weekend van juli 
op 7 en 8 juli 2018 dit jaar ook door 
Helmond Centrum.Havenplein, 
Havenweg 1
Za 7 juli 2018 23:15 - 00:00 uur, zo 8 
juli 2018 00:00 - 03:15 uur.

Kennedymars Live Helmond
Er staan vijf buitenpodia verspreid 
over het centrum van Helmond. 
Alle podia liggen direct aan de 
route: Het Havenplein De Kasteel-
laan Havenweg Kop van de Markt 
en Het Lambertushof.
Helmond-centrum, Watermolenwal 
11
Za 7 juli 2018 20:00 - 03:00 uur.

Kermisconcerten
Op de Kop van de Markt vind je op 
zaterdag 7 juli en zondag 8 juli live 
muziek. Met onder andere Rene 
Schuurmans.
Helmond-centrum, Markt 5
Za 7 juli 2018 13:00 - 02:00 uur, zo 8 
juli 2018 13:00 - 23:00 uur.

Rijpelberg – Live
Nieuw Helmonds evenement 
Rijpelberg-Live omlijst de Kennedy-
mars
Parkeerplaats Emte | Wederhof, 
Wederhof 14
Za 7 juli 2018 19:30 - 01:30 uur.

Op dinsdag 17 juli organiseert Jeugdtheaterschool 
Annatheater een dag vol theaterplezier!
We spelen de hele dag toneel en ’s avonds laten we 
wat we gedaan hebben aan het publiek zien, in een 
echt theater met alles erop en eraan.
Kom in het Annatheater op het grootste podium 
van Helmond in de spotlights staan!
 
Annatheater Helmond, Floreffestraat 21a
dinsdag 17 juli van 10.00 tot 20.00 uur

JEUGDTHEATERSCHOOL
DINSDAG 17 JULI

www.helmondnu.nl

PATHÉ HELMOND
DO. 5 T/M WO. 11 JULI

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

Adrift (2018) (DOV) Zo 12:45 uur / Vr 13:30 uur / Za, Ma, 
Di 16:15 uur / Do, Wo 16:20, 19:15 uur / Ma 18:45 uur / 
Zo, Di 19:20 uur / Vr, Za 20:15 uur
Bookshop, The (DOV) Ma 20:00 uur 
Buurman & Buurman Hebben Een Nieuw Huis (DNL)
Ma, Wo 10:00 uur / Vr 11:00 uur / Za 13:00 uur 
Casper & Emma Maken Theater (DNL) Za 10:00 uur / Di 
10:15 uur / Wo 11:40 uur / Ma 12:00 uur 
First Purge, The (DOV)
Vr 10:30 uur / Do 11:15, 16:00, 18:40 uur / Za 16:50 uur / 
Ma, Di 17:00 uur / Zo, Wo 18:45 uur / Vr, Za 19:30, 22:45 
uur / Do, Ma 21:45 uur / Zo, Di, Wo 22:00 uur
Hereditary (DOV) Zo 11:45 uur / Di 12:15 uur / Do 15:00 
uur / Wo 15:45 uur / Za 16:30 uur / Vr 16:45 uur 
Hotel Artemis (DOV) Wo 17:15 uur / Ma 17:30 uur / Di 
18:15 uur / Do 19:30 uur / Zo 21:45 uur / Vr, Za 22:30 uur 
Incredibles 2 (DNL) Za, Di, Wo 10:00 uur / Zo 10:15, 12:00, 
14:45 uur / Do 10:30, 13:40 uur / Ma 11:30, 14:15 uur / Di, 
Wo 12:45 uur / Vr 13:00 uur / Vr, Di 15:45 uur / 
Za 16:00 uur
Incredibles 2 (N3D) Ma 10:00, 12:45, 15:30 uur / Wo 11:30 
uur / Di 11:40, 14:15 uur / Za 11:45 uur / Zo 13:00 uur / 
Za, Wo 13:30 uur / Vr 13:45, 16:30 uur / Do 15:15 uur / 
Zo, Wo 15:45 uur 
Incredibles 2 (O3D) Vr 10:45 uur / Do 12:30, 18:30 uur / 
Za 12:45 uur / Di 18:00 uur / Zo, Ma 18:10 uur / Wo 18:20 
uur / Vr, Za 19:15 uur
Jurassic World: Fallen Kingdom (DOV)
Zo, Ma 10:15 uur / Za 10:30 uur / Wo 13:15 uur 
Jurassic World: Fallen Kingdom (O3D)
Di, Wo 10:30 uur / Vr 11:00, 15:50 uur / Ma 12:15 uur / 
Do 13:10, 18:00, 21:15 uur / Za 13:15 uur / Di 15:10 uur / 
Zo, Ma 15:15, 21:30 uur / Zo - Di 18:30 uur / Vr, Za 18:45, 
22:15 uur / Wo 21:00 uur
Leisure Seeker, The (DOV) Di 13:30 uur 
Love, Simon (DOV)
Do, Zo, Wo 16:45 uur / Di 16:50 uur / Vr, Za 17:45 uur 
Nick Jr. Zomerbios (DNL) Za, Zo 10:00 uur / Ma, Di 10:15 
uur / Vr 10:30, 14:45 uur / Do 10:45 uur / Wo 11:00, 15:15 
uur / Do, Di 13:15 uur / Ma 14:00 uur / Za 14:30 uur / Zo 
15:00 uur
Ocean’s 8 (DOV) Za 10:30, 21:45 uur / Do, Wo 14:15 uur / 
Di 14:20 uur / Vr, Za 15:30, 18:30 uur / Do, Zo 17:45 uur / 
Ma 17:50 uur / Di, Wo 19:30 uur / Do 20:45 uur / Zo, Ma 
21:00 uur / Vr 21:30 uur
Op Stap met Dirk Scheele (DNL)
Di, Wo 10:00 uur / Zo 10:15 uur / Ma 10:30 uur 
Pluisje (DNL) Wo 13:45 uur 
Redbad (DNL) Za 10:15 uur / Do 11:00 uur / Vr 11:15 uur 
/ Zo 14:30 uur / Di 15:00, 20:30 uur / Do, Zo, Ma 20:15 uur 
/ Wo 20:45 uur / Vr, Za 21:00 uur
Show Dogs (DNL) Zo 10:00, 13:15 uur / Di 12:00 uur / Ma 
12:30, 15:45 uur / Wo 13:00, 16:10 uur / Za 14:40 uur 
Sicario: Day of the Soldado (DOV)
Do 10:30, 14:30, 21:00 uur / Vr 12:15 uur / Zo 12:30 uur / 
Ma 14:45 uur / Vr, Za 15:00, 22:00 uur / Zo - Wo 21:15 uur
Skyscraper (O3D)
Di 18:45 uur / Wo 19:00 uur / Di, Wo 21:30 uur 
Sneak Preview 20180705 (DOV) Di 21:00 uur 
Solo: A Star Wars Story (O3D)
Wo 10:15 uur / Di 10:30 uur / Do 11:00 uur / Za 12:00 uur 
/ Vr 12:30 uur / Ma 13:15 uur / Zo 15:30 uur 
Tag (DOV) Ma 10:00, 19:30 uur / Zo 10:30, 17:30, 19:45 
uur / Do 17:15, 21:30 uur / Vr, Za 18:00, 20:30 uur / Wo 
18:30 uur / Di, Wo 21:45 uur

annatheater

HELMONDNU.NL
De nieuwssite van 

Helmond

Zomervakantie = 
Sport Olympiade met JIBB! 

Traditioneel organiseert JIBB 
tijdens de 1e week van de zo-
mervakantie de Sport Olympi-
ade. 5 leuke dagen met telkens 
een ander thema. 

Maandag, 
Movie Time in Sportpark De 
Braak om 10.00-15.00 uur.

Dinsdag, 
Outdoor in Sportpark De Wa-
rande (HC Helmond) om 10.00-
15.00 uur.

Woensdag, Watersport bij 
HWC De Helmvaarders om 
10.00-15.00 uur.

Donderdag,
Springkussenspektakel in 
Sportpark De Braak  om 
10.00-15.00 uur.

Vrijdag, 
Urban Sports bij Bootcamp 
Brandevoort om 10.00-12.00 uur

JIBB’er Anke: “Voor de kleu-
ters hebben we een speciaal 
programma en die krijgen op 
woensdag een dagje om uit 

te rusten. Het is mooi dat we 
gebruik mogen maken van de 
accommodaties van een aan-
tal partners. Daardoor hebben 
we een gevarieerd programma 
kunnen maken in meerdere de-
len van de stad.”
Dit jaar doen er een record aan-
tal deelnemers mee. Ruim 1100 
kinderen beginnen de zomer-
vakantie actief.  s

Helmond

5 Leuke dagen met telkens een ander thema; dat is de Sport Olympiade met JIBB! 
(bron foto; JIBB Helmond)
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FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

www.henkvanrooijfietsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

overtuigd?Onze voordelen

voordeel 7

de beste 
merken

voordeel 6

gratis leenfiets 

bij onderhoud of 

reparatie

voordeel 5

geen onderhouds-
contracten maar 

gewoon betaalbaar 
onderhoud

voordeel 4
deskundig advies

voordeel 3

zadelgarantie

voordeel 2
iedere dag testdag

voordeel 1

de beste 
service

voordeel 14

garantie op 

reparaties

voordeel 13

snelservice bij 
reparatie 

zonder afspraak

voordeel 12
gratis software update bij onderhoud

voordeel 11

gratis accu test 
bij onderhoud

voordeel 10

gratis montage 

accessoires

voordeel 9

100% rijklaar 
afgeleverd

voordeel 8
gratis op maat afstellen van de nieuwe fiets

#waardebon|DL

 

#

waardebon|DL

Met bon 

25% KORTING 
op fietskleding en schoenen

(geldig t/m 21 juli 2018)

Met bon

€ 100.- KORTING 
op een 2e hands electrische fiets

(geldig t/m 21 juli 2018)

Relax. Je eigen E-Bike.

PEGASUS 
RAVENNA 
Fluisterstille Bosch Active 
Plus motor en 500wh accu 
uitneembaar. 

Van 2999.- voor

2799.-

PEGASUS 
SIENNA 
Fluisterstille Bosch Active 
motor en 400wh accu. 

Van 2399.- voor

2199.-

Elke zomerdag testdag. Overtuig jezelf.


