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1. Kurken voetbed met2. Poron ® schokdemper3. Cambrelle niet geweven afdekking
4. Plus geïntegreerd pad

Meindl Comfort Fit
Extra bewegingsruimte voor de tenen en toch een stevige grip in de hiel. Geen 

last van opgevouwen en beknelde tenen meer. 

Uitgevoerd met het luxe Comfort Fit kurken  voetbed met Poron schokdemper 

voor optimaal comfort en uitstekende  vochtregulering. 

PROBEER HET UIT EN JE WILT NIETS ANDERS MEER!

COLLECTIE MANNEN EN VROUWENVERKRIJGBAAR BIJDE ADVENTURE STORE TAUERN GTX SIENA GTX JOURNEY PRO GTX

GRITSTONE GTXMEN-WOMEN189.99
A KLASSE

TATRA GTXMEN/WOMEN259.99
B KLASSE

BUITENGEWOONGOED

Adventure Store KRANT

Deze gratis krant is een uitgave van Adventure Store in samenwerking met ADCommunicatie in een oplage van 100.000 exemplaren.

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

* Niet in combinatie met andere actie’s. Deze actie is geldig t/m 16 juni 2019 en zolang de voorraad strekt. Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl

* Niet in combinatie met andere actie’s. Deze actie is geldig t/m 16 juni 2019 en zolang de voorraad strekt.

229.99
A-B KLASSE

ALTA BUNION GTX BLUEWOMEN

Het ultieme outdoor gevoel

WANDELEN
REIZEN
OUTDOOR
KAMPERENRECREËRENBARBECUEBAD&BEACH

op niveau met de collectie (berg) 
wandelschoenen, accessoires en out-
door kleding van Adventure Store. 
Ook voor de bagage die in de rugzak 
mee gaat en gadgets zoals een nieuw 
mes of de nieuwste verrekijker, u zult 
versteld staan van het aanbod. 
Natuurlijk ook voor de mensen die 
lichtgewicht reizen. 

Camping
Voor de festivalgangers, de kampeer-
ders en voor de mensen die kampe-
ren in luxe, ook voor campingartike-
len kunt u bij Adventure Store 
terecht. Uiteraard voor de tenten, 
maar ook voor alles wat er verder bij 
komt kijken. Een grote, uitgebreide 
slaapafdeling met slaapzakken, 
luchtbedden en matten voor een goe-
de nachtrust, comfortabele lichtge-
wicht meubels om te relaxen, alle 
zaken om te kunnen eten & drinken 

De dagen worden langer, de zon 
schijnt steeds vaker, de barbecue 
wordt weer aangestoken en we wil-
len er weer naar buiten! Voor elk bui-
tensport avontuur kun je bij ons 
terecht, hoe groot of klein deze acti-
viteit ook is. Adventure Store, de 
sport & outdoor speciaalzaak aan de 
Kastanjehoutstraat 3 te Mierlo-Hout 
(Helmond), is de zaak waar je heen 
gaat als je spullen buitengewoon 
goed moeten zijn. Het assortiment 
bevat alles op het gebied van sport, 
camping, recreatie en outdoor. Wij 
helpen je graag op weg met jouw 
avontuur!

Outdoor
Op de outdoor afdeling vindt je alles 
voor het wandelen, buitensporten en 
voor al je reizen. De recreatieve 
vakantiewandelaar en de fanatieke 
vierdaagse lopers komen helemaal 

en nog veel meer! Ook op de cam-
pingafdeling heel veel voordeel met 
de verschillende zeer scherpe prijs-
pakkers.

Bad & Beach
Uiteraard is er bij Adventure Store 
een gigantische collectie bad & beach 
kleding, slippers en sandalen uitge-
stald op circa 400m2 ruimte, waarbij 
dit met recht de grootste bad & beach 
winkel van de regio de Peel genoemd 
mag worden. Bij Adventure Store 
hebben ze het allemaal.

Recreatie
Naast de enorme collectie zwemba-
den, bubbelbaden, boten, hangmat-
ten en tarpen gaat de aandacht uit 
naar de barbecue afdeling. Op zo’n 200m2 staan er complete 

 collectie’s bbq’s van o.a. Boretti, 
 Campingaz, Cobb en Weber, met 

HEMELVAARTSDAG & 2e PINKSTERDAG OPEN VAN 12.00 - 17.00 UUR

zowel keuze in bbq’s op gas, stroom 
en natuurlijk houtskool. Uiteraard 
ook voor alle denkbare accessoires 
en de brandstof als houtskool, briket-
ten en gastanks en vullingen kunt u 
bij ons terecht. Naast de verschillen-
de aanbiedingen met Campingaz, 
Cobb en Boretti hebben we op de hele 
collectie Weber barbecues een kor-
ting van 20% uitgekeerd in weber 
accessoires. 

Adventure Store vindt u aan de Kastanjehoutstraat 3 in Mierlo-Hout 
(Helmond). De winkel is naast de normale winkelopenings-tijden ook op Hemelvaartsdag en 

2e Pinksterdag geopend van 12 tot 17 uur. 

Voor meer informatie kijkt u op 
www.adventurestore.nl
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Op pad in de Peel

Het samenwerkingsproject in De Peel waarin WOII wordt herdacht en de vrijheid gevierd

Inhoudelijk adviseur Piet Snijders en 
programmamanager Jolijn Brouwers in de nieuwe 

tentoonstelling Death Valley De Peel 
in Museum Klok & Peel. (Bron foto: Rob Fritsen)

Opdat we weten, beseffen en 
nooit vergeten. De 6 Peelge-
meenten, die samenwerken bin-
nen het Innovatiehuis De Peel, 
Brabant Remembers en het 
vfonds hebben met financiële 
ondersteuning een belangrijke 
aanzet gegeven om het project 
te realiseren.

EEN HEVIGE LUCHT- EN GRONDOORLOG IN DE PEELDeath Valley De Peel, het klinkt 
onheilspellend en niet zonder 
reden. Het herinnert aan de ge-
allieerde piloten die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog in De Peel 
omkwamen. De term werd ge-
bruikt door piloten en ooggetui-
gen. Daarnaast is er tussen 1940 

en 1945 ontstellend veel gebeurd 
in De Peel. De inhoudelijk advi-
seur van Death Valley De Peel, 
Piet Snijders, geeft aan: “Na Nor-
mandië werd vermoedelijk het 
zwaarst gevochten in De Peel”. 

HET ACTIVITEITENPROGRAMMADEATH VALLEY DE PEELTussen mei 2019 en december 
2020 worden de oorlogsslachtof-
fers uit De Peel herdacht en 75 
jaar vrijheid gevierd. Dit gebeurt 
met meer dan 150 activiteiten die 
in De Peel gaan plaatsvinden. 
Aan de basis van de activiteiten 
staan de vele persoonlijke levens 
veranderende verhalen die, in de 
schaduw van de wereldgeschie-
denis, in De Peel zijn ontstaan. 

Verhalen uit Asten, Deurne, So-
meren, Laarbeek, Helmond en 
Gemert-Bakel, worden door 
middel van belevenisvolle acti-
viteiten overgedragen en tast-
baar en invoelbaar gemaakt aan 
iedereen die er interesse voor 
heeft. Beleef exposities en mo-
numenten, evenementen met 
historische voertuigen, fiets- en 
wandeltochten, belevingstoch-
ten met re-enactment of herden-

kings- en bevrijdingsconcerten 
in De Peel. De activiteiten zijn 
georganiseerd door meer dan 53 
organisaties in de 6 Peelgemeen-
ten en Museum Klok & Peel. 
Museum Klok & Peel is naast 
kartrekker en initiator van het 
project Death Valley De Peel ook 
actief als aanjager en verbinder 
van en tussen activiteiten. 

Ook adviseert het museum di-
verse organisaties en draagt het 
bij aan de profilering en promo-
tie van de activiteiten. 

(Lees verder op pag. 4)

De Peel is in september 2019 75 jaar bevrijd. 

De oorlog veranderde voorgoed het leven van veel mensen. Hun 

verhalen werden onze verhalen. Maar ontelbaar veel verhalen uit 

De Peel, ontstaan tijdens WOII, zijn nog niet verteld of gedeeld. Dit 

is het moment om ze op te halen en ze via diverse activiteiten be-

schikbaar te stellen aan alle generaties. Met het project Death Val-

ley De Peel zal Museum Klok & Peel daaraan, in samenwerking met 

de 6 Peelgemeenten en Brabant Remembers, in 2019 en 2020 een 

bijdrage leveren. We vertellen ze door.
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Duitse Soldaten om een Oorlog zoeklicht (bron foto’s: Imperial War Museum.)
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in deze uitgave

9Huwelijksjubilarissen

21Meubelzaak Gruyters 

29Quispel

32Franse Markt

Gemeenteberichten
De officiële publicatie van de informatiepagina’s verschijnen altijd op woensdag 
voorafgaand aan deze krant en vindt u op www.helmond.nl. De datum van 
publicatie op www.helmond.nl is leidend i.v.m. eventuele bezwaartermijnen.

Gemeente
berichten
Helmond
zie pagina 
4 - 5
Bron: www.helmond.nl

Gemeenteberichten
De officiële publicatie van de informatiepagina’s verschijnen altijd op woensdag 
voorafgaand aan deze krant en vindt u op www.helmond.nl. De datum van 
publicatie op www.helmond.nl is leidend i.v.m. eventuele bezwaartermijnen.

Gemeente
berichten
Helmond
zie pagina 
4 - 5
Bron: www.helmond.nl

Uw flyers voordelig laten meebezorgen? info@adcommunicatie.nl

HELMOND
weekkrant de loop

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

Elke week gegarandeerd 50.000 likes!

17e Jaargang | nummer 22 | Oplage 39.500 exemplaren | LAATSTE NIEUWS: WWW.HELMONDNU.NL    d facebook.com/weekkrantdeloop   f twitter.com/De_Loop
HELMONDNU.NL De enige echt Helmondse krant met hart voor de regio - Vrijdag 31 mei 2019

Altijd al eens een testritje in een 
zelfrijdende shuttle willen ma-
ken of achter het stuur van een 
virtuele truck willen kruipen? 
Dan is de Automotive Campus 
in Helmond op zondag 2 juni tus-
sen 13.00 uur en 17.00 uur voor 
jou the place to be. Drones die 
pakketjes bezorgen, een Smart 
Driving Race, elektrische voer-
tuigen of Virtual Reality games. 
Tijdens het gratis Mobifestival 
ervaar je met al je zintuigen hoe 
het voelt om mee te werken aan 
de slimme en duurzame mobi-
liteitsoplossingen van vandaag 
en morgen. 

Horen, zien en uitproberen 
Tijdens het Mobifestival test je 
zelf de nieuwste mobiliteitsinno-
vaties, kan je live demonstraties 
bijwonen, interactieve sessies 
volgen en aangeven wat jij be-
langrijk vindt tijdens je reis van 
A naar B. Blikvangers zijn onder 
andere de TNO trucksimulator, 
het ‘Hack de File-spel’ waarin je 
een zo lang mogelijke file moet 

veroorzaken door zelf achter het 
VR-stuur te kruipen en de Smart 
Driving Race die niet de snelste, 
maar wel de meest energiebe-
wuste chauffeur beloont. 

Kindercollege 
Ook aan de jongste bezoekers 
werd gedacht. Hoogleraar aan 
de TU/Delft Maarten Steinbuch 
neemt hen tijdens zijn kindercol-
lege mee naar de toekomst van 
autorijden en slimme mobiliteit. 
Mini elektrische auto’s zorgen 
daarnaast voor een eerste leuke 
ervaring met elektrisch rijden en 
een kinderspeurtocht georgani-
seerd door de Provincie Noord-
Brabant daagt de jonge detecti-
ves uit om op ontdekking te gaan 
in de wondere wereld van de 
nieuwste mobiliteitsinnovaties. 

Rondleiding in verkeerscentrale 
Het Mobifestival biedt niet alleen 
de mogelijkheid op een namid-
dag vol interactieve sessies en 
interessante demo’s. Als bezoe-
ker krijg je ook een unieke kans 
om rondgeleid te worden in de 
verkeersmanagementcentrale 
Zuid-Nederland die het verkeer 

op alle rijkswegen in de regio re-
gelt. Experts van de verkeerscen-
trale geven je tijdens een halfuur 
durende rondleiding meer uitleg 
over de manier waarop de ver-
keerscentrale werkt, wat ze pre-
cies doen rond innovatieve mo-
biliteit en hoe dat invloed heeft 
op het huidige en toekomstige 
verkeersmanagement. 

Startsein ITS European Congress 
Het Mobifestival is ook het be-
gin van het 13e ITS European 
Congress: Europa’s grootste 
vakbeurs met expositie en de-
monstraties die volledig in het 
teken staat van slimme mobili-
teit en digitalisering van trans-

port. Het congres vindt plaats 
van 3 tot 6 juni in Eindhoven en 
Hemond. Het volledige congres-
programma is te raadplegen via 
www.2019.itsineurope.com. 
Meer weten over het Mobi-
festival? Ontdek er alles over 
www.mobifestival.nl s

Ervaar de slimme en 
duurzame  mobiliteit 

van morgen 

Bezoek o.a. het kindercollege van Maarten Steinbuch. De hoogleraar aan de TU/e vertelt graag over de toekomst van autorijden en slimme 
mobiliteit. (Bron foto; Gemeente Helmond/ Organisatie Mobifestival).

KERKSTRAAT 52, HELMOND

OPRUIMING
T/M 1 JUNI

O.A. WEDGWOOD, 
VILLEROY & BOCH, 

IITTALA, LE CREUSET

OP=OP

Helmond

WOENSDAG 26 JUNI
PATHÉ LADIESNIGHT
YESTERDAY!
KAARTJES TE KOOP 
VIA WWW.PATHE.NL

Ervaar de slimme en 
duurzame  mobiliteit 

wandeltochten, belevingstoch-

wandeltochten, belevingstoch-
ten met re-enactment of herden-
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Omdat iedereen anders is...
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Omdat iedereen anders is...

Van ons 
24-uurs mortuarium

 krijgt elke nabestaande 
een eigen sleutel.

U I T VA A RT  S P I E R I N G S

Bij Helmond Sport prijkt ko-
mend seizoen niet hoofdspon-
sor Vescom, maar de naam van 
een nieuw en uniek concept op 
het shirt. Vescom blijft hoofd-
sponsor, zal prominent op de 
achterzijde van het shirt blijven 
staan, maar stelt de plek op de 
borst beschikbaar voor Heel 
Helmond Sport. Met het con-
cept wil de club samen met een 
aantal partners Helmond spor-
tiever en vitaler maken. Om het 
goede voorbeeld te geven gaan 
alle spelers van Helmond Sport 
zich komend seizoen een aan-
tal uur per week inzetten voor 
maatschappelijke en sportieve 
projecten in en om de stad.

Aanleiding voor de nieuwe koers 
zijn de tegenvallende sportieve 
resultaten en teruglopende po-
pulariteit van de club de afgelo-
pen jaren. Om deze problemen 
structureel tegen te gaan is Hel-
mond Sport op zoek gegaan 
naar haar bestaansrecht en heeft 
gekeken wat zij voor de stad en 
regio kan betekenen. In samen-
werking met de gemeente, OMO 
Scholengroep Helmond, Jibb+ 
en het Elkerliek Ziekenhuis wil de 
club het voortouw nemen om de 
stad en de regio onder de naam 
Heel Helmond Sport sportiever 
en vitaler maken.

De bouw van het nieuwe multi-
functionele stadion en de bijbe-
horende sport- en beleefcam-
pus, die in de zomer van 2023 op 
sportpark De Braak gerealiseerd 
moeten zijn, is daarbij als inspi-
ratiebron gebruikt. De plek moet 

een thuisbasis voor iedere Hel-
monder vormen. Van de 23 se-
lectiespelers van Helmond Sport 
tot de 1.700 leerlingen die er da-
gelijks naar school gaan. En van 
de ouderen die komen sporten 
om vitaal te blijven tot gezinnen 
die een stukje willen wandelen. 
De campus moet een trekpleis-
ter worden voor alle 92 duizend 
Helmonders en 220 duizend in-
woners in de Peelregio.

Leon Vlemmings, algemeen 
directeur van Helmond Sport, 
heeft het volste vertrouwen in de 
nieuwe koers die werd uitgestip-
peld door sportmarketingbureau 
Triple Double uit Eindhoven. ‘De 

kracht van sport is enorm. Daar 
kun je veel van leren. Sport zorgt 
voor discipline, vertrouwen en 
respect. Sport leert je te incasse-
ren, keuzes te maken en samen te 
werken. Essentiele vaardigheden 
waar mensen de rest van hun le-
ven profijt van hebben. Kortom, 
sport is de school voor het leven.’ 
Daar sluit ook Philippe van Esch, 
voorzitter van Helmond Sport, 
zich bij aan. ‘Met het concept 
Heel Helmond Sport is er iets 
heel bijzonders ontstaan. We 
hebben met Helmond Sport, 
mede door de tegenvallende 
sportieve resultaten, een aantal 
lastige jaren gehad. We willen 
meer dan zomaar een voetbal-

club zijn. Door samen te werken 
met onze partners creëren we 
een waardenetwerk en kunnen 
we laten zien op wat voor manier 
sport mensen verbindt.’

Naast de naam op het shirt en 
het inzetten van spelers voor 
maatschappelijke en sportieve
projecten, gaat Helmond Sport 
de komende tijd meer initia-
tieven opzetten om ervoor te 
zorgen dat uiteindelijk heel  
Helmond sport. s

Voorzitter van Helmond Sport Philippe van Esch overhandigt het nieuwe shirt aan burgemeester Blanksma 
(Bron foto; Wim van den Broek).

Helmond Sport gaat zich inzetten 
voor sportievere en vitalere stad

Helmond

Vrijdag 17 mei opende wethou-
der Harrie van Dijk op de An-
toon van Dijkschool de eerste 
van vier bijzondere sportruim-
tes. Deze E-fitzones zijn inge-
richt met verschillende digitale 
gamesporten, speciaal bedoeld 
voor jongeren en jongvolwas-
sen met een licht verstandelijke 
beperking. Hen structureel in 
beweging krijgen is een hele 
uitdaging, maar als sporten op 
gamen lijkt, lukt dat heel goed, 
gewoon omdat het leuker is.

Het initiatief voor dit speciale 
sportaanbod ligt bij de Antoon 
van Dijkschool, stichting ORO 
en Bundelzorg en wordt van har-
te ondersteund door Stichting 
JIBB+ en Embedded Fitness. “Voor 

mensen met een licht verstan-
delijke beperking is sporten niet 
vanzelfsprekend”, zegt projectlei-
der ORO Ad van den Brand, “ge-
woon omdat het soms te duur 
is om naar een sportschool te 
gaan of omdat ze geen interesse 
hebben. Sommigen gamen veel, 
dat kan lekker thuis. We hebben 
samen gezocht naar een manier 
om sporten en gamen te com-
bineren. Met de apparatuur van 
Embedded Fitness gaat dat heel 
goed samen. Spelenderwijs blij-
ven ze in beweging.” Jibb+ gaat 
de medewerkers van de Antoon 
van Dijkschool, ORO en Bundel-
zorg leren hun cliënten op een 
goede manier te begeleiden. Em-
bedded Fitness zorgt regelmatig 
voor uitwisseling van apparaten 
en nieuwe games. Voor alle par-
tijen draait het om samenwer-
king, het vernieuwen en testen 

van een verleidelijk sportaanbod 
én de uitdaging om een doel-
groep die niet sport structureel 
in beweging te krijgen en te hou-
den. Goed begeleide E-fitness 
activiteiten blijken daar zeer ge-
schikt voor. s

Bijzonder sportproject 
van start op vier locaties 

E-fitzones zijn ingericht 
met verschillende digitale 

gamesporten, speciaal bedoeld 
voor jongeren en jongvolwassen 

met een licht verstandelijke 
beperking. (Bron foto; 

Robert Verboon).

Helmond

Nieuw concept Heel Helmond Sport moet Helmonders in beweging krijgen
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Bekendmakingen

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen bij ander bevoegd gezag,
 (provincie Noord-Brabant) 

Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Registratienummer:

Vossenbeemd 5 15-05-2019 plaatsen 2 tanks 2019-X0604

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving van de aanvraag. 

Voor de volledige publicatie van de aanvraag en voor de bekendmaking van het besluit kunt u 

kijken op http://www.brabant.nl/loket/bekendmakingen.aspx

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

Kasteelplein 1 17-05-2019 podium tijdens  OLO 4422571

  kasteeltuinconcerten

  d.d. 9 en 16 augustus 2019 

Brandevoort, Hazenwinkel  16-05-2019 oprichten woning, maken uitweg OLO 4297841

kavel HZ 22, Ansemhoek 

Geeneindseweg 5 18-05-2019 verhogen dak bijgebouw OLO 4275911

Goorwal 8 18-05-2019 oprichten dakkapel OLO 4424565

Molenstraat 68 16-05-2019 oprichten garage 2019-X0627

Wevestraat 81 21-05-2019 plaatsen dakkapel (voorgevel) OLO 4431931

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

Rivierensingel 104 17-05-2019 verplaatsen woonwagen 

  en verkleinen berging 

Vossenbeemd 112 17-05-2019 gevelrenovatie OLO 4308001

Horst 12 20-05-2019 oprichten woning OLO 4085437

Dr. Dreeslaan 198 20-05-2019 oprichten woning  OLO 4233399

  met tandartspraktijk 

ter hoogte van plas  21-05-2019 aanleg vispassages Oude Aa OLO 4303487

Berkendonk, kadastraal N 

3209,3269 en 2639 

Kapellerweg 1 21-05-2019 vergroten woning OLO 4331841

van Meelstraat 21 21-05-2019 plaatsen dakkapel OLO 4350965

ter hoogte van   21-05-2019 kappen lindes OLO 4403275

Haaglaan 1, 4, 6, 7 

Rode Beemden 26 22-05-2019 vergroten woning OLO 4064949

Leemkuilenweg 7 22-05-2019 maken uitweg OLO 4328681

Kanaaldijk N.W. 43 22-05-2019 plaatsen reclame 2019-X0268

Torenstraat 1 23-05-2019 vervangen van  OLO 4232373

  bestaande dakinstallaties

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

Mierloseweg 86I verbouwing i.v.m. meerkamerbewoning OLO 4397885

Zeeltstraat 34 t/m 54 slopen i.v.m. onderhoud/verbouw woningen  OLO 4417575

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

Abendonk 37 17-05-2019 realiseren van een  OLO 4422731

  gesloten bodemenergiesysteem

 

Vergunningsvrij verklaarde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Ardennen 69 16-05-2019  plaatsen overkapping OLO 4365087

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

Godschalkserf 3 20-05-2019  plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 4349331

Leeuwenborchweide 36 20-05-2019  maken 2e uitweg OLO 4118867

Inloopavond speelruimte  West, Centrum en 
Binnenstad-Oost

Inwoners van Helmond- West, -Centrum en Binnenstad-Oost die graag 
meedenken over speelplekken en spelen in de wijk, zijn van harte welkom op 
een speciale bijeenkomst over dit onderwerp.

Veel speelplekken in deze wijken zijn de afgelopen jaren vernieuwd. Ook 
zijn er meerdere  plannen voor aanleg van nieuwe parken en gebieden met 
speelmogelijkheden. De gemeente wil daarmee kinderen stimuleren om buiten 
te spelen. Maar misschien is er meer nodig en mogelijk. 
Heeft u ideeën voor de inrichting van de buitenruimte of het organiseren van 
activiteiten? Kunt u zelf iets bijdragen om de speelwaarde in de wijk te vergroten? 
Deel uw ideeën, wensen en zorgen met de gemeente. Uw inbreng verwerkt de 
gemeente tot een wijkspeelplan voor 2019 tot 2023.

Bijeenkomst op 6 juni
De inloopavond is op 6 juni van 19.30 tot 20.30 uur. Deze wordt gelijktijdig 
gehouden op twee locaties:
•  voor Helmond-Centrum en Binnenstad-Oost in wijkhuis De Fonkel, 
 Prins  Karelstraat 123
•  voor Helmond-West in wijkhuis Westwijzer, Cortenbachstraat 70.

Meer achtergrondinformatie vindt u op www.helmond.nl/speelruimte.

Wegafsluitingen vanwege ITS-congres

In verband met het ITS-congres zijn er tussen 31 mei en 6 juni aanstaande 
diverse wegen afgesloten.

De Europaweg is tussen de Hortsedijk en de Brandevoortse Dreef richting 
Eindhoven afgesloten op vrijdag 31 mei, zondag 2 juni, woensdag 5 juni en 
donderdag 6 juni. Op vrijdag is dat van 0.00 tot 07.00 uur, op zondag van 12.00 
tot 17.30 uur, op woensdag van 9.30 tot 15.30 uur en donderdag van 9.30 tot 
15.30 uur. U kunt omrijden via Hortsedijk – Schootense Dreef – Stiphoutse Dreef.
Bij de Automotive Campus is de zuidelijke in- en uitgang (beide richtingen) van 
zondag 2 tot en met donderdag 6 juni tussen 12.00 en 15.30 uur afgesloten. 
Het verkeer richting de Automotive Campus wordt omgeleid via Hortsedijk – 
Steenovenweg.

Deel uw verhaal met de wethouder 

Heeft u een vraag, initiatief of idee voor uw wijk? Kom dan naar het 
wijkspreekuur. Onder het genot van een kop koffie of thee luistert de 
wijkwethouder graag naar uw verhaal. Neemt u gerust een familielid, 
vriend of vriendin mee. 

In juni staan de volgende wijkspreekuren gepland:

•  In Dierdonk met wethouder Van den Waardenburg op woensdag 5 juni van
 19.30 tot 20.30 uur in Parkzicht (Dierdonkpark 6);
•  In Brouwhuis met wethouder Maas op donderdag 6 juni van 19.30 tot 20.30 in  
 het Tienerhuis (Rivierensingel 752);
•  In het Centrum met wethouder Van Bree op donderdag 13 juni van 19.30 tot   
 20.30 uur in Buurthuis Sint Anna (Hoogeindsestraat 24);
•  In Mierlo-Hout met wethouder Dortmans op donderdag 13 juni van 19.30 tot  
 20.30 uur in De Geseldonk (Cederhoutstraat 44);
•  In Helmond-Oost met wethouder De Vries op maandag 17 juni van 19.00 tot   
 20.00 uur in De Lier (Van Kinsbergenstraat 1);
•  In Brandevoort met wethouder Van Dijk op donderdag 27 juni van 19.30 tot   
 20.30 uur in ’t Brandpunt (Biezenlaan 29).

U kunt zonder afspraak een bezoek brengen aan het wijkspreekuur. 

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

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

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

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter     Projectomschrijving Nr. Omgevingsloket:

 inzage legging:

Vaartsestraat  21-05-2019     brandveilig gebruik, blok 2 Brandevoort OLO 4101393

2 t/m 30 

Helmondselaan 71 23-05-2019     brandveilig gebruik OLO 4106311

Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes 

weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift 

indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 

’s-Hertogenbosch. Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een 

beroepschrift is verstreken. Als een beroepschrift is ingediend kan tevens een verzoek om 

voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter (sector bestuursrecht, 

Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). Geen beroep kan meer worden ingesteld door een 

belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij in het kader van de eerder 

gevolgde voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

Verkeer (2) 
Burgemeester en wethouders hebben besloten om diverse parkeerplaatsen aan te wijzen als 

parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische auto’s met gebruik van de laadpaal in de 

volgende straten:

• Nemerlaerhof (VKB 1909);

• Harmoniestraat 105 (VKB 1915).

Meer informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Ook kunt u verkeersbesluiten inzien op 

www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact opnemen met 

dhr. H. Raijmake tel. 0492-587588.

Verkeer (2) 
Burgemeester en wethouders hebben besloten om de algemene 

gehandicaptenparkeerplaatsen op te heffen, door het verwijderen van het bord model E06 van 

Bijlage 1 van het RVV 1990, op het Oude Huys aan de achterzijde van het pand van Koninklijke 

Stadsharmonie Phileutonia aan de Kanaaldijk NW 27b.

Meer informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Ook kunt u verkeersbesluiten inzien op 

www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact opnemen met 

dhr. H. Raijmakers, tel. 0492-587588.

Verkeer (2) 
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

•  Geslotenverklaringen in beide richtingen in te stellen voor voertuigen, ruiters en 

 geleiders van rij- of trekdieren of vee door het plaatsen van borden model C1 van Bijlage 

 1 van het RVV 1990 en afzethekken type BB16-2, dranghekken, C01 geslotenverklaring, F05 

 voorrangsregeling, F06 voorrangsregeling, BB15-2, Tijdelijk tekstbord: “Doorgaand verkeer 

 gestremd”, WIU borden met C01 pictogram en/of WIU borden met pijlen 

 ‘om-en-om-regeling’ op de onderstaande wegen dan wel weggedeeltes op de in de 

 kaartbijlage aangeduide plaatsen op de genoemde tijdstippen:

In de nacht van zaterdag 6 juli 2019 op zondag 7 juli 2019: van 22:30  tot 02:00 uur: 

Raktweg, Ber-kendonksepad/Berkendonk (fietspad), Frieslandpad (fietspad), Rijpelplein 

(fietspad), Voorste Straak-ven (fietspad), Sjef de Kimpepad (fietspad), Leliestraat (fietspad), 

Bernadettestraat (fietspad), Azalealaan (fietspad). Van 23:00 tot 02:30 uur: Burgemeester van 

Houtlaan (fietspad), Molenstraat (fietspad), De Kegelbaan, Havenweg/Havenplein/Kasteellaan. 

Van 23:15  tot 04:00 uur: Kanaaldijk N.W. (fietspad), Deken van der Hagenstraat/Noord 

Parallelweg (fietspad), Calsstraat, De Hoefkens, Ashorstpad (fietspad), Slegersstraat, Stepekolk 

Oost, Schollekenserf, Spoormakerserf. Van 23:45 tot 05:00 uur: Smidsteeg, Statenlaan, De 

Plaetse (fietspad), Koolstraat, Biezenlaan, Zandershoeve, Herenlaan, Kopersteeg/Neerwal, 

Emontshoeve, De Voort (fietspad).

•  Een parkeerverbod met wegsleepregeling van zaterdag 6 juli 2019 vanaf 22:00 uur 

 t/m zondag 7 juli 2019 04:00 uur op de Kasteellaan en Parkweg op de in de kaartbijlage 

 aangeduide plaatsen, dit parkeerverbod wordt d.m.v. bebording met onderbord een week

 van tevoren op locatie aangeduid. Hiervoor worden volgende verkeersborden E04, OB501-l

 OB501-r, OB304 en OB tekstbord: ‘parkeren verboden van za 6 juli 22h tot zo 7 juli 4h’

 gebruikt zoals aange-geven op de Kaartbijlage 8.

2. de in sub 1 genoemde verkeersmaatregelen van kracht te laten zijn op 6 juli tot en met 7 juli

 2019 22:00 uur tot 05:00 uur of zoveel korter of langer indien noodzakelijk;

3. dit verkeersbesluit als opgeheven te beschouwen op het moment dat de onder sub 1 en 2 

 genoemde maatregelen niet langer noodzakelijk zijn;

4. de verkeersborden en afzethekken te plaatsen zoals aangegeven op de bij dit besluit 

 behoren-de situatietekeningen.

Meer informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Ook kunt u verkeersbesluiten inzien op 

www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact opnemen met 

dhr. E. de Haan, tel. 0492-587605.

Wet bodembescherming (Wbb) 
besluit ingevolge artikel 39c Wbb

2Be Vastgoed B.V. heeft verzocht om instemming met het evaluatieverslag van de 

bodemsanering op de locatie Binnendijk 2 te Helmond (locatiecode: AA079404025).

Het College van B&W heeft het volgende besloten:

1. In te stemmen met het evaluatieverslag van de deelsanering van de verontreinigde grond op 

het perceel kadastraal bekend gemeente Helmond, sectie H, nummer 664.

2. In verband met de sterke restverontreinigingen, is op grond van artikel 39c vierde lid van de 

Wbb bepaald dat wijzigingen in het gebruik van genoemd perceel minimaal vijf werkdagen van 

te voren schriftelijk moeten worden gemeld aan het college van burgemeester en wethouders 

van Helmond. Naar aanleiding van zo’n melding zal worden bepaald of dan aanvullende 

maatregelen getroffen moeten worden.

Inzage

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

betrekking hebbende stukken zijn vanaf 29 mei tot 10 juli 2019 in te zien bij cluster Milieu, 

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

afspraak. U kunt hiervoor bellen naar (0492) 58 76 30.

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit tot zes weken na bekendmaking ervan (dus tot 10 

juli 2019). Dit doet u door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij: Burgemeester 

en Wethouders van Helmond, Postbus 950, 5700AZ HELMOND. Het bezwaarschrift kan ook 

digitaal ingediend worden via www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan een verzoek tot het 

treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de 

afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

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

 legging vanaf: legging tot en met: 

Vaartsestraat  30-05-2019 11-07-2019 gebruiksvergunning  OLO 4127919

40-42-44-46     (brandveilig gebruik)

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken 

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

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

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

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

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

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

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

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

14-0492.

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

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

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

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

verplaatst.

Locatie: Haaglaag - de Renne e.o. (locatiecode AA079408933)

Melder:  Gemeente Helmond / Stadskantoor gemeente Helmond

Datum ontvangst:      21 mei 2019

Bezwaar maken?
Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Het betreft hier een kennisgeving. Heeft u vragen 

over de gepubliceerde aanvragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met het 

Klant Contact Centrum via tel. 14 0492. Bezwaar maken is in dit stadium (nog) niet mogelijk.

Voor bekendmakingen met nummer 2 geldt: Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden  

binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 

indienen bij: Burgemeester en wethouders, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook 

digitaal via www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank 

Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. 

Heeft u vragen over een besluit of over het maken van bezwaar? Neemt u dan contact op met 

het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

Burgemeester en Wethouders van Helmond 29 mei 2019

De officiële publicatie van de informatiepagina’s van de gemeente vindt u iedere 
woensdag op www.helmond.nl. In verband met eventuele bezwaartermijnen, 
is de datum van publicatie op www.helmond.nl leidend.
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• Woensdag 26 juni 2019

• 20.00-22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

• Kapel van het Elkerliek ziekenhuis Helmond

• Gratis entree

Graag aanmelden voor 12 juni via 

www.elkerliek.nl/menstruatie 

Menstruatieproblemen komen veel voor en té veel 

vrouwen lopen door met klachten. Vaak kunnen 

klachten met de juiste behandeling worden verholpen. 

Gynaecologen van het Elkerliek Joost van de Ven, Josien 

Penninx en Veronique Serrarens geven voorlichting 

over de oorzaken en behandelmogelijkheden van 

menstruatieproblemen. U bent van harte welkom!

‘Iedere maand hetzelfde liedje’
Voorlichtingsavond over menstruatieproblemen

Wegens uitbreiding van de werkzaamheden 
zijn wij voor 16 uur/week  op zoek naar een 

assistent-coördinator die de werkzaamheden 
coördineert en voor een deel ook uitvoert. 

Voor meer informatie, zie onze vacature op 
www.leergeld.nl/helmond/vacature 

Wij zien je sollicitatie graag tegemoet uiterlijk 
13 juni a.s. via mail naar info@leergeld-helmond.nl 

of per brief naar Wethouder Ebbenlaan 166, 
5702 AG  Helmond.

Stichting Leergeld Helmond 
zoekt een 

assistent-coördinator!
Stichting Leergeld 

Helmond is een 
vrijwilligersorganisatie 

met als missie het 
verstrekken van financiële 

ondersteuning aan 
gezinnen in Helmond met 

een minimum inkomen 
zodat de kinderen 

volwaardig mee kunnen 
doen aan onderwijs, 

sportieve en/of culturele 
activiteiten. Op deze 

manier ondersteunen wij 
ongeveer 1800 kinderen. 

Zaterdag 25 mei jongstleden 
hebben drie kaderleden van 
Scouting Leonardus uit handen 
van wethouder Harrie van Dijk 
de Vrijwilligerspenning van de 
stad Helmond ontvangen.

Het betrof de heer Edwin Derks, 
de heer Erwin van Stiphout en 
mevrouw Brigitte van Stiphout-
Dirks. Dit jaar vieren zij hun 40 
jarig lidmaatschap van Scou-
ting Leonardus. Naast het lid-
maatschap zijn zij al 25 jaar 
actief als vrijwilliger binnen 
diverse functies

Edwin Derks is sinds 1979 lid 
en al ruim 29 jaar kaderlid van 
de Rowangroep. Naast kaderlid 
verricht hij vanwege zijn achter-
grond als elektricien de nodige 
karwijtjes van elektrische aard.

Erwin van Stiphout is sinds 1979 
lid en vanaf zijn 14 jaar actief als 
vrijwilliger.  Zo was hij 10 jaar 
lang kaderlid bij de Rowans, 
waarnaast hij de laatste 10 jaren 
tevens de rol van Teamleider 
had. 

Een korte periode was hij be-
stuurslid, maar aangezien hij zijn 
kennis en kunde liever inzet op 
het uitvoerende vlak trad hij toe 
tot de groep die wekelijks zorgt 
voor het terrein, de blokhut en 
materialen.

Brigitte van Stiphout-Dirks is 
sinds 1979 lid en trad op 15 ja-
rige leeftijd toe tot het kader als 
leidster van de welpen. Van 1986 
tot en met 2009 was zij een be-
palend kaderlid voor deze groep. 
In 2010 maakte zij de overstap 
naar de Explorers, een groep 
kinderen met een verstandelijke 
beperking 
De onvermoeibare vrijwillige 
inzet gedurende vele  jaren is 
voor burgemeester en wethou-
ders aanleiding geweest om 
aan hen de vrijwilligerspenning 
van de gemeente Helmond toe 
te kennen.  s

Vrijwilligerspenningen voor kaderleden 
Scouting Leonardus 

Afgelopen zaterdag werden er bij Scouting Leonardus 
3 vrijwilligerspenningen uitgereikt. (Bron foto; Knoops Fotografi e).

Helmond

Bakelseweg 1, Aarle-Rixtel
0492-383167 - www.tuincentrumdenheikant.nl

A.S. ZONDAG
OPEN DAG
A.S. ZONDAG
OPENINGSTIJDEN: 
zo. 12:00 - 17:00 uur. ma-za. 8:00 - 18:00 uur

GEOPEND 10.00 - 17.00 UUR

 Grootste assortiment uit de regio

Geraniums
hang en staande. Per stukhang en staande. Per stuk € 0.95 Begonia’s, vlijtige liesjes, 

Afrikaantjes, petunia
24 voor

Begonia’s, vlijtige liesjes, 

€ 5,-

Geachte genodigde, het bestuur 
van de parochie Heilige Dami-
aan de Veuster deelt u mede dat 
de bisschop van ’s-Hertogen-
bosch, Mgr. dr. Gerard de Korte, 
met ingang van 1 februari 2019 
de zeereerwaarde heer N.C.M. 
(Norbert) Swagemakers heeft 
benoemd tot pastoor van deze 
parochie.

De drie kerken:
Goddelijke Voorzienigheid en St. 
Anna te Helmond-West, Heilige 
Trudo te Stiphout en Heilige Lu-
cia te Mierlo-Hout maken deel 
uit van deze parochie. De instal-
latie van pastoor Swagemakers 
vindt plaats tijdens de eucha-

ristieviering op zaterdag 1 juni 
2019 om 19:00 uur in de Heilige 
Luciakerk, Hoofdstraat 159, 5706 
AL Helmond. Pastoor Swage-
makers viert tevens zijn vijfen-
twintig jarig priesterjubileum. De 
installatie zal geschieden door 
Deken Paul Janssen. Het Paro-
chiebestuur nodigt u uit om deze 
heugelijke gebeurtenis mee te 
vieren. Aansluitend is er tot 22:00 
uur gelegenheid tot felicitatie en 
ontmoeting, onder het genot van 
een hapje en een drankje, in Zaal 
Adelaars, Hoofdstraat 137. s

Installatie 
pastoor 
Swagemakers 

Mierlo-Hout

(Bron foto; Eric van der Putten).
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WE GAAN VOOR 
DAT WAUW-EFFECT

WE GAAN VOOR 
DAT WAUW-EFFECT

Plameco Vakbedrijf Van Osch 
Kruiseind 16c, Gemert. T 0492-368100

Spoorweide 1, Riel. T 013-7200977
www.vakbedrijfvanosch.nl

OOK OP
HEMELVAARTSDAG

GEOPEND 

10.00 - 16.00 UUR

JVDI DE fysioclub

fysiotherapie fitness

Samenwerken 
aan een gezond Helmond!

Tel. 0857821616 | Web. fysioclub.nl/jvdi

Kromme Steenweg | Sportpark de Braak

Theaterproductie 
dr.-Knippenberg-
college laat 
leerlingen 
groeien

Dat het Dr.-Knippenbergcollege 
de jaarlijkse theateruitvoering 
heel serieus neemt, is inmiddels 
wel bekend.

Ook dit jaar werken de leerlingen uit 
leerjaar 1 tot en met 6 samen aan een 
stuk: over de bevrijding van Helmond 
(75 jaar geleden). 
Het Coöperatiefonds van Rabobank 
Helmond levert een bijdrage.

 ‘Leerlingen leren in een jaar zo ontzettend veel. 
Ik zie ze groeien: in het eerste jaar komen ze 
soms timide binnen bij de repetitie, maar na een 
paar jaar is dat dan heel anders. Hier kan geen 
assertiviteitstraining tegenop.’ 

Goed of fout 
27 Jaar geleden werd de theaterproductie voor 
school in het leven geroepen. De laatste 12 jaar 
werken we met dezelfde professionele regisseuse. 
‘Elk jaar leggen we de lat hoger.’ Dit keer is 
gekozen voor een stuk over de oorlog, over goed 
en fout, de keuzes die je maakt. ‘Als puber heb je 
met tal van keuzes te maken. We hebben vooraf 
wat geschiedenislessen ingepland, onder meer 
van een gastspreker: een Helmonder die zelf de 
oorlog heeft meegemaakt. Dat maakte diepe 
indruk.’ 

Tijdens de repetities, elke vrijdag van 16.00 tot 
22.00 uur, werd duidelijk hoeveel invloed het 
dragen van een SS-uniform kan hebben. ‘Daar 

hebben we het wel even goed over gehad. Wat 
zo’n uniform met je kan doen.’ 

Lesprogramma
Dit jaar beklimmen niet alleen leerlingen, maar 
ook een aantal oud-leerlingen het podium. Ook 
nieuw is dat de school basisscholen betrekt. Ze 
mogen gratis de generale repetitie bezoeken en 
kunnen gebruik maken van een lesprogramma. 
Dat waardeert Audrey van den Broek van het 
Coöperatiefonds ‘Een belangrijk historisch verhaal 
wordt toegankelijk gemaakt voor een breed 
publiek, waaronder de groepen 7 en 8 van de 
basisscholen in Helmond. Dit maatschappelijke 
aspect gaf voor de adviesraad 
de doorslag om de musical 
Zuidwal met een bijdrage te 
ondersteunen.’

De musical is van 7 tot 
en met 10 juni te zien in 
theater Speelhuis. 

Wat kun je allemaal doen als je 
na de basisschool naar het vm-
bo gaat? Vakcollege Helmond 
en IKC De Bundertjes sloegen 
dit jaar de handen ineen en ont-
wikkelden Vakroute: een prak-

tische leerroute voor leerlingen 
waarvan verwacht wordt dat ze 
door zullen stromen naar het 
vmbo. “Deze leerlingen worden 
hier heel blij van.”

De Vakroute richt zich op leerlin-
gen van groep 7 en 8; na de zomer 
zullen ook andere basisscholen 

volgen. Nathalie Derix, adjunct 
directeur van De Bundertjes, legt 
uit waarom dit project zo belang-
rijk is. “Het gaat om leerlingen 
die echt gebaat zijn bij praktisch 
leren. Deze leerlingen werken 
graag met hun handen, ze leren 
door het te doen. We zien dat ze 
daar heel blij van worden.” 

Niet alleen leren ze op deze ma-
nier beter, hun persoonlijke groei 
ontwikkelt ook. “Door dit project 
zien de leerlingen in dat ze écht 
iets waard zijn, dat hun bijdrage 
ertoe doet. Wij zien de winst door 
het toenemende zelfvertrouwen, 
welbevinding en eigenwaarde”, 
aldus Derix. 

Nauwe samenwerking
De leerlingen van De Bundertjes 
werken in de praktijklokalen van 
het Vakcollege Helmond en wor-
den begeleid door vakdocenten 
en leerlingen van deze school 
voor vmbo-k en vmbo-basis. 
“Het fijne is vooral de nauwe 
samenwerking met de basis-
school”, vertelt Ciske van der 
Wal, teamleider Zorg & Welzijn. 

“Zo zie je nu nog beter wat de 
leerling daar leert, zodat de aan-
sluiting naar het middelbaar on-
derwijs alleen maar beter wordt. 
Ook leren de leerlingen onze 
school alvast kennen, zodat de 
overstap na de zomer minder 

spannend wordt. Ze kijken nu 
naar de toekomst en zien dat ze 
later een heleboel moois kunnen 
gaan doen.”

Verwenochtend 
De Vakroute sloot af met een 
verwenochtend voor familie en 
vrienden. 
Daar konden de leerlingen laten 
zien wat ze hebben geleerd in de 
keuken en de beautysalon. Anys-
sa Mommers zit in groep 7. “Dit 
is een heel leuk project. We doen 
allemaal dingen die ik nog nooit 
heb gedaan. 

Zo heb ik geleerd hoe je cupcakes 
moet bakken en dat het belang-
rijk is om je keuken goed schoon 
te maken. Ik vond het leuk om te 
leren hoe je mensen moet serve-
ren en de cakejes mocht je zelf 
opeten.” 

De leerlingen hebben zelf de och-
tend georganiseerd. “We moes-
ten uitzoeken wat het recept is 
voor 48 cupcakes, we hebben 
een rode loper neergelegd en we 
hebben zelf naamkaartjes ge-
maakt”, vertelt Tim Melis, ook 
uit groep 7. 

De docenten en familieleden 
kijken trots toe. Het lijkt erop 
dat de kinderen klaar zijn voor 
de stap naar het middelbaar 
onderwijs! s

Vakroute: nauwere samenwerking 
Vakcollege Helmond en basisonderwijs

Helmond

Stralende kinderen hadden na maanden voorbereiding afgelopen 
vrijdag een verwendag voor ouders en grootouders. 

(Bron foto; Perry Vermeulen).

Muziekvereniging 
Unitas genomineerd 

voor Club van 
het Jaar

Muziekvereniging Unitas is 
genomineerd voor de Ver-
kiezing Club van het Jaar. 
Muziekvereniging Unitas 
maakt daarmee kans op de 
titel in de gemeente Hel-
mond, provincie Noord Bra-
bant en misschien wel de 
landelijke titel. 

Er kan vanaf nu tot 7 juni 
op Muziekvereniging Unitas 
worden gestemd via www.
clubvanhetjaar.nl/muziek-
vereniging-unitas. 
Daarmee maken zij kans op 
een masterclass naar keuze 
en een professionele promo-
tiefilm om de club extra in 
de schijnwerpers te zetten. 
Ambassadrice Shirma Rouse 
draagt de Verkiezing Club 
van het Jaar een warm hart 
toe. Zij weet als geen ander 
hoe belangrijk een club kan 
zijn om plezier in je culturele 
activiteit te hebben. Dat dit 
de basis kan vormen voor le-
venslang plezier en wie weet 
voor een succesvolle carrière 
in de cultuur. s

Mierlo-Hout
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Prachtige pioenrozen
70-cm lang
Div. kleuren
Van €1,25

Div. kleuren
40-cm hoog
in 14-cm pot
Van €7,99

Zantedeschia
“Aronskelk”

Rijke bloei met geurende 
bloempjes
20-cm hoog
in 12-cm pot
€2,99

Bloeit de hele zomer
ø25-cm in 13-cm potø25-cm in 13-cm pot
€2,49

Zeer geschikt als haagZeer geschikt als haag
Plant ze nu!Plant ze nu!
25-cm hoog 25-cm hoog 
in 12-cm potin 12-cm pot
€2,99€2,99

Dianthus
“Pink kisses”

Portulaca
“Carnaval”

Snijbloemen

Euonymus
“Green spire”

Lang bloeiende perk plantLang bloeiende perk plant
Div. kleuren
20-cm hoog
in 12-cm pot
€ 1,99

Ageratum
“Donsbloem”

Enkel bloemige Enkel bloemige 
tuinbegoniatuinbegonia
Div. kleurenDiv. kleuren
ø30-cm 
in 13-cm potin 13-cm pot
Van € 4,50Van € 4,50

Begonia
“Marathon”

Compleet met led 
verlichting
36 x 18-cm
Van €29,99

Div. kleuren
ø20-cm ø20-cm 
in 12-cm potin 12-cm pot
€1,99€1,99

60-cm hoog
in 19-cm pot
Van €17,99

Lavendel
“Hidcote”

Wandlamp industrieel Bacopa

Agapanthus
“Afrikaanse lelie”

Nu
€19.99

Citroen geranium

Heerlijk geurend
Extra groot
50-cm hoog 
in 19-cm pot
van €5,99

www.tuincentrumdebiezen.nl

Iedere zondag geopend van 12:00 tot 17:00

De enige echt sterk geurende !De enige echt sterk geurende !
Verjaagd de muggenVerjaagd de muggen
25-cm hoog25-cm hoog
in 12-cm potin 12-cm pot
Van €3,99Van €3,99

Vrijdag koopavond
Tot 20:00 uur

Ge
ld

ig
 v

an
 2

9 
m

ei
 t/

m
 4

 ju
ni

 2
01

9

Hemelvaartsdag
geopend van 10:00 tot 17:00 uur

Nu
€0.69

1 + 1
gratis

1 + 1
gratis

Nu
€2.99

3 voor
€7.50

Nu
€11.99

1 + 1
gratis

Nu
€2.49

Nu
€4.99

Nu
€3.99

1 + 1
gratis

Zaterdag 1 Juni zullen de chefs Niels en Pleun
van Taste of Smoke aanwezig zijn om de 

BBQ’s van Napoleon te demonstreren

Maak gebruik van onze 
speciale actie prijzen 

tijdens onze 
BBQ Demodagen

De 
2 fanatieke grillers kunnen  al uw vragen beantwoorden

Zantedeschia
“Aronskelk”

Rijke bloei met geurende 
bloempjes
20-cm hoog
in 12-cm pot

gratis

Zeer geschikt als haag

Heerlijk geurend
Compleet met led 
Wandlamp industrieel

www.tuincentrumdebiezen.nlwww.tuincentrumdebiezen.nl

Verjaagd de muggen
25-cm hoog
in 12-cm pot
Van €3,99

€2.49

Prachtige pioenrozen



9week nummer 22 vrijdag 31 mei 2019de loop weekkrant HELMOND

Op 2 juni a.s. heeft het Indu-
strieel Atrium weer een zeer 
interessant thema op het pro-
gramma staan in het kader van 
het ‘Jaar van de Ambachten’, te 
weten; het Ambacht Boekdruk-
ken en Boekbinden.

De digitalisering van informatie 
in onze maatschappij heeft er de 
afgelopen decennia voor gezorgd 
dat steeds meer informatie on-
line vergaard wordt. Hierdoor is 
de verkoop van papieren kranten 
en boeken onder druk komen te 
staan. Veel mensen lezen kran-
ten en boeken tegenwoordig op 
computers, tablets, e-readers 
en telefoons. Ook binnen druk-
kerijen hebben veel technische 
veranderingen plaatsgevonden. 
Op de open dag zal het Indu-
strieel Atrium o.a. laten zien hoe 
vroeger het drukproces voorna-
melijk met de hand werd gedaan 
en met drukinkt en letters. Het 
Industrieel Atrium heeft een ori-
gineel drukinkten laboratorium, 
een uniek erfgoedstuk.  

Programma: 
Vanaf 13.00 uur: demonstratie 
boekdrukken en boekbinden 
door ervaren boekdrukkers en 
boekbinders. Zij demonstreren 
onder meer hoe vroeger letters 
met de hand werden gezet en 
het drukwerk voornamelijk met 
de hand werd gedaan en geven 
tevens uitleg over toepassingen 
van drukinkt. Onder het motto 
“druk uw eigen boekenlegger” 
worden de bezoekers uitgeno-
digd en aan het werk gezet om 
hun eigen boekenlegger met 
hun eigen naam daarop zelf te 
drukken. Tevens wordt getoond 

hoe boeken worden gebonden. 
Vanaf 13.00 uur gaat er een ex-
positie van start van bijzondere 
en mooie boeken en boekenleg-
gers. Vanaf 14.00u is er een lezing 
“ Van Schrijven tot Drukken”. 
Deze lezing wordt verzorgt met 
beeld en woord door dhr Kone-
mann. Hij vertelt en laat zien hoe 
de menselijke communicatie en 
verspreiding daarvan vanaf het 
prille begin tot en met de uit-
vinding van de boekdrukkunst 
is verlopen. Het is een pakkende 
en leerzame lezing die vooral in-
zichten geeft hoe het woord en 
schrift vanaf het begin als com-
municatiemiddel zich heeft ont-
wikkeld. Wij zijn nu bezig met de 
digitale communicatie en het is 
interessant te weten hoe vooraf 
aan deze periode de communi-
catie tussen mensen tot stand 
kwam. De lezing duurt ongeveer 
45 minuten en wordt herhaalt 
vanaf 15.00 uur.

Het programma sluit af met een 
korte film “ Letter voor Letter” 
die in het kort de ontwikkeling 
laat zien van de uitvinding van 
de boekdrukkunst

Entree Introductiemiddag
€4,00 per persoon, 
kinderen tot 8 jaar gratis 
€ 3,00 65+

Inloopdagen (woensdagen 
en donderdagen) bezoek 
exposities: 
€2,50 p/p , 
kinderen tot 8 jaar gratis,
€2,00 p/p voor 65+
Adres: Kanaaldijk NW 29, 
5707LA Helmond. 
Tel.: 0492-535977. Website: 
www.industrieel-atrium.nl.  
e-mail: 
info@industrieel-atrium.nl s

Afgelopen vrijdag ontving bur-
gemeester Blanksma voor het 
eerst 18 diamanten echtparen in 
het Kasteel van Helmond voor 
een uitgebreide lunch, om daar-
mee gezamenlijk hun 60-jarige 
huwelijken te vieren.

In 2018 bracht burgemeester 
Blanksma bijna 50 bezoeken aan 
huis bij echtparen die hun 60-ja-
rige huwelijk vierden. 

Het aantal diamanten echtparen 
stijgt gestaag en daarom nam de 
burgemeester het initiatief voor 
het organiseren van twee bijeen-
komsten per jaar waarin zij de ju-

bilerende echtparen verwelkomt 
in het Kasteel. Op vrijdag 24 mei 
vond deze bijeenkomst voor het 
eerst plaats.

Rode loper 
De echtparen werden via een 
rode loper opgevangen door een 
heuse lakei. Na een uitgebreide 
lunch, samen met de burgemees-
ter, werden zij ook persoonlijk in 
het zonnetje gezet. Bovendien 
kregen de dames en heren een 
rondleiding in het Kasteel. 

Burgemeester Blanksma is ver-
heugd: “Een 60-jarig huwelijk is 
natuurlijk ontzettend bijzonder. 
Ik vind het fijn om al deze echt-
paren op deze manier te kun-
nen ontmoeten. Zij verdienen de 

aandacht. Het Kasteel is hiervoor 
een perfecte plek: vandaag nog 
zijn er hier twee huwelijken ge-
sloten! Hopelijk bereiken zij net 
als deze 18 echtparen die prachti-
ge mijlpaal. Het recept voor zo’n 
lang en gelukkig huwelijk werd 
mij vandaag weer verteld, name-
lijk ‘meer geven dan nemen.’ Dat 
is mooi. “

Najaar 2019 
De volgende bijeenkomst vindt 
plaats in het najaar van 2019. Viert 
u in de tweede helft van 2019 uw 
60-jarig huwelijksjubileum (voor 
de wet) en bent u nog niet uit-
genodigd? Uw brief zal spoedig 
volgen! Voor vragen kunt u per 
e-mail bij ons terecht via 
diamant@helmond.nl s

Maar liefst 18 diamanten echtparen mochten gaan lunchen met Burgemeester Blanksma. 
(Bron foto; Knoops Fotografi e).

Burgemeester Blanksma ontvangt 
huwelijksjubilarissen in het Kasteel 

Helmond

Helmond

Boekbinden en Boekdrukken 
in het Industrieel Atrium Helmond

(Bron foto; Industrieel Atrium Helmond).

Lambertus Concerten presenteert: 
Poolse klanken in liedrecital Aldona 

Bartnik en Maurice Lammerts van Bueren

Op zondag 2 juni kunt u luiste-
ren naar een prachtig liedreci-
tal met werken van beroemde 
Poolse componisten, uitgevoerd 
door sopraan Aldona Bartnik 
en pianist Maurice Lammerts 
van Bueren. Op het programma 
staan liederen van o.a. F. Cho-
pin, Paderewski en Szymanow-
ski. Plaats: Auditorium/Kapel 
Elkerliek , Wesselmanlaan 25 in 
Helmond.  Aanvang 20.00u. En-
tree: € 12,50.

Poolse liederen worden zelden 
uitgevoerd en dat komt volgens 
pianist Maurice Lammerts van 
Bueren ook omdat het Pools een 
heel moeilijke taal is, terwijl die 
liederen prachtig zijn, vol harts-
tocht en melancholie, vol vrolijk-
heid en liefde voor de natuur. 

Vorig jaar nodigde de Poolse so-
praan Aldona Bartnik de pianist 
uit samen een cd te maken, mét 
Pools repertoire: ‘Melancholia’. 
Met de muziek van die cd ‘toeren’ 
beide musici nu door het land, 
omdat de muziek het verdient 
om onder de aandacht gebracht 

te worden. Vorige week vertolk-
ten ze dit repertoire nog op het 
Internationaal Lied Festival Zeist; 
op 2 juni staan ze dus met dit 
prachtige programma in Hel-
mond. Naast liederen worden er 
diverse pittige, opzwepende ma-
zurka’s gespeeld. Oorspronkelijk 
was het een Slavische volksdans 
uit de Poolse provincie Mazurië, 

die door Chopin geïntroduceerd 
werd in de klassieke muziek en 
sindsdien immens populair is. 
Ook de componist Szymanow-
ski schreef maar liefst 20 ma-
zurka’s, waarvan er in Helmond 
enkele te horen zijn. 

De Poolse sopraan Aldona Bart-
nik is zeer actief als solist en en-
semblezangeres op diverse grote 
podia in Europa. Zo zong ze o.a. 
bij de Nederlandse Bachvereni-
ging, Vox Luminis, Collegium 
Vocale Gent en het Gabrieli 
Consort&Players. 

Ook trad ze op met het Wroclaw 
Baroque Ensemble. Ze werkte 
samen met grote dirigenten als 
Ton Koopman, PhilippeHer-
rewege, Fabio Bonizzoni en Jos 
van Veldhoven. Haar repertoire 
omvat werken van oude muziek 
en barok tot modern. Naast haar 
specialisatie Oude Muziek is ze 
ook wetenschappelijk onderzoe-
ker van Poolse muziek.

Kom luisteren en genieten van 
topmusici en topmuziek. 

Meer info: 
www.lambertusconcerten.nl s

Warande

Aldona Bartnik 
(Bron foto; Stichting Lambertus 

Concerten Helmond).

Elke maandag speelt Bridge-
club Baloys in zalencentrum De 
Smed, Dorpsstraat 40 te Stip-
hout, vanaf 19.45 tot ongeveer 
23.00 uur. 

Omdat wij spelen in 3 lijnen A – 
B – en C kan iedereen op zijn ei-
gen niveau spelen. Dus ook als u 
nog niet zo lang speelt, bent u bij 

ons van harte welkom. De con-
tributie bedraagt op dit moment 
59,00 euro per jaar en als u al bij 
een andere club lid bent 48,00 
euro. Nu hebben we even va-
kantie, maar in september gaan 
wij weer heel enthousiast begin-
nen aan het nieuwe seizoen. Als 
u dan met ons mee wilt spelen, 
kunt u zich nu al aanmelden bij 
Jose de Jager, secretaris. Per mail: 
jdejager510@gmail.com of tele-
fonisch 0492-543139 s

Stiphout

Bridgeclub Baloys
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Fruit-tella ijsjes
6 stuks - IJsboerke

Normaal 4,19

2,99
NIEUW

Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004  
www.diepvriesspecialist.nl  Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist 
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 29 mei t/m dinsdag 11 juni 2019. 
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Diverse smaken

Boerenroomijs
900 ml - Primafrost

Normaal 3,09

Steppegras
1500 gram - Lamb Weston

Normaal 4,19

Mini broodjes 
Diverse varianten
8-10 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 3,09

3,99

2 zakken 
voor

2,99

2,49
Naturel, BBQ, piri piri

Spareribs
500 gram - Diepvriesspecialist

Normaal 5,99

Hamburger Prof
30 stuks - Van Reusel

Normaal 15,19

4,99

11,49

Hemelvaartsdag
& 2e Pinksterdag 

GESLOTEN

Normaal 4,Normaal 4,

99

Normaal 4,19Normaal 4,19

2 STUKS GRATIS 
tegen inlevering van 

225 Piggypunten

Maaltijdloempia 
2 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 4,29

Inloopochtend
WOENSDAG 
5 JUNI 2019

9:00 - 11:00

VRIJESCHOOLPEELLAND

 

Helmondselaan 71          www.vrijschoolpeelland.nl        www.kindertuin-

GRATIS EN 
PROFESSIONEEL ADVIES

Eikenhout
Eikenhout heeft geen introductie nodig, het is een van de bekendste houtsoorten. Het hout 
is sterk en hard, maar toch redelijk gemakkelijk te bewerken en af te werken. Eiken is voor 
allerlei doelen geschikt, of u nou een 
overkapping bouwt of een tv meubel. Bij 
ons kunt u terecht voor beide.

Eiken balken

WWW.BENIKHOUT.NL
0492-551414  •  INFO@BENIKHOUT.NL
VONDERWEG 3  •  5741 TE BEEK EN DONK

6 DAGEN PER WEEK 

GEOPEND

GROTE VOORRAAD, ZOWEL VOOR BINNEN- ALS BUITENGEBRUIK

Eiken planken

0492-845350
info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!



11week nummer 22 vrijdag 31 mei 2019de loop weekkrant HELMOND

BUITENGEWOONGOED Bubbelbaden | 2

Kamperen | 3

Barbecue | 3

Gratis

BEST FIT! 
HANDGEMAAKT IN EUROPA

VORMVAST // 
VERZOOLBAAR 

LANGE LEVENSDUUR

MOUNTAIN BOOTS
HANDCRAFTED WITH PASSION
BORN IN BAVARIA – WORN AROUND THE WORLD

1

2

3

4

2

1

4

3

1. Kurken voetbed met
2. Poron ® schokdemper
3. Cambrelle niet geweven afdekking
4. Plus geïntegreerd pad

Meindl Comfort Fit
Extra bewegingsruimte voor de tenen en toch een stevige grip in de hiel. Geen 

last van opgevouwen en beknelde tenen meer. 
Uitgevoerd met het luxe Comfort Fit kurken  voetbed met Poron schokdemper 

voor optimaal comfort en uitstekende  vochtregulering. 
PROBEER HET UIT EN JE WILT NIETS ANDERS MEER!

COLLECTIE 
MANNEN EN 
VROUWEN

VERKRIJGBAAR BIJ
DE ADVENTURE STORE TAUERN GTX SIENA GTX JOURNEY PRO GTX

GRITSTONE 
GTX

MEN-WOMEN

189.99
A KLASSE

TATRA 
GTX

MEN/WOMEN

259.99
B KLASSE

BUITENGEWOONGOEDAdventure Store KRANT

Deze gratis krant is een uitgave van Adventure Store in samenwerking met ADCommunicatie in een oplage van 100.000 exemplaren.

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
* Niet in combinatie met andere actie’s. Deze actie is geldig t/m 16 juni 2019 en zolang de voorraad strekt.

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
* Niet in combinatie met andere actie’s. Deze actie is geldig t/m 16 juni 2019 en zolang de voorraad strekt.

229.99
A-B KLASSE

ALTA BUNION
 GTX BLUE

WOMEN

Het ultieme outdoor gevoel

WANDELEN
REIZEN
OUTDOOR
KAMPEREN
RECREËREN
BARBECUE
BAD&BEACH

op niveau met de collectie (berg) 
wandelschoenen, accessoires en out-
door kleding van Adventure Store. 
Ook voor de bagage die in de rugzak 
mee gaat en gadgets zoals een nieuw 
mes of de nieuwste verrekijker, u zult 
versteld staan van het aanbod. 
Natuurlijk ook voor de mensen die 
lichtgewicht reizen.
 
Camping
Voor de festivalgangers, de kampeer-
ders en voor de mensen die kampe-
ren in luxe, ook voor campingartike-
len kunt u bij Adventure Store 
terecht. Uiteraard voor de tenten, 
maar ook voor alles wat er verder bij 
komt kijken. Een grote, uitgebreide 
slaapafdeling met slaapzakken, 
luchtbedden en matten voor een goe-
de nachtrust, comfortabele lichtge-
wicht meubels om te relaxen, alle 
zaken om te kunnen eten & drinken 

De dagen worden langer, de zon 
schijnt steeds vaker, de barbecue 
wordt weer aangestoken en we wil-
len er weer naar buiten! Voor elk bui-
tensport avontuur kun je bij ons 
terecht, hoe groot of klein deze acti-
viteit ook is. Adventure Store, de 
sport & outdoor speciaalzaak aan de 
Kastanjehoutstraat 3 te Mierlo-Hout 
(Helmond), is de zaak waar je heen 
gaat als je spullen buitengewoon 
goed moeten zijn. Het assortiment 
bevat alles op het gebied van sport, 
camping, recreatie en outdoor. Wij 
helpen je graag op weg met jouw 
avontuur!

Outdoor
Op de outdoor afdeling vindt je alles 
voor het wandelen, buitensporten en 
voor al je reizen. De recreatieve 
vakantiewandelaar en de fanatieke 
vierdaagse lopers komen helemaal 

en nog veel meer! Ook op de cam-
pingafdeling heel veel voordeel met 
de verschillende zeer scherpe prijs-
pakkers.

Bad & Beach
Uiteraard is er bij Adventure Store 
een gigantische collectie bad & beach 
kleding, slippers en sandalen uitge-
stald op circa 400m2 ruimte, waarbij 
dit met recht de grootste bad & beach 
winkel van de regio de Peel genoemd 
mag worden. Bij Adventure Store 
hebben ze het allemaal.

Recreatie
Naast de enorme collectie zwemba-
den, bubbelbaden, boten, hangmat-
ten en tarpen gaat de aandacht uit 
naar de barbecue afdeling. 
Op zo’n 200m2 staan er complete 
 collectie’s bbq’s van o.a. Boretti, 
 Campingaz, Cobb en Weber, met 

HEMELVAARTSDAG & 2e PINKSTERDAG OPEN VAN 12.00 - 17.00 UUR

zowel keuze in bbq’s op gas, stroom 
en natuurlijk houtskool. Uiteraard 
ook voor alle denkbare accessoires 
en de brandstof als houtskool, briket-
ten en gastanks en vullingen kunt u 
bij ons terecht. Naast de verschillen-
de aanbiedingen met Campingaz, 
Cobb en Boretti hebben we op de hele 
collectie Weber barbecues een kor-
ting van 20% uitgekeerd in weber 
accessoires. 

Adventure Store vindt u aan de 
Kastanjehoutstraat 3 in Mierlo-Hout 
(Helmond). De winkel is naast 
de normale winkelopenings-
tijden ook op Hemelvaartsdag en 
2e Pinksterdag geopend 
van 12 tot 17 uur. 

Voor meer informatie 
kijkt u op 
www.adventurestore.nl
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Het samenwerkingsproject in De Peel waarin WOII wordt herdacht en de vrijheid gevierd

Inhoudelijk adviseur Piet Snijders en 
programmamanager Jolijn Brouwers in de nieuwe 

tentoonstelling Death Valley De Peel 
in Museum Klok & Peel. (Bron foto: Rob Fritsen)

Opdat we weten, beseffen en 
nooit vergeten. De 6 Peelge-
meenten, die samenwerken bin-
nen het Innovatiehuis De Peel, 
Brabant Remembers en het 
vfonds hebben met financiële 
ondersteuning een belangrijke 
aanzet gegeven om het project 
te realiseren.

EEN HEVIGE LUCHT- EN 
GRONDOORLOG IN DE PEEL
Death Valley De Peel, het klinkt 
onheilspellend en niet zonder 
reden. Het herinnert aan de ge-
allieerde piloten die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog in De Peel 
omkwamen. De term werd ge-
bruikt door piloten en ooggetui-
gen. Daarnaast is er tussen 1940 

en 1945 ontstellend veel gebeurd 
in De Peel. De inhoudelijk advi-
seur van Death Valley De Peel, 
Piet Snijders, geeft aan: “Na Nor-
mandië werd vermoedelijk het 
zwaarst gevochten in De Peel”. 

HET ACTIVITEITENPROGRAMMA
DEATH VALLEY DE PEEL
Tussen mei 2019 en december 
2020 worden de oorlogsslachtof-
fers uit De Peel herdacht en 75 
jaar vrijheid gevierd. Dit gebeurt 
met meer dan 150 activiteiten die 
in De Peel gaan plaatsvinden. 
Aan de basis van de activiteiten 
staan de vele persoonlijke levens 
veranderende verhalen die, in de 
schaduw van de wereldgeschie-
denis, in De Peel zijn ontstaan. 

Verhalen uit Asten, Deurne, So-
meren, Laarbeek, Helmond en 
Gemert-Bakel, worden door 
middel van belevenisvolle acti-
viteiten overgedragen en tast-
baar en invoelbaar gemaakt aan 
iedereen die er interesse voor 
heeft. Beleef exposities en mo-
numenten, evenementen met 
historische voertuigen, fiets- en 
wandeltochten, belevingstoch-
ten met re-enactment of herden-

kings- en bevrijdingsconcerten 
in De Peel. De activiteiten zijn 
georganiseerd door meer dan 53 
organisaties in de 6 Peelgemeen-
ten en Museum Klok & Peel. 
Museum Klok & Peel is naast 
kartrekker en initiator van het 
project Death Valley De Peel ook 
actief als aanjager en verbinder 
van en tussen activiteiten. 

Ook adviseert het museum di-
verse organisaties en draagt het 
bij aan de profilering en promo-
tie van de activiteiten. 

(Lees verder op pag. 4)

De Peel is in september 2019 75 jaar bevrijd. 
De oorlog veranderde voorgoed het leven van veel mensen. Hun 

verhalen werden onze verhalen. Maar ontelbaar veel verhalen uit 
De Peel, ontstaan tijdens WOII, zijn nog niet verteld of gedeeld. Dit 

is het moment om ze op te halen en ze via diverse activiteiten be-
schikbaar te stellen aan alle generaties. Met het project Death Val-
ley De Peel zal Museum Klok & Peel daaraan, in samenwerking met 

de 6 Peelgemeenten en Brabant Remembers, in 2019 en 2020 een 
bijdrage leveren. We vertellen ze door.
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Nuenen

Duitse Soldaten om een Oorlog zoeklicht (bron foto’s: Imperial War Museum.)

Adventure Store 
goes outdoor
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Al plannen 
gemaakt voor 
Hemelvaart en 

Pinksteren?
Weekendje naar de camping, spelevaren 
met de boot of klussen in je huis of tuin?

Ook op Hemelvaartsdag en 
Pinksteren kun je gewoon  komen shoppen 

op de Engelseweg te Helmond!

En natuurlijk deskundige medewerkers, 
service en gratis parkeren voor de deur. 

Alvast veel shopplezier.

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren
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HAAL 
DE ZOMER 
IN HUIS

ALLES ONDER ÉÉN DAK!
• MEUBELS
• WOONACCESSOIRES
• VLOEREN  & VLOERKLEDEN
• BEDDEN & BEDTEXTIEL
• RAAMBEKLEDING, ZONWERING & HORREN
• VERF & BEHANG

Elke zondag open van 12-17 uur  |  Engelseweg 212, Helmond, Tel. 0492-475624  |  www.stijlenco.nl  •  www.covetex.nl

EIGENTIJDS WONEN

MERKEN WAAR WE TROTS OP ZIJN:
Auping • Tempur • Pullman • Henders & 
Hazel • Xooon • Zuiver • Dutchbone •  
Eleonora • Bodilson• BePureHome • HK 
Living • Riverdale • Blond • Kare Design 
• Walra • Yankee Candle • Arte • Lampe 
Berger• Light & Living • By-Boo • Eijffinger 
Jasno • Luxaflex • Desso • Therdex •  
Artelux • Kobé • Hooked On Walls

“  EEN GOED INTERIEURADVIES  
BEGINT MET OPRECHTE INTERESSE”

In een gesprek met één van onze interieurcoaches krijgen je woonwensen alle ruimte. 

Het begint voor ons met luisteren, doorvragen en stap voor stap laten zien wat past bij je 

smaak en manier van leven.  Zo maken we de verwachtingen van onze klanten echt waar.

Een trendy winkel waar je je met-
een thuis voelt én waar je volop 
interieur-inspiratie opdoet. Stijl 
& Co is een winkel met lef, waar 
je de nieuwste woontrends kunt 
spotten. Van meubels en acces-
soires tot vloeren, gordijnen en 
bedden. Zie het als een real-life 

Pinterest pagina waar tal van 
trends en stijlen voorbijkomen. 
Maar waar je op internet alleen 
de plaatjes ziet, gaat Stijl & Co 
verder, veel verder. Loop tussen 
die leuke eyecatchers en ervaar 
zelf of die accessoires nou wel of 
niet mooi passen in jouw interi-

eur. Vergeet je niet een heerlijk 
broodje of een lekkere kop kof-
fie te drinken in de naastgelegen 
lunchroom LKKR&ZO?

Ik heb een huis gekocht, en nu? 
Het inrichten van een nieuwe 
woning is leuk, maar ook een 
lastige klus. Je oude bank of kast 
zijn nog prima en wil je graag 
meenemen naar je nieuwe wo-
ning. Maar past deze wel bij de 
nieuwe vloer?  
En welke kleur op de muur past 
daar dan bij? En welke nieuwe 
meubels passen hierbij? Zoveel 
vragen waarbij onze interieur-

Waar trendy 
interieurplaatjes 
tot leven komen

stylisten je uitstekend kunnen 
helpen. Zij kennen de trends op 
hun duimpje, voelen aan wat bij 
jou past. Ze weten je als geen 
ander te verrassen met hun in-
zichten en tips. Want heel vaak 
blijkt het nog best lastig om een 
interieur te creëren dat écht bij je 

past. De professionals van Stijl & 
Co denken graag met je mee. In 
de winkel, maar ook bij je thuis. 
Voorkom miskoop, bespaar tijd 
en ga voor een mooier resultaat 
door je te laten adviseren door 
één van onze professionele inte-
rieurstylistes.

Ons interieur lijkt belangrijker dan ooit voor ons. We doen massaal 
inspiratie op via internet, tv en woonmagazines. We zijn continu 
op zoek naar de leukste woonaccessoires en meubels. Maar dat 
ideale interieur samenstellen is een vak apart. Bij Stijl & Co doe 
je volop inspiratie op en door het deskundig advies van onze 
interieurstylisten weet je zeker dat je de juiste sfeer in huis haalt. 
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DE OVERZICHTSTENTOONSTELLING 
EN BOEK OVER WOII IN DE PEEL
In Museum Klok & Peel is mo-
menteel al de overzichtstentoon-
stelling te bezoeken over De Peel 
in oorlogstijd. De tentoonstelling 
is geschikt voor jong en oud. De 
bezoeker krijgt in de tentoonstel-
ling een duidelijk beeld over wat 
er in De Peel tussen 1940-1945 
heeft plaatsgevonden. Bekijk bij-
zondere filmfragmenten, foto’s 
en objecten, zoals brokstukken 
van gecrashte vliegtuigen. Luis-
ter naar de unieke interviews 
van overlevenden en nabestaan-
den. Of neem een kijkje in de 
nagebouwde schuilkelder. De 
tentoonstelling Death Valley De 
Peel is een preview op het volle-
dige activiteitenprogramma van 
Death Valley De Peel in 2019 en 
2020. 

De tentoonstelling is bovendien 
het slotstuk van het drieluik 
waarin de onderwerpen ‘klok’ en 
‘Peel’ zijn gekoppeld aan WOII 
in Museum Klok & Peel. De ten-
toonstellingen ‘Klokkenroof!-
Plundered Bells’ en ‘Meisjes van 
Toen’ zijn reeds geopend en te 
bezoeken. 

VERHALENBOEK 
VAN PIET SNIJDERS
Een symbool voor het leed dat 
naar aanleiding van de oorlog is 
ontstaan in De Peel, is het beer-
tje met een gebroken been. Een 

verwijzing naar een persoonlijk 
levens veranderend verhaal uit 
Ommel; ‘De Dag dat Maria niet 
keek’. Dit verhaal is terug te vin-
den in het verhalenboek van Piet 
Snijders. In dit rijk geïllustreerde 

boek van 144 pagina’s, getiteld 
Death Valley De Peel, zijn 50 
unieke verhalen opgenomen 
over De Peel in oorlogstijd. Hij 
heeft nieuwe verhalen opgete-
kend en oude herschreven. Een 

uniek naslagwerk dat bovendien 
erg prettig geschreven is. 

Soldaten op heide rond 1939  (bron foto’s: Imperial War Museum.)

OFFICIELE OPENING

Op 6 juni 2019 wordt het 
project, het programma, de 
website: 
www.deathvalleydepeel.nl 
en de tentoonstelling van 
Death Valley De Peel offi-
cieel geopend. Ook zal Piet 
Snijders dan zijn boek Death 
Valley De Peel presenteren. 
Het boek is vanaf dan voor 
€ 19,45 te koop via de regi-
onale boekhandel, de VVV's 
en Museum Klok & Peel.

Museum Klok & Peel werkt in 
het project Death Valley De 
Peel samen met de 6 Brabant-
se Peelgemeenten, Brabant 
Remembers, Visit Brabant, 
VVV De Peel, 75 Jaar Vrij-
heid, vfonds en Erfgoed Bra-
bant. Brabant Remembers 
verbindt de herdenkingen en 
vieringen rondom 75 jaar vrij-
heid in Noord- Brabant. 

VVV Deurne presenteert 
nieuwe fiets- en wandelroutes  
ter gelegenheid van 
themajaar...

Omdat kunst, creativiteit en 
inventiviteit kenmerkend zijn 
voor Deurne, wordt Deurne 
Palet van De Peel genoemd. 
Dit jaar wordt onder de vlag 
van Deurne Palet van De Peel 
het themajaar ‘Deurne Uit de 
Kunst!’ gevierd met tal van eve-
nementen en activiteiten. In de 
context van het themajaar ont-
wikkelde VVV Deurne kunst-
fi ets- en wandelroutes.

Nieuwe kunstwandelroutes
Deurne
VVV Deurne stippelde twee 
nieuwe wandelroutes uit langs 
kunstobjecten in de gemeente 
Deurne. In de speciale routefol-
der vind je een wandelkaartje 
met 2 routes en een overzicht van 
de kunst die je onderweg tegen-
komt. Via QR-codes bij de ob-
jecten kun je met behulp van je 
mobiele telefoon meer informa-
tie oproepen. Dit kun je doen via 

een speciale app. om QR-codes 
te scannen of door middel van je 
camera op de telefoon (mogelijk 
bij nieuwere mobiele telefoons). 
De uitgebreide informatie is 
verzameld op DeurneWiki, de 
Deurnese historische encyclope-
die van Heemkundekring H.N. 
Ouwerling. Via de beschrijving in 
de folder vind je bovendien nog 
enkele leuke tips aan de routes. 
De tochten zijn ontwikkeld on-
der de vlag van Deurne Palet van 
De Peel en beogen bij te dragen 
aan het ontdekken en bewon-
deren van de beeldende kunst in 
Deurne. De nieuwe routefolder 
is à € 1,50 verkrijgbaar bij VVV 
Deurne en ook in de webshop, 
www.vvvdepeelshop.nl 

Tuinpadroute
Nabij De Wieger ligt het ‘Tuin-
pad van mijn vader’. Friso Wie-
gersma, zoon van schilder-dok-
ter Hendrik Wiegersma, schreef 

de liedtekst van ‘Het Dorp’ voor 
zijn levenspartner Wim Sonne-
veld. Momenteel is het gebied 
rondom het tuinpad in ontwik-
keling. Begin mei is een eerste 
aanzet gegeven voor een cultu-
reel-recreatieve wandelroute van 
Deurne-centrum naar museum 
De Wieger en verder naar de 
wijk De Koolhof. Een deel van de 
(voorlopige) nieuwe route, door 
het park aan de Hogeweg, is nu 
al open voor bezoek. Route II 
uit de themawandelroutefolder 
‘Deurne Uit de kunst!’ voert al dit 
over dit traject. 

Gratis fi etsroute 
‘Deurne Uit de Kunst!’
Beeldend kunstenaar Joep Cop-
pens uit Vlierden viert dit jaar 
zijn 60 jarig jubileum met een 
combinatie-tentoonstelling op 3 
verschillende locaties. Ter gele-
genheid van Coppens jubileum 
en het kunstjaar maakte VVV 

Deurne 
Uit de 
Kunst!

Deurne de fietsroute ‘Deurne Uit 
de kunst!’. De combi-tentoon-
stelling 3X Coppens in Beeld is 
te zien in de hal van het gemeen-
tehuis en museum De Wieger 
in Deurne en Beeldentuin Joep 
Coppens/Huize Molenrijn in 
Vlierden. De fietsroute voert 
langs deze locaties en diverse 
openbare kunstwerken en be-

zienswaardigheden. De tocht 
nodigt uit om kunst te komen 
bekijken in Deurne, zowel in de 
open lucht als in tentoonstel-
lingsruimtes. De routeflyer met 
kaartje en achtergrondinfo is 
gratis af te halen bij VVV Deur-
ne en bij de expositielocaties. Je 
kunt hem ook downloaden op 
www.vvvdeurne.nl
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in Museum Klok & Peel. De ten-
toonstellingen ‘Klokkenroof!-
Plundered Bells’ en ‘Meisjes van 
Toen’ zijn reeds geopend en te 
bezoeken. 

VERHALENBOEK 
VAN PIET SNIJDERS
Een symbool voor het leed dat 
naar aanleiding van de oorlog is 
ontstaan in De Peel, is het beer-
tje met een gebroken been. Een 

verwijzing naar een persoonlijk 
levens veranderend verhaal uit 
Ommel; ‘De Dag dat Maria niet 
keek’. Dit verhaal is terug te vin-
den in het verhalenboek van Piet 
Snijders. In dit rijk geïllustreerde 

boek van 144 pagina’s, getiteld 
Death Valley De Peel, zijn 50 
unieke verhalen opgenomen 
over De Peel in oorlogstijd. Hij 
heeft nieuwe verhalen opgete-
kend en oude herschreven. Een 

uniek naslagwerk dat bovendien 
erg prettig geschreven is. 

Soldaten op heide rond 1939  (bron foto’s: Imperial War Museum.)

OFFICIELE OPENING

Op 6 juni 2019 wordt het 
project, het programma, de 
website: 
www.deathvalleydepeel.nl 
en de tentoonstelling van 
Death Valley De Peel offi-
cieel geopend. Ook zal Piet 
Snijders dan zijn boek Death 
Valley De Peel presenteren. 
Het boek is vanaf dan voor 
€ 19,45 te koop via de regi-
onale boekhandel, de VVV's 
en Museum Klok & Peel.

Museum Klok & Peel werkt in 
het project Death Valley De 
Peel samen met de 6 Brabant-
se Peelgemeenten, Brabant 
Remembers, Visit Brabant, 
VVV De Peel, 75 Jaar Vrij-
heid, vfonds en Erfgoed Bra-
bant. Brabant Remembers 
verbindt de herdenkingen en 
vieringen rondom 75 jaar vrij-
heid in Noord- Brabant. 

VVV Deurne presenteert 
nieuwe fiets- en wandelroutes  
ter gelegenheid van 
themajaar...

Omdat kunst, creativiteit en 
inventiviteit kenmerkend zijn 
voor Deurne, wordt Deurne 
Palet van De Peel genoemd. 
Dit jaar wordt onder de vlag 
van Deurne Palet van De Peel 
het themajaar ‘Deurne Uit de 
Kunst!’ gevierd met tal van eve-
nementen en activiteiten. In de 
context van het themajaar ont-
wikkelde VVV Deurne kunst-
fi ets- en wandelroutes.

Nieuwe kunstwandelroutes
Deurne
VVV Deurne stippelde twee 
nieuwe wandelroutes uit langs 
kunstobjecten in de gemeente 
Deurne. In de speciale routefol-
der vind je een wandelkaartje 
met 2 routes en een overzicht van 
de kunst die je onderweg tegen-
komt. Via QR-codes bij de ob-
jecten kun je met behulp van je 
mobiele telefoon meer informa-
tie oproepen. Dit kun je doen via 

een speciale app. om QR-codes 
te scannen of door middel van je 
camera op de telefoon (mogelijk 
bij nieuwere mobiele telefoons). 
De uitgebreide informatie is 
verzameld op DeurneWiki, de 
Deurnese historische encyclope-
die van Heemkundekring H.N. 
Ouwerling. Via de beschrijving in 
de folder vind je bovendien nog 
enkele leuke tips aan de routes. 
De tochten zijn ontwikkeld on-
der de vlag van Deurne Palet van 
De Peel en beogen bij te dragen 
aan het ontdekken en bewon-
deren van de beeldende kunst in 
Deurne. De nieuwe routefolder 
is à € 1,50 verkrijgbaar bij VVV 
Deurne en ook in de webshop, 
www.vvvdepeelshop.nl 

Tuinpadroute
Nabij De Wieger ligt het ‘Tuin-
pad van mijn vader’. Friso Wie-
gersma, zoon van schilder-dok-
ter Hendrik Wiegersma, schreef 

de liedtekst van ‘Het Dorp’ voor 
zijn levenspartner Wim Sonne-
veld. Momenteel is het gebied 
rondom het tuinpad in ontwik-
keling. Begin mei is een eerste 
aanzet gegeven voor een cultu-
reel-recreatieve wandelroute van 
Deurne-centrum naar museum 
De Wieger en verder naar de 
wijk De Koolhof. Een deel van de 
(voorlopige) nieuwe route, door 
het park aan de Hogeweg, is nu 
al open voor bezoek. Route II 
uit de themawandelroutefolder 
‘Deurne Uit de kunst!’ voert al dit 
over dit traject. 

Gratis fi etsroute 
‘Deurne Uit de Kunst!’
Beeldend kunstenaar Joep Cop-
pens uit Vlierden viert dit jaar 
zijn 60 jarig jubileum met een 
combinatie-tentoonstelling op 3 
verschillende locaties. Ter gele-
genheid van Coppens jubileum 
en het kunstjaar maakte VVV 

Deurne 
Uit de 
Kunst!

Deurne de fietsroute ‘Deurne Uit 
de kunst!’. De combi-tentoon-
stelling 3X Coppens in Beeld is 
te zien in de hal van het gemeen-
tehuis en museum De Wieger 
in Deurne en Beeldentuin Joep 
Coppens/Huize Molenrijn in 
Vlierden. De fietsroute voert 
langs deze locaties en diverse 
openbare kunstwerken en be-

zienswaardigheden. De tocht 
nodigt uit om kunst te komen 
bekijken in Deurne, zowel in de 
open lucht als in tentoonstel-
lingsruimtes. De routeflyer met 
kaartje en achtergrondinfo is 
gratis af te halen bij VVV Deur-
ne en bij de expositielocaties. Je 
kunt hem ook downloaden op 
www.vvvdeurne.nl
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DE VERNIEUWDE RUBBOL XD 
VERWERKT BETER, DROOGT SNELLER 
De vernieuwde Sikkens Rubbol XD is nu nog makkelijker verwerkbaar. 
Met jouw vakmanschap en onze verbeterde Rubbol XD lever je moeiteloos strak schilderwerk.

BIJ AANKOOP VAN 2 LITER SIKKENS RUBBOL 
BUITENLAK EEN GRATIS MEESTERHAND KWAST

DE VERNIEUWDE RUBBOL XD 

BIJ AANKOOP VAN 2 LITER SIKKENS RUBBOL 
BUITENLAK EEN 

*  Kijk op sikkens.nl/buitenlak voor de actievoorwaarden.

PROFITEER NU VAN DEZE UNIEKE ACTIE EN KOM LANGS BIJ:

NU MET
25%
KORTING!

Konings Verf en Behang
Engelseweg 221 
5705 AE Helmond
0492-537693
www.koningsverfenbehang.nl
 

vloeren inspiratieinspiratie
van vloer het zelf

inspiratie
van vloer het zelf

inspiratie

extra rustiek, 
22 cm breed, 

15 mm dik
van 69.95 nu per m2

47.95

LAMEL PARKET
MULTIPLANK

LAMINAAT
LANDHUISDELEN XXL

verkrijgbaar in 
5 kleuren

24 cm breed
van 21.95 nu per m2

9.95

KLIK PVC

verkrijgbaar in 
diverse kleuren

van 79.95 nu per m2

39.95
VLOER HET ZELF

PLAK PVC XXL

verkrijgbaar in 7 kleuren
van 39.95 nu per m2

24.95

STUNT
AANBIEDING

33.95

PVC 
STUNT

inclusief leggen en
zelfklevende ondervloer

TARKETT 
DRYBACK

2 mm dik, 0,30 toplaag
slijtvast in 18 kleuren

van 55.95 nu per m2  voor maar

HEMELVAARTSDAG 
10.00-17.00 uur

2e PINKSTERDAG 
12.00-17.00 uur

200.000m2 op 
voorraad

Gratis reserveren en 
breed assortiment

Wij zijn de 
goedkoopste

Laagste prijsgarantie 
en deskundig advies

DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE VLOEREN SPECIAALZAAK VAN NEDERLAND. 
MEER DAN 200.000 m2 OP VOORRAAD. BEZORGING DOOR HEEL NEDERLAND. GRATIS RESERVEREN.

VLOER HET ZELF EINDHOVEN Willem v. Konijnenburglaan 1c, Industrieterrein De Kade. Tel. 040-2468180
VLOER HET ZELF HELMOND Engelseweg 223b, Helmond. Tel. 0492-52 52 70

RUSTIEK EIKEN VISGRAAT

drager Rigid
toplaag 0,30 mm 

4,5 mm dik
leverbaar in 

4 kleuren
van 37.95 nu per m2

19.95
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Mobifestival

ONTDEK SLIMME MOBILITEIT 
VOOR JONG EN OUD!

Automotive Campus Helmond

Zondag 2 juni | 13.00 – 17.00 uur

www.mobifestival.nl 

De geschiedenis komt tot leven tijdens 
Heksenhysterie! Dit event dat plaats-
vindt op 1e Pinksterdag (zondag 9 juni) 
in Kasteel Helmond van 11.00 tot 16.00 
uur, is een doorlopende theatrale voor-
stelling gebaseerd op de waargebeurde 
heksenjacht in Peelland in 1595. Het 
event Heksenhysterie! wordt georgani-
seerd in het kader van de tentoonstelling 
‘Heksenjacht in Peelland’, te zien t/m 3 
november in Kasteel Helmond.

Het verhaal
Je waant je in 1595, het jaar van de hek-
senvervolging. De hoofrolspelers van de 
heksenvervolging zijn letterlijk aanwezig. 
Ze tonen wat er gebeurt als een vrouw 
wordt beschuldigd van hekserij. De wa-
terproef van Marie Baten, valse beschuldi-
gingen van roddelaars, de overdenkingen 
van de Pastoor Verrijt, de veroordeling, de 
gedwongen bekentenissen en natuurlijk….
de brandstapel. Kom luisteren, kijken en 
beleef het verleden. Productie, script en 
regie zijn in handen van Christian de Rooy 
en Mieke Vankan.

Tarief
Een toegangskaartje kost voor volwasse-
nen €10,00 en voor kinderen €4,50. Elke 2e 
persoon ontvangt 50% korting. Museum-
kaarthouders hebben gratis entree.

Bereikbaarheid en tarieven 
Museum Helmond
Kasteel Helmond maakt deel uit van 
Museum Helmond, samen met Kunst-
hal Helmond. De beide locaties liggen 
in hartje Helmond en zijn gemakkelijk 
bereikbaar met de auto en het openbaar 
vervoer. Met de trein stap je uit op sta-
tion Helmond, het is circa 10 -15minuten 
lopen naar Kasteel Helmond en Kunsthal 
Helmond (overzijde Zuid-Willemsvaart). 
Parkeergelegenheid (betaald) is op korte 
loopafstand van het kasteel (onder de 
Kasteel-Traverse) en de hal (parkeerga-
rage Boscotondo). 

Ga naar www.museumhelmond.nl voor 
actuele informatie over openingstijden, 
prijzen en het activiteiten- en tentoonstel-
lingsprogramma.

Bijzondere theatervoorstelling bij

Museum Helmond

(Bron foto; Museum Helmond).

COLOFON 
Deze bijlage is een uitgave van 
Adcommunicatie Helmond 
en verschijnt  11x per jaar in een 
oplage van bijna 100.000 ex.

Ook op internet:
www.grootpeelland.nl
www.deloop.eu
www.helmondnu.nl

Uitgever
Adcommunicatie Helmond
Tel. 0492-845350
Ad Klaasen
Steenovenweg 20
5708 HN Helmond

Advertenties 
E-mail info@grootpeelland.nl
Tel. 0492-845350
Christel Sanders (06-30 07 31 81)
Eric v.d. Putten (06-30 25 25 12)

Redactie
Mandy Meeuwsen
Info@grootpeelland.nl
Tel. 0492-845350

Beelden
o.a. Shutterstock

Opmaak
KlaasenVandeursen Communicatie
www.klaasenvandeursen.com
Aan de inhoud van Groot Peelland is alle mogelijke 
zorg besteed. Er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend. De uitgever zal geen aansprakelijk-
heid aanvaarden.
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ADV STORE

BUITENGEWOONGOED Bubbelbaden | 2

Kamperen | 3

Barbecue | 3

Gratis

BEST FIT! 
HANDGEMAAKT IN EUROPA

VORMVAST // 
VERZOOLBAAR 

LANGE LEVENSDUUR

MOUNTAIN BOOTS
HANDCRAFTED WITH PASSION
BORN IN BAVARIA – WORN AROUND THE WORLD

1

2

3

4

2

1

4

3

1. Kurken voetbed met
2. Poron ® schokdemper
3. Cambrelle niet geweven afdekking
4. Plus geïntegreerd pad

Meindl Comfort Fit
Extra bewegingsruimte voor de tenen en toch een stevige grip in de hiel. Geen 

last van opgevouwen en beknelde tenen meer. 
Uitgevoerd met het luxe Comfort Fit kurken  voetbed met Poron schokdemper 

voor optimaal comfort en uitstekende  vochtregulering. 
PROBEER HET UIT EN JE WILT NIETS ANDERS MEER!

COLLECTIE 
MANNEN EN 
VROUWEN

VERKRIJGBAAR BIJ
DE ADVENTURE STORE TAUERN GTX SIENA GTX JOURNEY PRO GTX

GRITSTONE 
GTX

MEN-WOMEN

189.99
A KLASSE

TATRA 
GTX

MEN/WOMEN

259.99
B KLASSE

BUITENGEWOONGOEDAdventure Store KRANT

Deze gratis krant is een uitgave van Adventure Store in samenwerking met ADCommunicatie in een oplage van 100.000 exemplaren.

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
* Niet in combinatie met andere actie’s. Deze actie is geldig t/m 16 juni 2019 en zolang de voorraad strekt.

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
* Niet in combinatie met andere actie’s. Deze actie is geldig t/m 16 juni 2019 en zolang de voorraad strekt.

229.99
A-B KLASSE

ALTA BUNION
 GTX BLUE

WOMEN

Het ultieme outdoor gevoel

WANDELEN
REIZEN
OUTDOOR
KAMPEREN
RECREËREN
BARBECUE
BAD&BEACH

op niveau met de collectie (berg) 
wandelschoenen, accessoires en out-
door kleding van Adventure Store. 
Ook voor de bagage die in de rugzak 
mee gaat en gadgets zoals een nieuw 
mes of de nieuwste verrekijker, u zult 
versteld staan van het aanbod. 
Natuurlijk ook voor de mensen die 
lichtgewicht reizen.
 
Camping
Voor de festivalgangers, de kampeer-
ders en voor de mensen die kampe-
ren in luxe, ook voor campingartike-
len kunt u bij Adventure Store 
terecht. Uiteraard voor de tenten, 
maar ook voor alles wat er verder bij 
komt kijken. Een grote, uitgebreide 
slaapafdeling met slaapzakken, 
luchtbedden en matten voor een goe-
de nachtrust, comfortabele lichtge-
wicht meubels om te relaxen, alle 
zaken om te kunnen eten & drinken 

De dagen worden langer, de zon 
schijnt steeds vaker, de barbecue 
wordt weer aangestoken en we wil-
len er weer naar buiten! Voor elk bui-
tensport avontuur kun je bij ons 
terecht, hoe groot of klein deze acti-
viteit ook is. Adventure Store, de 
sport & outdoor speciaalzaak aan de 
Kastanjehoutstraat 3 te Mierlo-Hout 
(Helmond), is de zaak waar je heen 
gaat als je spullen buitengewoon 
goed moeten zijn. Het assortiment 
bevat alles op het gebied van sport, 
camping, recreatie en outdoor. Wij 
helpen je graag op weg met jouw 
avontuur!

Outdoor
Op de outdoor afdeling vindt je alles 
voor het wandelen, buitensporten en 
voor al je reizen. De recreatieve 
vakantiewandelaar en de fanatieke 
vierdaagse lopers komen helemaal 

en nog veel meer! Ook op de cam-
pingafdeling heel veel voordeel met 
de verschillende zeer scherpe prijs-
pakkers.

Bad & Beach
Uiteraard is er bij Adventure Store 
een gigantische collectie bad & beach 
kleding, slippers en sandalen uitge-
stald op circa 400m2 ruimte, waarbij 
dit met recht de grootste bad & beach 
winkel van de regio de Peel genoemd 
mag worden. Bij Adventure Store 
hebben ze het allemaal.

Recreatie
Naast de enorme collectie zwemba-
den, bubbelbaden, boten, hangmat-
ten en tarpen gaat de aandacht uit 
naar de barbecue afdeling. 
Op zo’n 200m2 staan er complete 
 collectie’s bbq’s van o.a. Boretti, 
 Campingaz, Cobb en Weber, met 

HEMELVAARTSDAG & 2e PINKSTERDAG OPEN VAN 12.00 - 17.00 UUR

zowel keuze in bbq’s op gas, stroom 
en natuurlijk houtskool. Uiteraard 
ook voor alle denkbare accessoires 
en de brandstof als houtskool, briket-
ten en gastanks en vullingen kunt u 
bij ons terecht. Naast de verschillen-
de aanbiedingen met Campingaz, 
Cobb en Boretti hebben we op de hele 
collectie Weber barbecues een kor-
ting van 20% uitgekeerd in weber 
accessoires. 

Adventure Store vindt u aan de 
Kastanjehoutstraat 3 in Mierlo-Hout 
(Helmond). De winkel is naast 
de normale winkelopenings-
tijden ook op Hemelvaartsdag en 
2e Pinksterdag geopend 
van 12 tot 17 uur. 

Voor meer informatie 
kijkt u op 
www.adventurestore.nl
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ADV STORE

van 179.99 nu

139.99

RSX-A

van 209.99 nu

159.99

FUTURA
CLIP

van 319.- nu

239.99

EVOLUTION
AIR

COMFORT

V E R K R I J G B A A R  B I J  A D V E N T U R E  S T O R E

relaxstoelen
BUBBELBADEN

Pure Spa Massage Bad 529,-
 

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
* Niet in combinatie met andere actie’s. Deze actie is geldig t/m 16 juni 2019 en zolang de voorraad strekt.

BIJ AANKOOP VAN EEN 
CAMPINGAZ BBQ ONTVANGT 
U EEN PIZZA STEEN T.W.V. 39,- 

EN EEN CONNECTED 
THERMOMETER T.W.V. 99,- 

GRATIS

Bbq 4 serie Classic Ls Plus
van 549.- nu

429.99

Master Series 3 Classic LS
van 659.- nu

599.99

Super isolerende afdekhoes 150.-

GRATIS Pizzasteen

GRATIS connected thermometer

actie

 NU COMPLEET 599.-
Jacuzzi Pure Spa 
Jet & Bubble
 

van 999.99 nu 

899.-
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PRIJS
PAKKERS

BUITENGEWOONGOED

van 27.50 nu 

23.99
LAFUMA
RELAX 
RSX A

van 150.- nu van 150.- nu 

van 89.99 nu 

TEVA TERRA
FI LITE M/W

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

PRIJS
PAKKERS

GEWOONGOEDAdventure Store
KAMPEREN

TREND: Opblaasbare Bubbelbaden en
Jacuzzi in je eigen tuin?

Barbecueën met Campingaz
de outdoor cooking expert since 1949!

*UITGEKEERD IN ACCESSOIRES

WEBER BBQ
20% 

KORTING
OP

GEHELE 
COLLECTIE*  

INTEX
METAL FRAME 

ZWEMBAD 

van 100.00 nu 64.99

139.99van 179.99 nu 

VOUWSTOEL
 BARDANI

CAPTAIN`S CHAIR

89.99
van 120.- nu 

NOMAD SUPERIOR
10,0 SI mat

SLAAP
ZAK

NOMAD
MELVILLE

49.99

49.99van 99.99 nu 

TENT DWS TEXAS KOELBOX 
CAMPINGAZ

van 104.99 nu 

79.99

INCL. 
GRATIS 
TRAFO 

T.W.V. 25,-

99.99

RUGZAK 
DEUTER
ACT
ZERO 55+10
BACKPACK

BARSKA
VERREKIJKER

LUCID VIEW 10X25

van 32.- nu 

27.50
OUTDOOR

JASSEN
nu

15%
KORTING
OP HELE

COLLECTIE

59.99
ROGELLI 
FIETS & 

RUNNING
KLEDING
COMPLETE
COLLECTIE
2eARTIKEL

25%
KORTING

ONDERHOUD 

BON
T.W.V. 25.- 
CADEAU

BIJ AANKOOP VAN UW
WANDELSCHOENEN

ONDERHOUD 

BON
T.W.V. 25.- 

Betreed een wereld waarin u alles 
kunt loslaten en totale rust ervaart. 
Lafuma Mobilier trekt alles uit de 
kast om u momenten van ultieme 
ontspanning te bezorgen op basis 
van comfort en rust. Het merk 

Pure ontspanning met slechts één 
druk op de knop! Intex biedt naast 
een complete collectie zwembaden 
inmiddels al weer enkele jaren bub-
belbaden en Jacuzzi’s voor in je tuin. 
Voor een relatief betaalbaar bedrag 
kun je elke dag gaan genieten!

Er zijn 2 modellen leverbaar. Als 
eerste hebben we de PureSpa serie 
van Intex. De SPA is voorzien van 
een bubbelstand waarbij 120 bub-
bels uit openingen aan de onderzij-
de van de SPA komen. Deze bubbels 
zijn verwarmd, zodat ze extra com-
fortabel aanvoelen.

Met de gasbarbecues van Cam-
pingaz wordt het buitenleven een 
feest. Aan alles wat nodig is voor 
zorgeloos barbecueën is gedacht – 
elektronische ontsteking, ruime 
kookvlakken, moeiteloze vetop-
vang, warmhoudrekken én mini-
maal onderhoud. Ondertussen 
wordt koken moeiteloos met 
behulp van onze accessoires.

boogt op een solide en bewezen 
expertise: eentje die al meer dan 60 
jaar algemeen bekend is. Het vlag-
genschip van Lafuma, de verstel-
bare relaxstoel, verleidt al meer 
dan een halve eeuw de liefhebbers 
van het zalige nietsdoen. Deze stoel 
wordt voortdurend opnieuw uitge-
vonden en blijft een essentieel, 
grensverleggend onderdeel van het 
tuinmeubilair. Deze chique design-
stoel is even mooi in de tuin als in de 
woonkamer. 
De stoel is het resultaat van een 
nauwe samenwerking met de 
medische wereld en is speciaal ont-
worpen om de ideale positie voor 

De SPA is voorzien van een krachtig 
verwarmingselement die tot circa 
40 graden kan verwarmen. De 
ingebouwde filterpomp zorgt 
ervoor dat het water altijd schoon 
blijft. Wel raden we aan om ook 
chloor te gebruiken. Dat zorgt 
ervoor dat de SPA zuiver blijft en 
vrij van algen. Nu voorzien van de 
Energy Efficient Spa Cover! Een iso-
lerend afdekzeil dat het energiever-
bruik én de energiekosten van uw 
jacuzzi verlaagt met maar liefst 
50%! Compleet uit voorraad lever-
baar voor € 599.- inclusief de EE Spa 
Cover!

Daarnaast hebben we het Intex 
rechthoek jacuzzi, het parade-
paardje van Intex. De jacuzzi is 
voorzien van een bubbelstand (bub-
bels komen uit 120 openingen aan 
de onderzijde van de jacuzzi). Daar-
naast heeft de jacuzzi een Jetstand. 
4 krachtige jetstralen zorgen voor 

Het schoonmaken van je barbecue 
is nog nooit zo eenvoudig geweest 
als met het nieuwe Campingaz 
InstaClean® systeem. Besteed meer 
tijd aan het genieten van mooie 
momenten met familie en vrienden 
dan aan het schoonmaken van je 
barbecue na een lekker maaltijd.
Ontdek de diversiteit aan kook- en 
grillopties met de Culinary Modu-

ontspanning te bieden in een 
opvouwbare formaat. Allemaal 
even stevig, stijlvol en praktisch, 
met maar liefst 5 jaar fabrieksga-
rantie op alle meubelen. Ze kunnen 
in een handomdraai worden opge-
vouwen en nemen weinig ruimte 
in. 
Lafuma is verkrijgbaar bij Adven-
ture Store. In de showroom staan 
alle verschillende relaxstoelen 
voor u klaar. Sluit uw ogen en 
droom weg met Lafuma Mobilier.

een heerlijke warme stroming in 
het bad.

De jacuzzi is voorzien van een 
krachtig verwarmingselement die 
tot circa 40 graden kan verwarmen. 
Met het ingebouwde zoutwatersy-
steem heeft u geen chloor nodig. 
Door het toevoegen van een kleine 
hoeveelheid zout (zo laag dat dit 
niet te proeven is), zorgt het zout-
watersysteem zuiver en vrij van 
algen blijft.

Uitgevoerd in zeer sterk materiaal 
en voorzien van de nieuwste tech-
nieken merkt u nauwelijks dat het 
een opblaasproduct is. U hebt tege-
lijk wel het voordeel van compacte 
opbergmaat. De Jacuzzi wordt gele-
verd met twee hoofdsteunen en 2 
cartridge filters.

lar barbecue accessoires van Cam-
pingaz. Je kan wokken, paella 
maken of een pizza bakken. Haal 
meer uit je barbecue en varieer 
naar hartenlust!

Bij aankoop van modellen met de 
superscherpe actie prijzen zoals u 
hiernaast in onze advertentie kan 
zien, ontvangt u een Pizza steen 
twv € 39.99 cadeau. 

Daarnaast hebben we nu een actie 
dat u ook nog een Connected Ther-
mometer t.w.v €99,99 cadeau krijgt. 
Dus op naar Adventure Store.

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 

20%
KORTING

OP
GEHELE 

COLLECTIE*

* Niet in combinatie met andere actie’s. Deze actie is geldig t/m 16 juni 2019 en zolang de voorraad strekt.
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ADV STORE

KLAASEN
VANDEURSENCommunicatie

Sprayway’s Gore-Tex outdoorkleding is werkelijk geschikt voor àlle bui-
tenliefhebbers. Of je nu graag een boswandeling Maakt, in de velden 
een frisse neus wilt halen of door wind en regen elke dag naar je werk 
fietst; Sprayway is je partner in crime. Sprayway kleding van Gore-tex 
is van absolute topkwaliteit die 100% wind- en waterdicht is en toch 
ademend vermogen heeft. Doordat Sprayway al sinds 1982 samenwerkt 
met Gore Tex, en dus onnoemelijk veel ervaring heeft, bieden ze Gore 
Tex jassen en broeken aan met een perfecte prijs/kwaliteit verhouding. 
Deze kleding is verkrijgbaar bij Adventure Store sport & outdoor in 
Helmond.

je partner
in crime!

Sprayway Gore-tex Outdoor kleding 
voor alle buitensport liefhebbers! You’ll  

never
walk 

alone...

BURO VOOR GRAFISCHE EN PUBLICITEITSVORMGEVING

WWW.KLAASENVANDEURSEN.COM
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond

CONCEpt | ONtWERp | CAMpAgNE

al uw 
Druk
werk

snel
goeDkoop 
kwaliteit

info@adcommunicatie.nl • 0492-845350
Adcommunicatie Helmond • www.adcommunicatie.nl Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl

* Niet in combinatie met andere actie’s. Deze actie is geldig t/m 16 juni 2019 en zolang de voorraad strekt.
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* Niet in combinatie met andere actie’s. Deze actie is geldig t/m 16 juni 2019 en zolang de voorraad strekt.
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TOT 65%
KORTING!

TOTALE
 LEEG-

VERKOOP

meubelzaak Gruyters
Op de koffi e bij

meubelzaak Gruyters
Op de koffi e bij

Na 82 jaar stopt meubelzaak Gruyters (Bron foto’s; Mandy Meeuwsen).

Het begon allemaal zo’n 82 jaar geleden 
toen de vader van Frans het hoekpand 
omdoopte in “Gruyters meubelbedrijf” 
waar voorheen zijn familie achter de bier-
tap stond en waar hij daarna zijn handel 
in doodskisten bedreef. Van het een kwam 
het ander en van triplex kun je ook mooie 
meubels maken, dus eureka (!) en de ba-
sis was gelegd. Toen Frans de meubelzaak 
overnam van zijn vader heeft hij vele meu-
bels de revue zien passeren, tijden verande-
ren, maar meubels ook. 

Er wordt actueel ingekocht van modern 
design, boomstamtafels, mooi romantisch 
tot betaalbaar klassiek maar altijd met het 
oog op kwaliteit. Vele jaren runde hij samen 
met An een bloeiende zaak, een opvolger 
was er niet dat wisten ze al lang. Hun enige 
zoon spreidde zijn vleugels uit naar Ame-
rika en had geen zin om “met bankjes te 
sjouwen” volgens zijn vader. 

Omdat ze beiden hun pensioenleeftijd al 
een tijdje in zicht zagen komen, kwam het 
onverwachte bod op hun pand ze eigenlijk 
wel goed uit. Alhoewel ze denken in het na-
jaar uit hun winkel te stappen wil dat niet 
zeggen dat ze helemaal gaan stoppen, ze 
blijven doorgaan met hun webshop.

Dus loop eens binnen en profiteer van de 
hoge kortingen. De mooie nieuwe trendy 
kleuren,  sfeervolle en tijdloze woonka-
mermeubelen zullen u verrassen. Prachtige 

stoffen,  het beste leer en diverse hout-
soorten alles in veel kleurmogelijkheden. 
De uitgebreide, internationale Musterring 
wooncollectie met tientallen mogelijkhe-
den op klantenspecificatie, een plaatje om 
te zien. De beste prijs en ook nog duurzaam 
dat is Urban Sofa. Volledig met de hand op 
maat gemaakte hoekbanken, losse ban-
ken, fauteuils en eetkamerstoelen. Heerlijk 
zitcomfort en een prachtige uitstraling. Al-
les is zelf samen te stellen met een brede 
keuze uit stoffen, maten en materialen. 
Prachtige tafels van massief hardhout met 
eco keurmerk uit duurzaam beheerde bos-
sen. Verder kun je er meubels van de mer-
ken: Sit Design, Maxfurn en Meubitrend 
bewonderen en een hele collectie aan bij-
zonder mooie accessoires. Maar ook een 
ruime collectie gemak fauteuils in stof of 
leder. Handmatig of (snoerloos) elektrisch 
bediend met of zonder opstaan hulp, voor 
een comfortabel en relaxed gevoel. 

Frans en An Gruyters willen tenslotte al hun 
klanten hartelijk bedanken voor het jaren-
lange vertrouwen en hopen u binnenkort 
snel eens te zien in de winkel of digitaal te 
ontmoeten via de website.

Als je voorbij meubelzaak Gruyters op de hoek van 
de Mierloseweg met de Binnendongestraat  in Helmond rijdt, 

kan het bijna niet anders dan dat de posters op de etalage direct 
je aandacht hebben. Totale Leegverkoop staat er in “koeieletters” 
op. Vanuit mijn van nature aangeboren nieuwsgierigheid loop ik 

naar binnen. Meteen wordt ik hartelijk ontvangen door 
An en Frans Gruyters. “Koffie?” en voordat ik het weet, 

beland ik in een mooi verhaal.

Gruyters woninginrichting 
Mierloseweg 88-96 HELMOND
tel. 0492 523170
www.gruyterswonen.nl
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aloe inspired
Jouw Forever 

Business Owner: 

Look Better.    

   Feel Better.

C9®

Look Better.    Look Better.    Look Better.    Look Better.    Look Better.    Look Better.    Look Better.    Look Better.    Look Better.    Look Better.    Look Better.    

   Feel Better.   Feel Better.   Feel Better.   Feel Better.   Feel Better.   Feel Better.   Feel Better.   Feel Better.   Feel Better.   Feel Better.   Feel Better.   Feel Better.   Feel Better.

HET ‘CLEANSINGSPROGRAMMA’ C9  
HELPT JE IN NEGEN DAGEN EEN VLIEGENDE START  

TE MAKEN OP WEG NAAR EEN FITTERE VERSIE VAN JEZELF. 

Tijdens C9 volg je een effectief voedingsschema en  
bewegingsplan, Je wordt ondersteund met een 

supplementenpakket, tips voor een gezonde levensstijl en  
recepten om gezonde maaltijden te bereiden. Zo leer je met  
C9 om patronen te veranderen en een goede basis te leggen  

voor een gezonde levensstijl op de lange termijn. 

C9 is een mooie samenstelling van kwaliteitsproducten  
waaronder de Forever Ultra Lite Shake verkrijgbaar in de  

smaken vanille en chocola. De basis van het C9 programma  
zijn onze aloë vera dranken. De producten in C9 zijn nauwkeurig  
op elkaar afgestemd om jou maximaal te kunnen ondersteunen  

bij het bereiken van jouw doelen.

KIES HET C9 PROGRAMMA  
MET JOUW FAVORIETE ALOË VERA DRANK

Lenie Klaasen
06-52716622

AUTOVERHUUR 
HELMOND 

Kanaaldijk Z.W. 7B 
5706 LD Helmond 

0492-820280 
info@autoverhuur-

helmond.nl 

www.autoverhuur-
helmond.nl

 

ZOMERACTIE 
 
Een busje huren voor op vakantie? 
 

Personenbusjes zijn ideaal voor een gezellige vakantie met 
een groot gezin of een groep vrienden! Reizen in een 
personenbusje is niet alleen gezellig, maar ook vaak nog eens 
voordeliger dan dat je met meerdere auto’s zou rijden. 

 

Let op! De beschikbaarheid van personenbusjes zijn maar 
beperkt dus wees er snel bij! 

 

 

 
 
 

 
 

7 dagen huur 

 

650,- incl. btw 

 

2000 km vrij 

 

Pechhulp 

 

Verzekering 
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Een busje huren 
voor op vakantie?
Personenbusjes zijn ideaal voor 
een gezellige vakantie met een 

groot gezin of een groep vrienden! 

Reizen in een personenbusje is niet 
alleen gezellig, maar ook vaak nog 

eens voordeliger dan dat je met 
meerdere auto’s zou rijden.

Let op! De beschikbaarheid van 
personenbusjes zijn maar beperkt 

dus wees er snel bij!

ZOMER
ACTIE

7 dagen 
huur

€ 650,- 
incl. btw

2000 km 
vrij

pechhulp

verzekering

Gaat het om 
uw mobiliteit, 
zowel zakelijk 

als privé, 
dan geven wij u 

alle ruimte

Gaat u verhuizen of heeft u wat 
extra ruimte nodig voor die tafel, 
bank of stoel? Van een compacte 
bestelwagen tot een grote bak-
wagen, wij hebben het voor u!  
Onze bakwagens met hydrauli-
sche laadklep zijn ideaal voor een 
verhuizing en mogen met een ge-
woon B-rijbewijs gereden worden.  

Zomervakantie of wintersport, 
weekendje weg, (bedrijfs-) feestje, 
rijden we met 2 auto’s of gaan we 
met 1 auto? Het is natuurlijk veel 
gezelliger om dit met onze 8- en 
9 persoons bussen te doen. Ook 
deze mogen met een gewoon B-
rijbewijs gereden worden. 

Continu mobiel zijn is voor uw 
bedrijf een must. Daarvoor moet 
u beschikken over betrouwbaar 
en representatief vervoer met een 
uitstekende kosten/baten verhou-
ding. Er zijn echter momenten dat 
auto’s voor korte of langere tijd 
niet beschikbaar zijn door repa-
ratie of schade of dat er voor een 
bepaalde periode extra vervoers-
capaciteit vereist is. Bijvoorbeeld 
voor medewerkers in proeftijd of 
tijdelijk dienstverband, of voor 
een specifiek project. Hiermee 
kunnen wij u helpen. Heeft u lan-
ger dan een maand vervoer no-
dig? Vraag dan naar onze scherpe 
shortlease tarieven.

Kortom, Autoverhuur Helmond 
B.V. levert flexibele alternatieven 
voor tijdelijke mobiliteit waarbij 
wij uw individuele wensen en 
eisen voorop stellen. Neemt u 
gerust eens contact met ons op. 
U zult versteld staan van de vele 
mogelijkheden en de koffie staat 
klaar.

Autoverhuur Helmond B.V., heeft een grote 
verscheidenheid aan personenauto’s en bedrijfsauto’s, 

van klein tot groot,  te huur waarmee u zo de weg op kunt. 
Snel en flexibel geregeld, volledig afgestemd op uw eigen 

situatie en dat tegen uiterst aantrekkelijke tarieven.

(Auto verhuur Helmond B.V. is een onderdeel van Van den Hurk bedrijfswagens B.V.)
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verscheidenheid aan personenauto’s en bedrijfsauto’s, 

van klein tot groot,  te huur waarmee u zo de weg op kunt. 
Snel en flexibel geregeld, volledig afgestemd op uw eigen 

situatie en dat tegen uiterst aantrekkelijke tarieven.

(Auto verhuur Helmond B.V. is een onderdeel van Van den Hurk bedrijfswagens B.V.)
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Ze zijn er nog: Van die mu-
ziekfestivals waar je gratis een 
weekendje lang kunt genieten 
van een heerlijk stukje muziek 
en ouderwetse gezelligheid. En 
één van die festivals is toeval-
lig of niet in ons eigen Mierlo! 
In het weekend van vrijdag 14 
juni en zaterdag 15 juni 2019 zal 
het festivalterrein op het Mo-
lenplein weer schudden op haar 
grondvesten en zullen duizen-
den bezoekers van jong tot oud 
genieten van een heerlijk week-
endje Pitpop. 

Als de weersgoden de organi-
satie van het Mierlose Pitpop 
festival niet in de steek laat, 
dan belooft de 11e editie van het 
tweedaags muziekfestival een 
evenement te worden zoals zel-
den heeft plaatsgevonden in het 
kersendorp Mierlo. 

Al tien jaar hanteren de enthousi-
aste Pitpop-organisatoren Geert 
van Stiphout, Jeroen van Lierop, 
Kevin Kessels, Rob Toonders en 

Sander van Bokhoven een suc-
cesformule en presenteren zij 
een gevarieerd programma met 
voornamelijk aanstormende 
bands. Voornamelijk bands en 
muziekgroepen met lokale en 
regionale bekendheid, maar wel 
van die muzikanten die weten 
wat een feestje bouwen is. 

En daar zijn ze in het Pitpop-
dorp Mierlo niet vies van zo is ge-
bleken tijdens de afgelopen tien 
zeer geslaagde festivals. Dat de 
jeugdige organisatie alias ‘vrien-
denclub’ een neusje heeft wat 
betreft het strikken van goede 
(en betaalbare) bands en op zijn 
tijd hun oor te luisteren leggen 
bij bezoekende festivalgangers, 
heeft er ongetwijfeld toe bij ge-
dragen dat over enkele weken 
alweer de 11e editie zal plaats-
vinden van het gratis toeganke-
lijk Pitpop festival. Een festival 
dat door de jaren heen groot is 
geworden, door klein te blijven. 
De sleutel tot succes waar an-
dere festivalorganisatoren stie-

bands. Voornamelijk bands en 
muziekgroepen met lokale en 
regionale bekendheid, maar wel 
van die muzikanten die weten 

En daar zijn ze in het Pitpop-
dorp Mierlo niet vies van zo is ge-
bleken tijdens de afgelopen tien 
zeer geslaagde festivals. Dat de 
jeugdige organisatie alias ‘vrien-
denclub’ een neusje heeft wat 
betreft het strikken van goede 
(en betaalbare) bands en op zijn 
tijd hun oor te luisteren leggen 
bij bezoekende festivalgangers, 
heeft er ongetwijfeld toe bij ge-
dragen dat over enkele weken 

kem best een beetje jaloers op 
zullen zijn.

Kijkend naar het tweedaags 
programma, dan lijkt het op het 
eerste oog een kopie van de ge-
slaagde jubileumeditie van vorig 

jaar. Op vrijdag 14 juni van 18.00 
uur tot 19.30 uur het traditio-
nele Pitpop Kids aMEEzing met 
een hoofdrol voor de zingende 
kinderen van alle basisscholen 
uit Mierlo. Aansluitend een uur 
lang kinderdisco-festijn met DJ 
W3SS. Van 20.30 uur tot 01.00 uur 
Ameezing Pitpop, heerlijk mee-
zingen onder begeleiding van die 
fantastische aMEEzing-band.

De tweede dag van het Pitpop 
festival 2019 staat van 18.00 uur 
tot 01.00 uur in zijn geheel in het 
teken van ouderwets vette mu-
ziek en ongekende gezelligheid. 
Naast de vaste DJ W3SS die een 
viertal optredens zal verzorgen 

op de zaterdagavond de 15e juni 
zullen achtereenvolgens ook de 
muzikanten van de bands Way 
Around, FEVER, Band van eigen 
bodem en House of Rock vol in 
de spotlights staan op het im-
mense podium dat, evenals vo-
rig jaar, zal staan opgesteld voor 
de molen. 

Op zondag 16 juni zal het mu-
zikale weekend in het centrum 
van Mierlo worden afgesloten 
met het bekende BARBERQ fes-
tival. Ook de 4e editie van het 
gratis toegankelijke festival (van 
14.00 uur tot 22.00 uur) staat 
volledig in het teken van beer, 
food and music! 

Voor 11e keer in Mierlo 

Mei 2019

Festival Los Zand
Het werd tijd voor een nieuw 
feestje voor de jeugd in Hel-
mond. Een feestje voor en door 
jongeren en daarmee dus toe-
gankelijk voor alle leeftijden. 
Op het strand bij Berkendonk 
staan twee muziekpodia, een 
foodarea, een chillzone en veel 
meer vermaak. De eerste na-
men van de line-up zijn bekend. 
Op de website zullen nog vele 
namen volgen.

Infected Festival
In 2016 kregen een groep lief-
hebbers het idee om onze ge-
zamenlijke passie om te zetten 
in een concept voor Infected 
Festival. Inmiddels, Na een 
aantal fijne indoor en summer 
editions van Infected, is het tijd 
om het techno-DNA de vrije 
loop te laten: Infected Festival! 
Geweldige artiesten, unieke 
duo’s en heerlijke klanken gaan 
ervoor zorgen dat ons techno-
hart sneller gaat kloppen. In-
fected Festival is toegankelijk 
voor mensen van achttien jaar 
en ouder.

Ticketverkoop
De tickets van Festival Los 
Zand, Infected Festival en de 
combinatietickets zijn vanaf 
nu verkrijgbaar. Tickets voor 
Infected Festival en de com-
binatietickets zijn alleen ver-
krijgbaar wanneer je 18 jaar of 
ouder bent. Ben je 18 min? Dan 
betaal je minder voor Festival 
Los Zand met de Youth Tickets. 
Bemachtig je tickets nu extra 
voordelig in de early bird fase 
via www.festivalloszand.nl en/
of www.infected-festival.nl

Stichting Helmond City 
Events komt deze zomer 
met een nieuw festival: 
Festival Los Zand op het 
strand bij Recreatieplas 
Berkendonk in Helmond. 

Een festival georganiseerd 
voor en door jongeren met 
grote namen als Jonna 
Fraser, Freddy Moreira, De 
Lievelings DJ’s van je Zusje 
en Johnny 500. Early bird 
tickets zijn vanaf nu ver-
krijgbaar.

Festival Los Zand vindt 
plaats op zondag 23 juni 
2019 en is onderdeel van 
een festivalweekend. 
Zaterdag 22 juni wordt 
ingevuld door het techno-
concept Infected.

FESTIVAL 
LOS ZAND
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Elk jaar organiseert Stichting Goede 
Doelen van Rotary Club Helmond-Re-
gio het Helmonds Drakenbootfestival. 
Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. 
Met zo’n 90 teams, 1800 deelnemers 
en meer dan 30.000 bezoekers 
realiseren we een groots spektakel in 
het centrum van Helmond aan en op 
het Helmonds kanaal. Gratis toegang 
tot festival Havenpark/Burgemeester 
Geukerspark Helmond. Za 15 juni 2019 
13:00 - 23:00 uur, zo 16 juni 2019

Drakenbootfestival 
Helmond

Elk jaar organiseert Stichting Goede 
Doelen van Rotary Club Helmond-Re-
gio het Helmonds Drakenbootfestival. 
Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. 
Met zo’n 90 teams, 1800 deelnemers 
en meer dan 30.000 bezoekers 
realiseren we een groots spektakel in 
het centrum van Helmond aan en op 
het Helmonds kanaal. Gratis toegang 
tot festival Havenpark/Burgemeester 
Geukerspark Helmond. Za 15 juni 2019 
13:00 - 23:00 uur, zo 16 juni 2019

Drakenbootfestival 
Helmond

Van 10.00 tot 11.00 uur beiaardconcert 
door beiaardier Rosemarie Seuntiëns 
in de H. Maria Presentatie kerk, Kerk-
straat 2, Asten. Luisterplaats: Mous-
saultpark. H. Maria Presentatiekerk, 
Asten, www.vvvdepeel.nl/Asten Wo 5 
juni 2019 10:00 - 11:00 uur, wo 12 juni 
2019 10:00 - 11:00 uur, wo 19 juni 2019 
10:00 - 11:00 uur, wo 26 juni 2019 
10:00 - 11:00 uur.

Landelijke Kastelendag 
bij Kasteel Asten

Op vrijdag 14 en zaterdag 15 juni staat 
Mierlo weer in het teken van Pitpop! 
Een gratis toegankelijk festival voor 
jong en oud. Trommel je vrienden, fa-
milie, buren, opa’s en oma’s en andere 

Pitpop

Mobi
festival

Open dag 
Houtse Akkers

Stiphoutse 
Vlooienmarkt

Zomercarnaval

Tiende editie
Kikkerconcert 
IVN Laarbeek

Finale Maestro 
Harmonie 
St. Cecilia

Diabetescafé

Kasteeltuin
concerten 
Helmond

Los Zand
festival

Op zondag 2 juni vindt op de Automotive 
Campus in Helmond tussen 13.00 en 17.00 
uur het Mobifestival plaats. Ontdek de 
slimme mobiliteit van morgen
Automotive Campus , HELMOND, 
www. publicaties.brabant.nl/mobifestival/
mobifestival/ Zo 2 juni 2019 
13:00 - 17:00 uur.

Volkstuinvereniging de Houtse Akkers, met 
32 leden waaronder 8 vrouwelijke tuiniers, 
organiseert op zondag 2 juni a.s. tussen 
11.00 en 15.00 uur een open dag.
Iedereen uit Mierlo-Hout en omstreken is 
welkom om onze 32  bloemen en groente 
tuinen te komen bewonderen.
Er zal gezorgd worden voor gratis koffie en 
thee. Pastoor van Elswijkstraat 16, 5706VL

Stichting De Stiphoutse Vlooienmarkt 
organiseert i.s.m. T.T.V. Stiphout wederom 
De Stiphoutse vlooienmarkt op het par-
keerterrein van de Greef in Stiphout. De 
Stiphoutse Vlooienmarkt vindt plaats op 
zondag 2 juni van 10.30 uur tot 14.00 uur 
op het Parkeerterrein de Greef Dorpsstraat 
63 Stiphout Helmond.

Het zomercarnaval komt weer naar Mierlo!  
Op zondag 23 juni zal Mierlo opnieuw het 
zomercarnaval beleven dat georganiseerd 
wordt door carnavalsvereniging de Spruw-
wejagers. Heer van Scherpenzeelweg 24, 
Mierlo Zo 23 juni 13.00 tot 18.00 uur

10e Kikkerconcert tijdens van juni Water-
maand. IVN gebouw de Bimd, Aarle-Rixtel. 
Zo 2 juni 2019 12:00 - 18:00 uur.

Aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur in 
Gemeenschapshuis De Klepel, Kerkstraat 8, 
5721 GV Asten. Het is gebaseerd op het TV 
programma van de AVRO. 5 bekende As-

Het regioteam Peel & Kempen van Dia-
betesvereniging Nederland  organiseert op 
dinsdag 4 juni een Diabetescafé in De Fon-
kel, Prins Karelstraat 131 in Helmond. Deze 
keer is het thema: diabetes en bewegen. 
Het bezoek aan het diabetescafé is gratis/
Het diabetescafé begint om 19.30 uur en 
duurt tot 21.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur.

Na achttien zeer succesvolle seizoenen or-
ganiseert Stichting Helmond City Events in 

Deze zomer komt er een nieuw festival: 
Festival Los Zand op het strand bij Recre-
atieplas Berkendonk in Helmond. Een fes-
tival georganiseerd voor en door jongeren 
met grote namen als Jonna Fraser, Freddy 
Moreira, De Lievelings DJ’s van je Zusje en 
Johnny 500. 
Tickets: www.festivalloszand.nl

Truckersday
Helmond
Op zondag 2 juni vind de 29e truckersday 
plaats. De tour start op 11.00 uur en voor de 
route kunt u kijken op www.truckersday.nl

Streeks 13.30 uur zullen de trucks terug 
zijn op het evenemententerrein van de 
Automotive campus waar dan ook het 
mobifestival begint. Er is dan van alles te 
doen, er treden artiesten op, springkussen, 
miniautos, rondleiding door verkeerscen-
trale, en ga zo maar door. 

Kijk voor het volledige programma op 
www.mobifestival.nl 

Tot ziens op zondag 2 juni 
bij de 29e truckersday
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2019 van vrijdag 5 juli t/m vrijdag 16 augus-
tus de negentiende editie van het populaire 
zomerse event, De Kasteeltuinconcerten. 
Gratis toegang. Kasteeltuin Helmond, 
Kasteelplein 1. 5, 12, 19, 26 juli en 2,9 en 16 
augustus van 19.00 tot 23.00 uu

mierlo

bekenden op en kan er samen met 
ons een knallend feest van maken! 
Molenplein, Mierlo. Vrij 14 en za 15 juni 
van 18.00 tot 01.00 uur

16 
JUNI

10 
JUNI

AARLE-RIXTEL

Finale Maestro 
Harmonie 

1 
JUNI

Asten

tenaren die nog nooit gedirigeerd hebben 
, worden gekoppeld aan 5 coaches van de 
Harmonie Gemeenschapshuis De Klepel, 
ASTEN, www.harmonieasten.nl. Za 1 juni 
2019 20:00 - 23:55 uur.

Standaard Molen 
Oostenwind 
in Asten

Beiaardconcert 
Asten

Jaarmarkt Bakel

Laarbeekse 
wandeltochten

KOZ 
Festival 2019

Concertcyclus
Concert met 
jong talent

De Wieger Theater 
Dagboek 
van een gek

Rondleiding 
Wolfsberg in 
teken van Tweede 
Wereldoorlog

Op zoek naar een leuk begin van het 
weekend? Breng een bezoek aan Stan-
daard Molen Oostenwind! Standaard 
Molen Oostenwind in Asten is zowel op 
zaterdagmiddag als op vrijdagmiddag van 
13.00 tot 17.00 uur geopend voor publiek. 
Zaterdagmiddag het gehele jaar Molenaar 
Geert van Stekelenburg vertelt u alles over 
over deze prachtige molen! Standaard 
Molen Oostenwind in Asten, ASTEN 
Meerdere data: Vanaf za 1 juni 2019 t/m za 
29 juni 2019.

Van 10.00 tot 11.00 uur beiaardconcert door 
beiaardier Rosemarie Seuntiëns in de H. 
Maria Presentatie kerk, Kerkstraat 2, Asten. 
Luisterplaats: Moussaultpark.
H. Maria Presentatiekerk, Asten,
www.vvvdepeel.nl/Asten 
Wo 5 juni 2019 10:00 - 11:00 uur, wo 12 
juni 2019 10:00 - 11:00 uur, wo 19 juni 2019 
10:00 - 11:00 uur, wo 26 juni 2019 10:00 - 
11:00 uur.

Zoals elk jaar organiseren De Pierewaaiers 
Bakel Markt in het centrum van Bakel.
Jaarmarkt Bakel, www.pierewaaiersbakel.
nl/ Zo 2 juni 2019 11:00 - 17:00 uur.

Buurtvereniging De Vijver uit Beek en Donk 
houdt Laarbeekse wandeltochten Pannen-
koekhuis Pluk, Beek en Donk. Za 1 juni 2019 
07:30 uur, zo 2 juni 2019 07:30 uur.

Tweedaags festival. Terrein, DEURNE, 
www.koz-festival.nl Vr 31 mei 2019 19:30 - 
00:00 uur, za 1 juni 2019 14:00 - 01:30 uur.

L’orgue concertante. Tommy van Doorn 
bespeelt voor u het orgel. Hij heeft een 
prachtig programma in petto. Sint Wil-
librorduskerk, , www.willibrorduskerkdeurne.
nl/concerten/concertcyclus Zo 2 juni 2019. 
Vr 31 mei 2019 19:30 - 00:00 uur, za 1 juni 
2019 14:00 - 01:30 uur.

Van Nicolaj Gogol, geschreven in 1835, is 
het verhaal van een man zonder aanzien, 
status of positie, hij gaat ten onder aan zijn 
eigen verlangen naar een lief, naar respect, 

Van 14.00 tot 16.00 rondleiding door de 
Wolfsberg in teken van Tweede Wereldoor-
log o.l.v. Gerard Geboers. U kunt zich hier-
voor inschrijven bij VVV Asten. De kosten 
zijn € 4.50 p.p. en er geldt een maximum 
van 20 personen.  Vertrekpunt wordt bij 
inschrijving bekend gemaakt.. Rondleiding 
Wolfsberg in teken van Tweede Wereldoor-
log,. Wo 5 juni 2019 14:00 - 15:30 uur.
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Kijk op www.pathe.nl
voor het hele 

aanbod en tijden

John Wick 3

The Hustle

Avengers: Endgame

The sun is also a star

Pikachu

FILMPJE 
PAKKEN?

vlierden

liessel

Oldtimer toertocht voor auto’ s van 25 
jaar en ouder (bouwjaar 1994). Vertrek-
punt vanaf de Markt te Deurne. Hotel 
Boetiek Plein Vijf, DEURNE, www.
docdeurne.nl
Ma 10 juni 2019 10:30 - 18:00 uur.

Dag van 
het Kasteel 2019

Van 11.00 tot 17.00 uur is de Beelden-
tuin, galerie en het atelier open van 
Theo van Dam met zijn schilderijen en 
bronzen en kunststof beelden. Tevens 
expositie van 4 kunstenaars die zorgen 
voor een interessante expositie, dat 
zijn Leny Manders-van de Eeren-
beemt, Luc Brouwers, Broer Nagel en 
Kees van Capellen. 

Naast de deelnemers in de Beelden-
tuin wordt er iedere zondag gelegen-
heid geboden aan een andere expo-
sant om zijn/haar werk te tonen. 2 juni 
Carla Clevers schilderijen met verhaal 
Entree gratis. Behelp 15, 5725 TG As-
ten-Heusden. Telefoon:0493-693666. 
Beeldentuin en atelier open in Asten-
Heusden, www.artheo.nl Zo 2 juni 
2019 11:00 - 17:00 uur.

Beeldentuin en atelier 
open in Asten-Heusden

Pikachu

Kijk op www.pathe.nl
voor het hele 

aanbod en tijden

10 
JUNI

D.O.C. Oldtimer 
toertocht 
Pinksterrit 2019

Avondvierdaagse 
Deurne 2019

Meifeesten 
in Gemert

Woetstok

Oldtimer toertocht voor auto’ s van 25 jaar 
en ouder (bouwjaar 1994). Vertrekpunt 
vanaf de Markt te Deurne. Hotel Boetiek 
Plein Vijf, DEURNE, www.docdeurne.nl
Ma 10 juni 2019 10:30 - 18:00 uur.

Wandelvierdaagse voor groepen van scho-
len, maar ook voor individuele deelnemers. 
De avondwandelvierdaagse haakt bij het 
themajaar ‘Deurne Uit de Kunst!’ en roept 
alle deelnemers op om je als individu en/of 
groep kunstzinnig uit te dossen! Centrum 
Deurne , DEURNE, www.avondvierdaags-
edeurne.nl Wo 12 juni 2019 18:00 - 21:30 
uur, do 13 juni 2019 18:00 - 21:30 uur, vr 14 
juni 2019 18:00 - 21:30 uur, za 15 juni 2019 
12:30 uur.

Op 30,31 mei en 1 en 2 juni 2019 
vindt weer de traditonele voorjaarskermis 
plaats welke wordt georganiseerd door 
de stichting Meifeesten Gemert. aanvang 
iedere dag om 14.00 uur. Do 30 mei 2019 
14:00 - 00:00 uur, vr 31 mei 2019 14:00 
- 00:00 uur, za 1 juni 2019 14:00 - 00:00 
uur, zo 2 juni 2019 14:00 - 00:00 uur.

Weer een superfeestje met een Vrienden-
groep welke aan de Rooye Hoefsedijk 67 te 
Gemert vanaf 14.00 uur op 1 juni 2019 weer 
de zomereditie van Woetstok organiseren. 
Za 1 juni 2019 14:00 uur.
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O.N.K. Motocross 
Gemert 
MAC St.Christoffel

De Haag op 
Stelten Vrije 
markt

MAC St.Christoffel organiseert onder 
auspiciën van de Koninklijke Nederlandse 
Motorrijders Vereniging een internationale 
motocross voor het Open Nederlands 
Kampioenschap in de klassen 85, 125, 250 
en 500cc. De deelnemers rijden op het 
mooie en overzichtelijke WolfsBosch-Circuit 
aan de Energieweg te Gemert ieder een 
(tijd)training en daarna twee wedstrijdman-
ches, deze beginnen vanaf 12:00uur.

De markt wordt voor de 28e keer gehou-
denop 9 juni 2019 op de terreinen gelegen 
aan de Hagenhof en De Haag in Gemert 
en omvat ongeveer 200 kramen. info theo 
van den eijnde 0622620937 aanvang 
10.00 uur tot 16.00 uur.  Zo 9 juni 2019 
10:00 - 16:00 uur.
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Metaaldetector 
speurtocht 
in Heusden

De markt wordt voor de 28e keer gehou-
denop 9 juni 2019 op de terreinen gelegen 
aan de Hagenhof en De Haag in Gemert 
en omvat ongeveer 200 kramen. info theo 
van den eijnde 0622620937 aanvang 
10.00 uur tot 16.00 uur.  Zo 9 juni 2019 
10:00 - 16:00 uur.
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Kermis 
Vlierden 
2019

Jaarlijkse kermis in het centrum van 
Vlierden en diverse optredens Centrum 
Vlierden, VLIERDEN, www.vlierden.com
Do 30 mei 2019, vr 31 mei 2019, za 1 juni 
2019, zo 2 juni 2019.
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Open 
boerderijdag

Koeien knuffelen tijdens open boerderijdag.
Boerderij fam. van de Hurk, LIESHOUT
Ma 10 juni 2019 10:00 - 16:00 uur.
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KangoeroeKlup

Gezellig samen met andere kinderen van 3 
t/m 6 jaar spelletjes doen met en zonder 
bal. Iedereen is welkom. Trek je sportschoe-
nen aan en kom mee doen. Aanmelden 
mag op: mkv.milheeze@gmail.com
Locatiesportpark ‘t Rooi, Milheeze
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45ste 
Plekkerscup
toernooi

Georganiseerd door volleybalvereniging 
Livoc te Liessel op eerste Pinksterdag. Het 
volleybal toernooi is een recreatief toernooi 
voor alle mensen die wat kunnen volleybal-
len. Sportpark de Smeltkroes, LIESSEL, 
www.livoc.nl/plekkerscup
Zo 9 juni 2019 10:00 - 18:00 uur.
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Toer 
de Boer

Toer de Boer Gemert-Bakel 2 juni 2019 
vanaf 11.00 uur tot 16.00 uur. - Veel mensen 
vertoeven dagelijks op het platteland; 
fietsen, wandelen en recreëren in een 
omgeving die ruimte biedt en rust lijkt 
uit te stralen. Lijkt, want in feite bruist het 
platteland van activiteiten, welk jaargetijde 
het ook is. Zo ook op het platteland van de 
gemeente Gemert-Bakel. 

Dagelijks zijn boeren en tuinders op hun 
bedrijven bezig met het verzorgen van hun 
dieren, hun planten en hun gewassen. Zij 
doen dat niet alleen vanuit economisch 
perspectief, maar ook vanuit een stuk 
bezieling. 
Toer de Boer, MILHEEZE
Zo 2 juni 2019 11:00 - 16:00 uur.
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Stefan Kluijtmans 
Zomer MTB 
Toertocht

Sportief en uitdagend. Sporthal De Smelt-
kroes, LIESSEL, www.wcl-liessel.nl/
Zo 9 juni 2019 08:00 - 10:00 uur.
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naar geluk De Wieger, Museum - Podium, 
www.dewieger.nl/podium/agenda/de-
wieger-theater-dagboek-van-een-gek/ 
Do 6 juni 2019 20:00 - 22:00 uur.

gemert

heusden

2 
JUNI

Weekmarkt 
Vlierden

Wekelijkse markt. Ieder vindt er altijd wel 
iets van zijn of haar gading. De vlooien-
markt in Vlierden is al ruim vijfenveertig jaar 
een begrip in de regio Gebouwen,  
www.vlooienmarktdeurne.nl 
Za 1 juni 2019 14:00 - 16:00 uur.
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Vlooienmarkt 
Deurne 
in Vlierden

Nostalgie en 2e hands spulletjes te kust 
en te keur op de Vlooienmarkt in Vlierden. 
Gebouwen, VLIERDEN, 
www.vlooienmarktdeurne.nl
Za 8 juni 2019 14:00 - 16:00 uur.
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33e Peelmêrt 
Neerkant

Rond de Dorpsstraat in Neerkant 
is van alles te beleven voor jong en 
oud. Met een grote markt, diverse live 
optredens, diverse kinderattracties 
en nog veel meer. Centrum, Neerkant
Zo 9 juni 2019 11:00 - 20:00 uur.
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neerkant

lieshout

milheeze

Wolfsbosch Circuit Gemert,, 
www.macstchristoffel.nl/
Zo 2 juni 2019 08:00 - 19:00 uur.
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Elk jaar organiseert Stichting Goede 
Doelen van Rotary Club Helmond-Re-
gio het Helmonds Drakenbootfestival. 
Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. 
Met zo’n 90 teams, 1800 deelnemers 
en meer dan 30.000 bezoekers 
realiseren we een groots spektakel in 
het centrum van Helmond aan en op 
het Helmonds kanaal. Gratis toegang 
tot festival Havenpark/Burgemeester 
Geukerspark Helmond. Za 15 juni 2019 
13:00 - 23:00 uur, zo 16 juni 2019

Drakenbootfestival 
Helmond

Elk jaar organiseert Stichting Goede 
Doelen van Rotary Club Helmond-Re-
gio het Helmonds Drakenbootfestival. 
Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. 
Met zo’n 90 teams, 1800 deelnemers 
en meer dan 30.000 bezoekers 
realiseren we een groots spektakel in 
het centrum van Helmond aan en op 
het Helmonds kanaal. Gratis toegang 
tot festival Havenpark/Burgemeester 
Geukerspark Helmond. Za 15 juni 2019 
13:00 - 23:00 uur, zo 16 juni 2019

Drakenbootfestival 
Helmond

Van 10.00 tot 11.00 uur beiaardconcert 
door beiaardier Rosemarie Seuntiëns 
in de H. Maria Presentatie kerk, Kerk-
straat 2, Asten. Luisterplaats: Mous-
saultpark. H. Maria Presentatiekerk, 
Asten, www.vvvdepeel.nl/Asten Wo 5 
juni 2019 10:00 - 11:00 uur, wo 12 juni 
2019 10:00 - 11:00 uur, wo 19 juni 2019 
10:00 - 11:00 uur, wo 26 juni 2019 
10:00 - 11:00 uur.

Landelijke Kastelendag 
bij Kasteel Asten

Op vrijdag 14 en zaterdag 15 juni staat 
Mierlo weer in het teken van Pitpop! 
Een gratis toegankelijk festival voor 
jong en oud. Trommel je vrienden, fa-
milie, buren, opa’s en oma’s en andere 

Pitpop

Mobi
festival

Open dag 
Houtse Akkers

Stiphoutse 
Vlooienmarkt

Zomercarnaval

Tiende editie
Kikkerconcert 
IVN Laarbeek

Finale Maestro 
Harmonie 
St. Cecilia

Diabetescafé

Kasteeltuin
concerten 
Helmond

Los Zand
festival

Op zondag 2 juni vindt op de Automotive 
Campus in Helmond tussen 13.00 en 17.00 
uur het Mobifestival plaats. Ontdek de 
slimme mobiliteit van morgen
Automotive Campus , HELMOND, 
www. publicaties.brabant.nl/mobifestival/
mobifestival/ Zo 2 juni 2019 
13:00 - 17:00 uur.

Volkstuinvereniging de Houtse Akkers, met 
32 leden waaronder 8 vrouwelijke tuiniers, 
organiseert op zondag 2 juni a.s. tussen 
11.00 en 15.00 uur een open dag.
Iedereen uit Mierlo-Hout en omstreken is 
welkom om onze 32  bloemen en groente 
tuinen te komen bewonderen.
Er zal gezorgd worden voor gratis koffie en 
thee. Pastoor van Elswijkstraat 16, 5706VL

Stichting De Stiphoutse Vlooienmarkt 
organiseert i.s.m. T.T.V. Stiphout wederom 
De Stiphoutse vlooienmarkt op het par-
keerterrein van de Greef in Stiphout. De 
Stiphoutse Vlooienmarkt vindt plaats op 
zondag 2 juni van 10.30 uur tot 14.00 uur 
op het Parkeerterrein de Greef Dorpsstraat 
63 Stiphout Helmond.

Het zomercarnaval komt weer naar Mierlo!  
Op zondag 23 juni zal Mierlo opnieuw het 
zomercarnaval beleven dat georganiseerd 
wordt door carnavalsvereniging de Spruw-
wejagers. Heer van Scherpenzeelweg 24, 
Mierlo Zo 23 juni 13.00 tot 18.00 uur

10e Kikkerconcert tijdens van juni Water-
maand. IVN gebouw de Bimd, Aarle-Rixtel. 
Zo 2 juni 2019 12:00 - 18:00 uur.

Aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur in 
Gemeenschapshuis De Klepel, Kerkstraat 8, 
5721 GV Asten. Het is gebaseerd op het TV 
programma van de AVRO. 5 bekende As-

Het regioteam Peel & Kempen van Dia-
betesvereniging Nederland  organiseert op 
dinsdag 4 juni een Diabetescafé in De Fon-
kel, Prins Karelstraat 131 in Helmond. Deze 
keer is het thema: diabetes en bewegen. 
Het bezoek aan het diabetescafé is gratis/
Het diabetescafé begint om 19.30 uur en 
duurt tot 21.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur.

Na achttien zeer succesvolle seizoenen or-
ganiseert Stichting Helmond City Events in 

Deze zomer komt er een nieuw festival: 
Festival Los Zand op het strand bij Recre-
atieplas Berkendonk in Helmond. Een fes-
tival georganiseerd voor en door jongeren 
met grote namen als Jonna Fraser, Freddy 
Moreira, De Lievelings DJ’s van je Zusje en 
Johnny 500. 
Tickets: www.festivalloszand.nl

Truckersday
Helmond
Op zondag 2 juni vind de 29e truckersday 
plaats. De tour start op 11.00 uur en voor de 
route kunt u kijken op www.truckersday.nl

Streeks 13.30 uur zullen de trucks terug 
zijn op het evenemententerrein van de 
Automotive campus waar dan ook het 
mobifestival begint. Er is dan van alles te 
doen, er treden artiesten op, springkussen, 
miniautos, rondleiding door verkeerscen-
trale, en ga zo maar door. 

Kijk voor het volledige programma op 
www.mobifestival.nl 

Tot ziens op zondag 2 juni 
bij de 29e truckersday
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2019 van vrijdag 5 juli t/m vrijdag 16 augus-
tus de negentiende editie van het populaire 
zomerse event, De Kasteeltuinconcerten. 
Gratis toegang. Kasteeltuin Helmond, 
Kasteelplein 1. 5, 12, 19, 26 juli en 2,9 en 16 
augustus van 19.00 tot 23.00 uu

mierlo

bekenden op en kan er samen met 
ons een knallend feest van maken! 
Molenplein, Mierlo. Vrij 14 en za 15 juni 
van 18.00 tot 01.00 uur

16 
JUNI

10 
JUNI

AARLE-RIXTEL

Finale Maestro 
Harmonie 

1 
JUNI

Asten

tenaren die nog nooit gedirigeerd hebben 
, worden gekoppeld aan 5 coaches van de 
Harmonie Gemeenschapshuis De Klepel, 
ASTEN, www.harmonieasten.nl. Za 1 juni 
2019 20:00 - 23:55 uur.

Standaard Molen 
Oostenwind 
in Asten

Beiaardconcert 
Asten

Jaarmarkt Bakel

Laarbeekse 
wandeltochten

KOZ 
Festival 2019

Concertcyclus
Concert met 
jong talent

De Wieger Theater 
Dagboek 
van een gek

Rondleiding 
Wolfsberg in 
teken van Tweede 
Wereldoorlog

Op zoek naar een leuk begin van het 
weekend? Breng een bezoek aan Stan-
daard Molen Oostenwind! Standaard 
Molen Oostenwind in Asten is zowel op 
zaterdagmiddag als op vrijdagmiddag van 
13.00 tot 17.00 uur geopend voor publiek. 
Zaterdagmiddag het gehele jaar Molenaar 
Geert van Stekelenburg vertelt u alles over 
over deze prachtige molen! Standaard 
Molen Oostenwind in Asten, ASTEN 
Meerdere data: Vanaf za 1 juni 2019 t/m za 
29 juni 2019.

Van 10.00 tot 11.00 uur beiaardconcert door 
beiaardier Rosemarie Seuntiëns in de H. 
Maria Presentatie kerk, Kerkstraat 2, Asten. 
Luisterplaats: Moussaultpark.
H. Maria Presentatiekerk, Asten,
www.vvvdepeel.nl/Asten 
Wo 5 juni 2019 10:00 - 11:00 uur, wo 12 
juni 2019 10:00 - 11:00 uur, wo 19 juni 2019 
10:00 - 11:00 uur, wo 26 juni 2019 10:00 - 
11:00 uur.

Zoals elk jaar organiseren De Pierewaaiers 
Bakel Markt in het centrum van Bakel.
Jaarmarkt Bakel, www.pierewaaiersbakel.
nl/ Zo 2 juni 2019 11:00 - 17:00 uur.

Buurtvereniging De Vijver uit Beek en Donk 
houdt Laarbeekse wandeltochten Pannen-
koekhuis Pluk, Beek en Donk. Za 1 juni 2019 
07:30 uur, zo 2 juni 2019 07:30 uur.

Tweedaags festival. Terrein, DEURNE, 
www.koz-festival.nl Vr 31 mei 2019 19:30 - 
00:00 uur, za 1 juni 2019 14:00 - 01:30 uur.

L’orgue concertante. Tommy van Doorn 
bespeelt voor u het orgel. Hij heeft een 
prachtig programma in petto. Sint Wil-
librorduskerk, , www.willibrorduskerkdeurne.
nl/concerten/concertcyclus Zo 2 juni 2019. 
Vr 31 mei 2019 19:30 - 00:00 uur, za 1 juni 
2019 14:00 - 01:30 uur.

Van Nicolaj Gogol, geschreven in 1835, is 
het verhaal van een man zonder aanzien, 
status of positie, hij gaat ten onder aan zijn 
eigen verlangen naar een lief, naar respect, 

Van 14.00 tot 16.00 rondleiding door de 
Wolfsberg in teken van Tweede Wereldoor-
log o.l.v. Gerard Geboers. U kunt zich hier-
voor inschrijven bij VVV Asten. De kosten 
zijn € 4.50 p.p. en er geldt een maximum 
van 20 personen.  Vertrekpunt wordt bij 
inschrijving bekend gemaakt.. Rondleiding 
Wolfsberg in teken van Tweede Wereldoor-
log,. Wo 5 juni 2019 14:00 - 15:30 uur.
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Kijk op www.pathe.nl
voor het hele 

aanbod en tijden

John Wick 3

The Hustle

Avengers: Endgame

The sun is also a star

Pikachu

FILMPJE 
PAKKEN?

vlierden

liessel

Oldtimer toertocht voor auto’ s van 25 
jaar en ouder (bouwjaar 1994). Vertrek-
punt vanaf de Markt te Deurne. Hotel 
Boetiek Plein Vijf, DEURNE, www.
docdeurne.nl
Ma 10 juni 2019 10:30 - 18:00 uur.

Dag van 
het Kasteel 2019

Van 11.00 tot 17.00 uur is de Beelden-
tuin, galerie en het atelier open van 
Theo van Dam met zijn schilderijen en 
bronzen en kunststof beelden. Tevens 
expositie van 4 kunstenaars die zorgen 
voor een interessante expositie, dat 
zijn Leny Manders-van de Eeren-
beemt, Luc Brouwers, Broer Nagel en 
Kees van Capellen. 

Naast de deelnemers in de Beelden-
tuin wordt er iedere zondag gelegen-
heid geboden aan een andere expo-
sant om zijn/haar werk te tonen. 2 juni 
Carla Clevers schilderijen met verhaal 
Entree gratis. Behelp 15, 5725 TG As-
ten-Heusden. Telefoon:0493-693666. 
Beeldentuin en atelier open in Asten-
Heusden, www.artheo.nl Zo 2 juni 
2019 11:00 - 17:00 uur.

Beeldentuin en atelier 
open in Asten-Heusden

Pikachu

Kijk op www.pathe.nl
voor het hele 

aanbod en tijden

10 
JUNI

D.O.C. Oldtimer 
toertocht 
Pinksterrit 2019

Avondvierdaagse 
Deurne 2019

Meifeesten 
in Gemert

Woetstok

Oldtimer toertocht voor auto’ s van 25 jaar 
en ouder (bouwjaar 1994). Vertrekpunt 
vanaf de Markt te Deurne. Hotel Boetiek 
Plein Vijf, DEURNE, www.docdeurne.nl
Ma 10 juni 2019 10:30 - 18:00 uur.

Wandelvierdaagse voor groepen van scho-
len, maar ook voor individuele deelnemers. 
De avondwandelvierdaagse haakt bij het 
themajaar ‘Deurne Uit de Kunst!’ en roept 
alle deelnemers op om je als individu en/of 
groep kunstzinnig uit te dossen! Centrum 
Deurne , DEURNE, www.avondvierdaags-
edeurne.nl Wo 12 juni 2019 18:00 - 21:30 
uur, do 13 juni 2019 18:00 - 21:30 uur, vr 14 
juni 2019 18:00 - 21:30 uur, za 15 juni 2019 
12:30 uur.

Op 30,31 mei en 1 en 2 juni 2019 
vindt weer de traditonele voorjaarskermis 
plaats welke wordt georganiseerd door 
de stichting Meifeesten Gemert. aanvang 
iedere dag om 14.00 uur. Do 30 mei 2019 
14:00 - 00:00 uur, vr 31 mei 2019 14:00 
- 00:00 uur, za 1 juni 2019 14:00 - 00:00 
uur, zo 2 juni 2019 14:00 - 00:00 uur.

Weer een superfeestje met een Vrienden-
groep welke aan de Rooye Hoefsedijk 67 te 
Gemert vanaf 14.00 uur op 1 juni 2019 weer 
de zomereditie van Woetstok organiseren. 
Za 1 juni 2019 14:00 uur.
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O.N.K. Motocross 
Gemert 
MAC St.Christoffel

De Haag op 
Stelten Vrije 
markt

MAC St.Christoffel organiseert onder 
auspiciën van de Koninklijke Nederlandse 
Motorrijders Vereniging een internationale 
motocross voor het Open Nederlands 
Kampioenschap in de klassen 85, 125, 250 
en 500cc. De deelnemers rijden op het 
mooie en overzichtelijke WolfsBosch-Circuit 
aan de Energieweg te Gemert ieder een 
(tijd)training en daarna twee wedstrijdman-
ches, deze beginnen vanaf 12:00uur.

De markt wordt voor de 28e keer gehou-
denop 9 juni 2019 op de terreinen gelegen 
aan de Hagenhof en De Haag in Gemert 
en omvat ongeveer 200 kramen. info theo 
van den eijnde 0622620937 aanvang 
10.00 uur tot 16.00 uur.  Zo 9 juni 2019 
10:00 - 16:00 uur.
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Metaaldetector 
speurtocht 
in Heusden

De markt wordt voor de 28e keer gehou-
denop 9 juni 2019 op de terreinen gelegen 
aan de Hagenhof en De Haag in Gemert 
en omvat ongeveer 200 kramen. info theo 
van den eijnde 0622620937 aanvang 
10.00 uur tot 16.00 uur.  Zo 9 juni 2019 
10:00 - 16:00 uur.
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Kermis 
Vlierden 
2019

Jaarlijkse kermis in het centrum van 
Vlierden en diverse optredens Centrum 
Vlierden, VLIERDEN, www.vlierden.com
Do 30 mei 2019, vr 31 mei 2019, za 1 juni 
2019, zo 2 juni 2019.
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Open 
boerderijdag

Koeien knuffelen tijdens open boerderijdag.
Boerderij fam. van de Hurk, LIESHOUT
Ma 10 juni 2019 10:00 - 16:00 uur.
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KangoeroeKlup

Gezellig samen met andere kinderen van 3 
t/m 6 jaar spelletjes doen met en zonder 
bal. Iedereen is welkom. Trek je sportschoe-
nen aan en kom mee doen. Aanmelden 
mag op: mkv.milheeze@gmail.com
Locatiesportpark ‘t Rooi, Milheeze
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45ste 
Plekkerscup
toernooi

Georganiseerd door volleybalvereniging 
Livoc te Liessel op eerste Pinksterdag. Het 
volleybal toernooi is een recreatief toernooi 
voor alle mensen die wat kunnen volleybal-
len. Sportpark de Smeltkroes, LIESSEL, 
www.livoc.nl/plekkerscup
Zo 9 juni 2019 10:00 - 18:00 uur.
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Toer 
de Boer

Toer de Boer Gemert-Bakel 2 juni 2019 
vanaf 11.00 uur tot 16.00 uur. - Veel mensen 
vertoeven dagelijks op het platteland; 
fietsen, wandelen en recreëren in een 
omgeving die ruimte biedt en rust lijkt 
uit te stralen. Lijkt, want in feite bruist het 
platteland van activiteiten, welk jaargetijde 
het ook is. Zo ook op het platteland van de 
gemeente Gemert-Bakel. 

Dagelijks zijn boeren en tuinders op hun 
bedrijven bezig met het verzorgen van hun 
dieren, hun planten en hun gewassen. Zij 
doen dat niet alleen vanuit economisch 
perspectief, maar ook vanuit een stuk 
bezieling. 
Toer de Boer, MILHEEZE
Zo 2 juni 2019 11:00 - 16:00 uur.
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Stefan Kluijtmans 
Zomer MTB 
Toertocht

Sportief en uitdagend. Sporthal De Smelt-
kroes, LIESSEL, www.wcl-liessel.nl/
Zo 9 juni 2019 08:00 - 10:00 uur.
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naar geluk De Wieger, Museum - Podium, 
www.dewieger.nl/podium/agenda/de-
wieger-theater-dagboek-van-een-gek/ 
Do 6 juni 2019 20:00 - 22:00 uur.

gemert

heusden

2 
JUNI

Weekmarkt 
Vlierden

Wekelijkse markt. Ieder vindt er altijd wel 
iets van zijn of haar gading. De vlooien-
markt in Vlierden is al ruim vijfenveertig jaar 
een begrip in de regio Gebouwen,  
www.vlooienmarktdeurne.nl 
Za 1 juni 2019 14:00 - 16:00 uur.
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Vlooienmarkt 
Deurne 
in Vlierden

Nostalgie en 2e hands spulletjes te kust 
en te keur op de Vlooienmarkt in Vlierden. 
Gebouwen, VLIERDEN, 
www.vlooienmarktdeurne.nl
Za 8 juni 2019 14:00 - 16:00 uur.
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33e Peelmêrt 
Neerkant

Rond de Dorpsstraat in Neerkant 
is van alles te beleven voor jong en 
oud. Met een grote markt, diverse live 
optredens, diverse kinderattracties 
en nog veel meer. Centrum, Neerkant
Zo 9 juni 2019 11:00 - 20:00 uur.

21 T/M 
25
APRIL
9 

JUNI

neerkant

lieshout

milheeze

Wolfsbosch Circuit Gemert,, 
www.macstchristoffel.nl/
Zo 2 juni 2019 08:00 - 19:00 uur.
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Afgelopen zondag is voor bijna al-
le amateur voetbalclubs de laatste 
competitiewedstrijd gespeeld.
Degraderen promoveren handha-
ven wa is het geworden. Sommige 
teams moeten nog wel de nacom-
petitie speulen. As ge denkt hoe ik 
da allemaal weet,ik heur niks an-
ders dun hille dag.

Er is dees jaar eigenlijk niet zo veul 
spannends gaande. De gouden ve-
ren zijn voor. 
HVV die is kampioen geworden in 
de 5 de klasse, PVV die is kampioen 
geworden in de 4 de klasse. 

Proficiat mannen hedde gullie het 
rundje op de platte kar al gehad? 
Een paar elftallen zijn nog afhan-
kelijk van de nacompetitie die de 
komende weken word gespeeld. 
Zoals Helmondia die gaan vur een 
plekske in de tweede klasse, Stip-
hout vooruit gaat zijn best doen 
om naar de derde klasse te promo-
veren en Mulo gaat voor klasse be-
houd. De rest van de clubs hebben 
zich in hun klasse kunnen handha-
ven. 

Het clubke van menne meens, 
Rood-Wit’62, gaat voor promotie 
naar de vierde klasse. Dat zou toch 
wel mooi zijn vur trainer Pim Kor-
nuijt die dit jaar afscheid neemt. 
Ik gun het Pim en de mannen van 
harte natuurlijk. Afgelopen zon-
dag hadden we bij Roodwit62 het 
derde elftal, dat kampioen is ge-
worden, dat was dus feesten ge-
blazen.

Wat ik heel bijzonder vind, is dat 
daar iemand in speelt die 55 jaar 
is, Jos Dielissen. Das oud hoor, vur 
unne voetballer. Iedereen bij het 
clubke kent hem wel, hij is dan ook 
al 32 jaar lid en unne voetballer 
met een enorm doorzettingsver-
mogen,  die blijft deurgaan ,anders 
houde het ook nie vol tot oe 55,in-
tje die iedereen in zijn elftal nodig 
heeft en wil hebben. 

Dit was Jos zijn laatste wedstrijd 
met een lach en een traan is er af-
scheid genomen van deze topper. 
Ook speulen de dames van Rood-

Wit’62 een zondag de bekerfinale 
in Simpelveld in Limburg tegen de 
dames van Keer. Ik was bij de halve 
finale weesten kijken sakker ju wat 
was het spannend. Dames kei kei 
veul suc6 zet hem op zondag  jul-
lie kunnen het. Dan is het (geluk-
kig) weer efkus afgelopen mee het 
voetbal, ow wa ben ik daar blij om.

Ik wil mijn respect uitspreken naar 
alle vrijwilligers die in het ama-
teurvoetbal zich nuttig maken op 
welke manier dan ook. Ik weet 
hoeveel tijd daar in zit ,vaak in de 
weekenden en het thuisfront vind 
dat niet altijd leuk ,ik spreek uit er-
varing. Ik wil jullie allemaal hart-
stikke bedanken voor jullie inzet, 
want zonder jullie voetbalt er nie-
mand. Alle clubs zijn nog op zoek 
naar veel vrijwilligers.

En witte wa, het is gezellig, ge komt 
onder de mensen en ge bent be-
trokken en dan snapte vaak beslis-
singen die genomen worden beter 
als met alleen langs de lijn staan. 
Ik wens alle clubs heel veel suc6 en 
wijsheid en allemaal een fijne va-
kantie. In september beginnen we 
gewoon weer opnieuw.

Uittip voor zondag, natuurlijk 
langs de route ergens naar de Truc-
kersday gaan kijken en zwaaien. 
En na afloop is er op de Automo-
tive Campus van alles te zien en te 
doen zeker leuk om heen te gaan.
Ik ben daar zeker te vinden dees 
jaar 

Tot volgende week,

Amateurvoetbal 
Helmond 

Ons 

vertelt…

Van begin mei tot eind septem-
ber loopt het Carat seizoen. 
Tientallen muziekverenigingen 
verzorgen gedurende deze peri-
ode gratis concerten in het ka-
rakteristieke Carat paviljoen. 

Diverse muziekstijlen passeren 
de revue, van jazz tot pop en 
van klassiek tot blaasmuziek. 
De vaste aanvangstijd is 12:00 
uur en het programma is nu 
rond 16:00 uur afgelopen. 

Alle concerten zijn gratis toe-
gankelijk.  Daarnaast zijn er in 
het park horecavoorzieningen 
en voldoende zitplaatsen aan-
wezig. Dit jaar bestaan de Carat-
Concerten 25 jaar! Het wordt een 
heel seizoen jubileum. Daarom 
worden ook alle jubilerende 
deelnemende muziekgroepen 
in het zonnetje gezet. De eerste 
zondag van de maand is dat.
Zondag 2 juni 2019:

12.00 uur: Amicitia uit Helmond 
Naast een harmonieorkest be-
staat Amicitia (1964, Brouwhuis) 

uit een opleidingsorkest, en een 
slagwerkgroep. Tevens wordt de 
vereniging gesteund door een raad 
van commissarissen, welke alleen 
toegankelijk is voor vrouwen.
13.00 uur: Stadskoor Grave
Dit is een gemengd-profaan-
koor waarbij het zingen als een 
feest van muzikale verwondering 
wordt beleefd.  

14.00 uur: 
Lambardi uit Helmond
Traditiegetrouw verzorgt Lam-
bardi een concert op het mooie 
Carat podium in Stadspark De 
Warande. Het is het laatste op-
treden van het koor op het Carat 
podium onder leiding van diri-
gent Nadia Loenders. Vanaf 1 ok-
tober gaat zij wegens privé om-
standigheden het koor verlaten. 
Het project “The Armed Man” 
op 22 september in het Muziek-
gebouw in Eindhoven is haar 
definitieve afscheid. Lambardi 
brengt tijdens dit Caratconcert 
een gevarieerd programma uit 
zijn brede repertoire wat gaat van 
modern tot klassiek. Zo hoort 
men bijvoorbeeld het wereldbe-
roemde She van Aznavour,   het 
“Halleluja” van Leonard Cohen, 
maar ook bijvoorbeeld het Pel-
grimskoor van Wagner. De bege-
leiding op piano is in vertrouwde 
handen van René van de Laar. s

Carat Concert van zondag 2 juni 

Warande

Afgelopen zondag was het lekker weer tijdens de Carat Concerten! 
(Bron foto; Wim van den Broek).

Op de basisschool worden de 
kinderen zo breed mogelijk uit-
gedaagd. Je ontdekt op de Vrije 
School Peelland je talenten niet 
alleen op het gebied van reke-
nen en taal, maar ook tijdens de 
wekelijkse lessen fl uiten, hand-
werken, schilderen, vormteke-
nen, koorzingen, houtbewerken 
en vele andere expressieve vak-
ken. 

We bieden onderwijs voor het 
hoofd, het hart en de handen. Of, 
zoals we onlangs hoorden zeg-
gen: “Op Vrije School Peelland 
staat het onderwijs in dienst van 
de persoonlijkheidsvorming.” 
Een mooi compliment, want 
daar staan we voor. We leren 
en stimuleren kinderen. Daarbij 
maken we gebruik van het cogni-
tieve leervermogen, creativiteit, 
spel, beweging, handvaardigheid 
en uiteraard de vakkennis van de 
leidsters en (vak)leerkrachten.

Kindercentrum de Kindertuin 
Dagopvang ‘het Hazeltje’ en peu-
tergroep ‘Hompeltje’ bieden een 
warme en rustige omgeving waar 
kinderen samen spelen onder de 
hoede van gediplomeerde leid-
sters. Spelen, schilderen, brood-
jes bakken, knutselen en lekker 

naar buiten! Vanuit een vast 
ritme bieden we de kinderen ver-
trouwen en ontwikkelen ze zich 
totdat ze dan eindelijk 4 jaar zijn 
en naar de ‘echte school’ mogen.
Dan gaan de kleuters met mama 
of papa een deurtje verder en be-
landen ze in de basisschool.

Wil je ook kennismaken, sfeer 
proeven en zien hoe fantastisch 
onze kinderopvang en ons on-
derwijs zijn? Dan nodigen we 
je heel graag uit op woensdag 5 
juni! Er zijn rondleidingen door 
de Kindertuin, de school en 
natuurlijk laten we onze speel-
plaatsen met de door kinderen 
zelf gemetselde  bouwwerkstuk-
ken zien. Medewerkers van de 
Kindertuin en de school geven 
informatie en beantwoorden al 
je vragen beantwoorden.
Neem gerust je jonge kind(eren) 
mee en kom samen even spelen 
en een broodje bakken in een 
van de peuterlokalen, zo kun lek-
ker ‘sfeer proeven’.

Kom op 5 juni langs en laat je 
positief verrassen! 

Wanneer? 5 juni van 9.00 tot 11.00 
uur. Waar? Vrije School Peelland 
en Kindercentrum de Kindertuin 
(Helmondselaan 71, Helmond)
Waarom? Omdat je positief ver-
rast wordt! s

Laat je eens positief verrassen door Vrije School Peelland! 
(Bron foto; Vrije School Peelland).

Kom gewoon eens langs bij 
Vrije School Peelland 

Helmond-Noord

Buisleidingen in tracé door woonwijk
Ø 30 tot 60 cm.

Indicatief buisleidingentracé chemisch gevaarlijke sto�en door woonwijk Helmond

Woningen (bestaand/vergund)

Monumentale bomenlaan 

Verboden activiteiten boven het buisleidingentracé o.a. 

•  Het bouwen van een bouwwerk
•  De aanleg van een verharde weg, verhard pad of sloot in de 
 lengterichting van de leidingen
•  Het aanleggen van andere soorten (buis)leidingen in de 
 lengterichting van het voorkeurstracé
•  Het plaatsen van bomen of struiken
•  Het gebruik van de grond als opslag van bijv. zand en stenen
•  Graafwerkzaamheden of verandering van het maaiveld
•  Plaatsen van paaltjes of gebruik van tentharingen

BUISLEIDING 1

±1,7 METER
AFSTAND TUSSEN BUIZEN

BUISLEIDING 2

BUISLEIDING 3

BUISLEIDING 4

BUISLEIDING 5

BUISLEIDING 6

Bouwkavels

Gewenste bouwkavels 

tot 29 meter
versmald tracé

±3 METER

tot 29 meter
versmald tracé

Dinsdagmiddag werd in De 
Tweede Kamer besloten dat er 
geen transportbuizen voor ge-
vaarlijke stoff en door onze regio 
en stad komen. 

De motie die werd ingediend 
door het CDA, D66 en Groen-
Links, kreeg een ruime meerder-
heid in de kamer.

De drie partijen wilden dat het 
indicatieve tracé Laarbeek-Echt/
Susteren uit de Structuurvisie 
Buisleidingen werd gehaald. 

Deze route langs onder meer 
Helmond, Brandevoort en Mier-
lo kent volgens hen veel te veel 
ernstige knelpunten. Dat er nu 
besloten is om geen tracé door 
dit gebied te laten lopen, is voor 
alle betrokken gemeenten een 
grote opluchting. s

Geen buizentracé door Helmond en Peelregio
Helmond
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Mierloseweg 17 | Helmond
T. [0492] 548 904

Speciale juni aanbieding:
BBQ PAKKET

1 gemarineerde speklap + 1 hamburger
+ 1 barbecueworst + 1 portie kipsaté

Samen voor maar  

€ 4,-
Hubo Helmond 
Mierloseweg 52 - 5707 AN Helmond
Tel. 0492-532323 

Laat je klus doen  

 door de Hubo vakman!
Dé totaaloplossing voor iedere klus 

 HORREN OP MAAT  

GRATIS
MONTAGE

Slijterij
Luc’sWines &Drinks

Mierloseweg 14 Helmond
www.lucswinesendrinks.nl info lucswinesendrinks.nl 

0492-264656

Sourz Redberry
70 cl 

€ 9.99
Jim Beam whiskey
70 cl 

€ 14.99

Delicatessenhuis

Kaas - Noten - Wijn - Salades
Tapas - Bonbons - Patés - Vleeswaren 

Belegde broodjes - Cadeau’s

Combi Centrum Mierloseweg 30

Tel. 0492-347906
www.kaatjejans-helmond.nl

kaatjejanshelmond@gmail.com

Spaanse Fuet worstjes of Franse worstjes. 
Heerlijk voor op uw tapasplank.______________________________________

ALLE SOORTEN €3,45
EN 2 STUKS

SLECHTS €5,95
Aanbieding geldig van 31 mei t/m 13 juni

Tegen inlevering van deze advertentie

GRATIS
BIOLOGISCH 
HONDENIJSJE
IN DIV SMAKEN! 

voor een lekker maal en een goed onthaal 
SNACKBAR v.d. HAMSVOORT

AANBIEDING MAAND JUNI: 

FRIETJE KIP KERRIE
€ 3,00

2 FRIKANDELLEN HALEN
1 BETALEN

Tegen inlevering van deze bon voor af te halen.
Alleen geldig op woensdag. 

Mierloseweg 28 • Helmond • 0492 53 92 49

MIERLOSEWEG 51A
HELMOND

OPEN: DONDERDAG, 
VRIJDAG & ZATERDAG 10-17U

Stoere rugtas met 
o.a. USB aansluiting 
met kabel en 
koptelefoonaansluiting
van € 89,00 nu voor

€ 75,00 
1 JAAR GARANTIE!

Mierloseweg 10  HELMOND

Hubo Helmond 
Mierloseweg 52 - 5707 AN Helmond
Tel. 0492-532323 

Laat je klus doen  

 door de Hubo vakman!
Dé totaaloplossing voor iedere klus 

 HORREN OP MAAT  

GRATIS
MONTAGE

Hubo Helmond 
Mierloseweg 52 - 5707 AN Helmond
Tel. 0492-532323 

Laat je klus doen  

 door de Hubo vakman!
Dé totaaloplossing voor iedere klus 

 HORREN OP MAAT  

GRATIS
MONTAGE

DERISON
GROENTEN

EN FRUIT
Mierloseweg 20, Helmond

50% KORTING
OP 500 GRAM AARDBEIEN

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON.

Mierloseweg 22 - Helmond

GRATIS
HONDENIJSJE

GRATIS
HONDENIJSJE

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON:

Bij aankoop vanaf 7 kg hondenvoer. 
OP=OP

Winkel tijdens de braderie geopend. 
BOEKENSTUNT: 1 CENT PER PAGINA. 
(U betaalt dus slechts 1 cent per pagina per aanbiedingsboek)
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COMBI CENTRUM MIERLOSEWEG
Combicentrum Helmond staat al jarenlang bekend om zijn gastvrije 

uitstraling met een keur van exclusieve winkels. 
Wij als ondernemersvereniging zijn er dan ook trots op dat wij samen met alle 

deelnemende winkeliers dit nog steeds naar buiten toe uitstralen.

Lekker Gewoon!

VANAF 12 JUNI 
ZIJN ZE ER WEER: 

HOLLANDSE
NIEUWE! 
VANGST 2019

BIJ ONS VERKRIJGBAAR.

€ 15,-€ 15,-
200 GRAM MANGO VIS-SALADE
2 VIS-SLAATJES
1 LTR. VISSOEP.

VISSPECIALITEITEN
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Vaak kom je ze nog tegen: Die 
juweeltjes van speciaalzaken 
waar de klant nog koning is. 
In Helmond zit er één waar ze 
naast klant- ook zeker dier-
vriendelijk te werk gaan. Die-
renshop Quispel, gevestigd 
in het Combicentrum aan de 
Mierloseweg, is zo’n dierenwin-
kel in de overtreff ende trap. Je 
vindt er van alles, van de juiste 
uitgebalanceerde voeding voor 
je trouwe viervoeter tot aan een 
“rustig aan” wandelende tak. 
Een dierenwinkel waar je ver-
schillende diersoorten ook met 
eigen ogen kunt bewonderen 
en waar je vrolijk begroet wordt 
door het duo Coco en Charlie de 
huispape gaaien.

Marjon en Tonnie van Beurden 
runnen de dierenshop met veel 
liefde en plezier. Ze hebben el-
kaar zelfs ontmoet door hun 
gezamenlijke interesse in dieren. 
Tonnie, die als hondengeleider 
bij defensie heeft gewerkt en 
ook in faunabeheer veel ervaring 
heeft opgedaan, ontmoette Mar-
jon toen ze al eigenaar was van 
Dierenshop Quispel in Stiphout. 
Sinds 1998 runde ze de zaak sa-
men met haar toenmalige echt-
genoot Ad. Na zijn plotselinge 
overlijden in 2013 gaat Marjon 

alleen verder en met de hulp van 
veel lieve stagiaires houdt ze de 
zaak draaiende. Een jaar later 
ontmoet ze Tonnie en hij besluit 
haar te helpen in de zaak. 

Het assortiment is uitgebreid en 
de service gaat net een stapje 
verder. Je vind er een groot as-
sortiment aan (probleemoplos-
sende) voeding voor je hond, kat, 
knaagdier, vogel, vis of reptiel, 
altijd met smakelijkheids- en te-
vredenheidsgarantie. Daarnaast 
bieden zij een speciale natuur-
lijn, met pijnstillende of kalme-
rende middelen welke geheel op 
natuurlijke basis zijn samenge-
steld. De samenwerking met die-
renarts Wil Jansen uit Lieshout, 
die ook veel met alternatieve 
geneeswijzen werkt, voegt echt 
iets extra’s toe. In de winkel zijn 
ook verschillende dieren “ live” 
te bewonderen onder andere: 
reptielen, vogels, knaagdieren, 
miljoenpoten, stier- en boomkik-
kers, schorpioenen, wandelende 
takken en bidsprinkhanen. 

De dieren zijn te koop, maar 
worden niet zonder het juiste 
advies aan de klant meegegeven, 
voorop staat dat ze een liefde-
vol tehuis krijgen. Tonnie kan je 
ook van goed advies voorzien 
als je een hond hebt met be-
paalde gedragsproblemen, “vaak 
is dit simpel op te lossen en het 

is ontzettend dankbaar werk” 
aldus Tonnie.

Marjon vertelt: “Wij werken veel 
met stagiaires van Helicon en 
Citaverde waarvan ook de prak-
tijkexamens bij ons worden afge-
nomen.”  Ook kinderen met een 
beperking vinden het prettig om 
met dieren te werken en worden 
door Marjon en Tonnie begeleid 
in het opdoen van werkervaring 

en sociale contacten zodat ze la-
ter gemakkelijker kunnen instro-
men in het bedrijfsleven.

Bij dierenshop Quispel kun je 
gebruik maken van de gratis 
thuisbrengservice, en zoek je iets 
speciaals voor je huisdier? Het 
kan allemaal besteld worden. 
Is je hond te zwaar? Geen pro-
bleem, hij of zij kan in de winkel 
gewogen worden op een speciale 

weegschaal waarna er een dieet-
plan kan worden opgesteld. De 
winkel is 6 dagen per week ge-
opend en binnenkort start er een 
workshop schilderen van je huis-
dier op canvas onder begeleiding 
van een kunstenares. 

Dierenshop Quispel 
Mierloseweg 22 Helmond 
Tel.: 0492 538 717 | 
info@dierenshopquispel.nl  s

Dierenshop Quispel, een vrolijke beestenboel!
Helmond

Marjon en Tonnie van Beurden runnen de dierenshop met veel liefde en plezier (bron foto; Christel Sanders).
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e-Quest realiseert eerste 
zonnepanelenveld van Helmond

Het eerste zonnepanelenveld 
van Helmond is offi  cieel een 

feit. Afgelopen vrijdag werd 
op het bedrijventerrein op de 
Schootense Dreef te Stiphout 
het eerste zonnepanelenveld 
van Helmond feestelijk ge-

opend. De zonnepanelen gaan 
het datacenter van e-Quest 
voorzien van energie.

e-Quest heeft duurzaam on-
dernemen hoog op de agenda 
staan. Zo wordt het datacenter 
adiabatisch gekoeld, makkelij-
ker gezegd: gekoeld met de bui-
tenlucht. Dit levert een enorme 
energiebesparing op en zorgt dat 
onze CO2 uitstoot wordt geredu-
ceerd. Al geruime tijd waren zij 
druk doende om het datacenter 
nog duurzamer te maken. In-
middels is aan de horizon van de 
Schootense Dreef op het bedrij-
venterrein te Stiphout, het zon-
nepanelenveld verrezen. 100% 
van de energie die daar wordt 
opgewekt gaat naar het data-
center, wat dan zo'n 60% van het 
energieverbruik van het datacen-
ter van e-Quest dekt.  s

Stiphout

Stiphout

Het zonnepanelenveld op de Schootense Dreef (bron foto; Mandy Meeuwsen).

Stichting De Stiphoutse Vlooien-
markt organiseert i.s.m. T.T.V. 
Stiphout wederom De Stip-
houtse vlooienmarkt op het 
parkeerterrein van de Greef in 
Stiphout. 

Dit jaar is het de laatste keer dat 
we gebruik kunnen maken van 
dit parkeerterrein omdat hier 
woningbouw gerealiseerd gaat 
worden. 

Volg De Stiphoutse Vlooien-
markt op Facebook en ontdek 
waar volgend jaar (2020) de 
vlooienmarkt plaatsvindt. Zoals 
gebruikelijk gaat de opbrengst 
naar deelnemende verenigingen 
en een goed doel. Dit jaar wordt 
de vlooienmarkt geopend door 
wethouder Harrie van Dijk De 
Stiphoutse Vlooienmarkt vindt 
plaats op zondag 2 juni van 10.30 
uur tot 14.00 uur op het Parkeer-
terrein de Greef Dorpsstraat 63 
Stiphout Helmond. Facebook: de 
Stiphoutse vlooienmarkt. s

30 jaar  Stiphoutse 
Vlooienmarkt 

De Stiphoutse Vlooienmark bestaat 30 jaar. 
(Bron foto; Toine de Greef ).

De Senioren Vakantie Week 

De Senioren Vakantie Week: 
Woonzorgcentrum Savant Al-
phonsus / KBO-St. Lucia 2019 
is zoals eerder al aangekondigd 
van maandag 29 juli t/m vrijdag 
02 augustus 2019. 

U kunt zich in Woonzorgcen-

trum Savant Alphonsus op on-
derstaande data inschrijven:
Woensdag 5 juni: van 10.00 tot 11.30 uur
Dinsdag 18 juni: van 10.00 tot 11.00 uur
Vrijdag 5 juli: van 14.00 tot 15.00 uur
Dinsdag 9 juli: van 10.00 tot 11.00 uur

In de bijlage van het “Kontakt” 
van mei treft u het inschrijffor-
mulier hiervoor aan.Comité Se-
niorenVakantieWeek. s

Mierlo-Hout
KBO

ST. LUCIA

KBO
ST. LUCIA
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Op vrijdag 31 mei openen we om 11.00 uur 

feestelijk onze winkel. U komt toch ook? 
We hebben heel veel leuke activiteiten voor u zoals 
een hamster meet & greet, smoothies maken, 
zelfscannen met winkans, en nog veel meer!

Volg onze facebookpagina voor het laatste 
winkelnieuws: www.facebook.com/AHXL1615.

Feest: 31 mei

We 
hebben 
een 
cadeautje 
voor u! 
Op 31 mei ontvangt elke klant deze heerlijke 
chocoladereep.

hiep hiep AH!
een nieuwe winkel met nóg 

meer vers, gemak en voordeel

Albert Heijn Torenstraat
Torenstraat 1, Helmond
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Aladdin (2019) (DNL)
Vr, Za 10:00 uur / Do, Zo, Ma 13:15 uur / Wo 
14:00 uur / Di 15:45 uur 
Aladdin (2019) (DOV)
Di 13:00 uur / Do, Zo, Ma 16:00 uur / Wo 
17:00 uur / Vr, Za 17:15 uur 
Aladdin (2019) (O3D)
Do, Zo 10:15, 20:15 uur / Wo 11:00, 20:00 uur 
/ Di 11:15, 20:30 uur / Vr, Za 12:30, 21:30 uur / 
Ma 21:00 uur 
Bohemian Rhapsody (DOV)
Di 13:30 uur 
Brightburn (DOV)
Vr, Za, Ma 12:30 uur / Di 13:00 uur / Ma 17:45 
uur / Di, Wo 21:45 uur / Do, Zo 22:00 uur / Vr, 
Za 22:30 uur 
Casper en Emma op jacht naar de schat 
(DNL)
Do, Zo 10:00 uur / Vr, Za, Ma 10:30 uur / Wo 
11:30, 13:45 uur / Ma 12:30 uur / Vr, Za 13:15 
uur / Do, Zo, Di 15:30 uur 
Godzilla II: King of the Monsters (DOV)
Di 14:30 uur / Wo 16:30 uur / Ma 18:00 uur / 
Do, Zo 18:15 uur / Vr, Za 18:45 uur 
Godzilla II: King of the Monsters (O3D)
Vr, Za, Ma, Wo 10:30 uur / Do, Zo 11:00, 15:15 
uur / Di 11:30 uur / Vr, Za 13:30, 21:45 uur / 
Ma 15:00, 21:30 uur / Wo 18:00, 21:00 uur / 
Do, Zo, Di 21:15 uur
Hustle, The (DOV)
Wo 10:45, 11:45 uur / Vr, Za 16:30, 19:00 uur / 
Ma 16:45 uur / Di 17:30 uur / Do, Zo 17:45 uur 
John Wick 3: Parabellum (DOV)
Do, Zo 12:00, 21:30 uur / Di 12:45, 18:00 uur 
/ Ma 14:30, 18:45 uur / Vr, Za 15:15, 22:00 uur 
/ Wo 21:15 uur 
Long Shot (DOV)
Ma 20:15 uur 
Ma (DOV)
Di 10:30, 16:45 uur / Vr, Za, Ma 11:00 uur / 
Do, Zo 11:15, 17:00 uur / Ma 17:15 uur / Vr, Za 
17:30, 22:15 uur / Di, Wo 21:30 uur / Do, Zo, 
Ma 21:45 uur
Pokémon Detective Pikachu (N3D)
Do, Zo 14:30 uur / Vr, Za 14:45 uur / Wo 
16:00 uur 
Pokémon Detective Pikachu (O3D)
Ma 17:30 uur / Di, Wo 19:00 uur / Do, Zo 
19:15 uur / Vr, Za 19:45 uur 
Rocketman (DOV)
Di 10:45, 15:15, 20:00 uur / Ma, Wo 11:30 uur 
/ Do, Zo 12:15, 15:00, 18:45, 20:45 uur / Vr, 
Za 12:45, 15:30, 18:15, 21:00 uur / Ma 14:45, 
21:15 uur / Wo 16:15, 20:30 uur / Di, Wo 
18:30 uur
Secret Life Of Pets 2 
Vr, Za 10:00, 12:15, 14:30, 16:45, 20:00 uur 
/ Do, Zo, Ma 10:30 uur / Do, Zo 12:30, 18:30 
uur / Wo 13:30, 16:00 uur / Do, Zo, Di 14:00, 
16:15 uur / Ma, Wo 14:15 uur / Di, Wo 18:15 
uur / Ma 19:00 uur
Secret Life Of Pets 2 (DNL)
Vr 10:00, 14:30 uur / Do, Ma 10:30 uur / Do 
12:30, 16:15 uur / Wo 13:30, 14:15 uur / Di 
14:00 uur 
Secret Life Of Pets 2 (N3D)
Vr, Za 12:15 uur / Do, Zo 14:00 uur / Ma 14:15 
uur / Wo 16:00 uur / Di 16:15 uur / Vr 16:45 
uur 
Secret Life Of Pets 2 (O3D)
Di, Wo 18:15 uur / Do 18:30 uur / Ma 19:00 
uur / Vr 20:00 uur 
Singel 39 (DNL)
Di 10:45 uur / Ma 12:45 uur / Ma - Wo 19:30 
uur / Do, Zo 19:45 uur / Vr, Za 20:15 uur 
Sneak Preview (DOV)
Di 21:00 uur 
Sun Is Also A Star, The (DOV)
Wo 13:25 uur / Ma 13:30 uur / Di 17:15 uur / 
Do, Zo 17:30 uur / Vr, Za 18:00 uur 
White Crow, The (DOV)
Ma 20:00 uur 
Wonder Park (DNL)
Vr, Za 10:15 uur / Ma 10:45 uur / Di 11:00 uur 
/ Do, Zo 13:30 uur / Wo 14:00 uur 
Wonder Park (N3D)
Do, Zo 10:00 uur / Vr, Za 15:30 uur / Ma, Wo 
15:45 uur

PATHÉ HELMOND
DO. 30 MEI T/M WO. 5 JUNI

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

Iedere maandag organiseert het 
HMC een Superkien in het TOV, 
Azalealaan te Helmond. Een 
totale geldprijzenpot van EUR 
1450,- waarvan een hoofdprijs 
van:  €400, Tevens een loterij 
voor het winnen van 2 grote ge-
vulde levensmiddelenmanden 
en gratis kienkaarten. Ook vindt 
er regelmatig een grote gratis lo-
terij plaats. Aanvang  20.00 UUR. 
Zaal open vanaf 18.45 uur.

Helmond-Oost

Elke vrijdag organiseert bridge-
club ’t Houtse Slem bridgeclub 
bridgedrives, ook voor niet-le-
den. Men dient zich uiterlijk om 
kwart over een aan te melden 
in De Geseldonk. Er wordt een 
kleine vergoeding gevraagd. Re-
gelmatige deelnemers kunnen 
soms een prijsje winnen.

Mierlo-Hout

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 
concerten. 

Binnenstad

Kansrijk Mierlo-Hout organi-
seert elke maandagochtend van 
9.30 uur tot 11.30 uur een samen-
loop. Een ontmoetingsmoment 
voor iedereen, voor wat gezellig-
heid en een praatje. Ben je min-
der mobiel of zoek je een maatje 
die langskomt? 

Neem contact met ons op. Wil 
je je aanmelden als vrijwilliger 
bij Kansrijk Mierlo-Hout, dat 
kan ook!  Iedereen is welkom 
voor een heerlijk bakje koffie of 

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

thee. We zien je graag op maan-
dagochtend in wijkhuis de Ge-
seldonk (Cederhoutstraat 44). 

Bij de Pannehoeve organiseren 
we op zaterdag 22 juni van 11.00 
tot 16.00 een zomer rommelmarkt 
voor het goede doel. Wij hopen 
hiermee geld in te zamelen voor 
een duofiets voor gezamenlijk 
gebruik voor de bewoners van de 
Pannehoeve. Van 13.30 tot 15.30 
gratis schminken. Schminken, 
springkussen, Verse wafels, home 
made limonades, appeltaarten, 
schilderijtjes, boeken, huisraad 
ect. Jan van Goyenlaan 1

Helmond-Noord

Tussen 1 mei en 1 oktober is de 
Lambertuskerk in Helmond  
weer open voor bezoek. Op 
woensdag tussen 14 en 16 uur, 
en op zaterdag  van 12 tot 16 uur.  
Ook op koopzondagen  van 14 
tot 16 uur. Iedereen is welkom in 
dit bijzondere gebouw. 

Centrum

In wijkhuis De Geseldonk wordt 
op zaterdag 1 juni om 20.30 uur 
een vrije dansavond gehouden. 
Er wordt fijne dansmuziek ge-
draaid waarop u kunt dansen 
zoals Foxtrot, Wals, Tango, Cha, 
Veleta, Jive, Rumba maar ook 
Salsa, Bachata, Mambo en de 
Sirtaki. Wel of geen danslessen…? 
Geen probleem. Er is altijd wel 
iemand om een dansje mee te 
doen. 

De muziek wordt verzorgd door 
dj Rob. De toegang is € 2.00. U 
bent van harte welkom, alleen of 
samen. Aanmelden hoeft niet, 
u kunt gewoon binnenlopen en 
wordt vriendelijk ontvangen. Ge-
niet ook van en leuke avond uit 
voor weinig geld. U vindt Wijk-
huis De Geseldonk in de Ceder-
houtstraat 44 in Mierlo-Hout.

Zondag 2 juni rijdt Tourclub’81 
Helmond de Maashegge wie-
lertocht met een afstand van 90 
km. Halverwege houden we een 
koffiestop. 

Vertrek om 8.30 uur bij Winkel-
centrum Straakven. Wegkapitein 
is Ad van den Heuvel. Gastrijders 
zijn altijd welkom en een volg-
auto begeleidt ons.

Helmond-Oost

Volkstuinvereniging de Houtse 
Akkers, met 32 leden waaronder 
8 vrouwelijke tuiniers, organi-
seert op zondag 2 juni a.s. tus-
sen 11.00 en 15.00 uur een open 
dag. Iedereen uit Mierlo Hout en 
omstreken is welkom om onze 
32  bloemen- en groentetuinen 
te komen bewonderen. Er zal ge-
zorgd worden voor gratis koffie 
en thee. 

Woensdag 5 juni heeft ZijActief 
Mierlo-Hout een avond over 
E.H.B.O. en reanimatie. Ingrid 
der Kinderen komt ons vertellen 
over het wat en hoe van E.H.B.O. 
Verder zal zij uitleg geven over 
het onderwerk reanimatie. Aan-
vang 20.00 uur in de Geseldonk. 
Dit is een open avond. Niet leden 
betalen 5 euro.

Op zondag 2 juni speelt stads-
organist Jan van de Laar een 
concert in de Zomerserie 2019 
op het Robustelly orgel in de St. 
Lambertuskerk, Helmond. Het 
programma omvat werken van 
J.S. Bach, J. Jongen, G. Labole, J. 
Rheinberger en F. Mendelssohn-
Bartholdy. Aanvang 20.00 uur 
- toegang gratis. Kijk voor meer 
informatie op www.robustelly-
society-helmond.com

Centrum

Vrijdag j juni is er kienen in wijk-
huis De Lier aan van Kinsbergen-
straat 1 in Helmond. Aanvang 
19.30 uur, toegang vanaf 16 jaar. Er 
zijn weer vele rondes met mooie 
prijzen te winnen waaronder ook 
koffiepakketten, wasmiddelen en 
tassen met levensmiddelen. De 
zaal is geopend vanaf 19.00 uur.

Helmond-Oost

Stichting Mierlo-Hout Promotion 
zet activiteiten op ‘hold’

Wie kust deze 
schone slaapster

wakker?

Sinds 1975 bestaat de Stich-
ting Mierlo-Hout Promotion. 
Talloze succesvolle activitei-
ten werden georganiseerd ter 
promotie van het actieve Hel-
mondse dorp Mierlo-Hout. 
De huidige stichtingsleden 
hebben besloten om de acti-
viteiten (voorlopig)  te staken 
en de stichting een slapend 
bestaan te geven. 

Totdat een actieve jonge groe-
pering binnen Mierlo-Hout 
weer opstaat met nieuwe 
frisse ideeën en evenementen 
ten bate van de promotie van 
Mierlo-Hout. Een wijk binnen 
Helmond met trotse inwoners, 
die hun wijk willen promoten 
en leefbaar willen houden.
Dus ben je redelijk jong, met 

een fris idee met voldoende 
draag- en mankracht, neem 
dan het vaandel over en pro-
moot ons dorp. 

Er is nog een bepaald bedrag 
in kas om zo’n activiteit, na 
goedkeuring van het huidige 
bestuur te ondersteunen. Alle 
taken worden daarna dan ook 
overgedragen.
Tot die tijd bedanken we een-
ieder, wachten op reacties en 
graag tot ziens. Reactie: mail 
naar  antonenantoinette@
gmail.com s

Schootkat Stevie zoekt 
een nieuw thuis
Stevie is vier jaar geleden bij ons als kitten geadopteerd. 
Hij is nu teruggekomen omdat zijn baasje helaas is 
overleden. Hij is gewend aan een binnen leven plus een 
goed afgezette tuin. Er waren daar meer katten, hij is 
gewend om z’n huis te delen met andere katten. Stevie 
is een prachtige, grote, warmrode kerel. Hij is nogal on-
zeker en moest flink wennen in het asiel. De eerste dag 
wist hij niet hoe hij het had, daarna begon hij voorzich-
tig kopjes te geven en liet hij duidelijk blijken geaaid te 
willen worden. Het ijs was gebroken!  Nu we wat verder 
zijn, blijkt hij een gretige schootkat te zijn die dolgraag 
geknuffeld wordt. Hij zoekt echt contact met je en vindt 
je aanwezigheid heel geruststellend. Hij is nog wel heel 
alert op geluiden; als hij alleen is trekt hij zich het liefst 
terug in een veilig plekje. Zodra je bij hem op bezoek 
gaat, komt hij tevoorschijn en installeert hij zich zo snel 
mogelijk op je schoot. Het is een enorme lieverd.

INFO-/ ALARMNR.:  
0492 - 51 39 71
www.dierenambulancehelmond.nl

Mierlo-Hout
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Een dinerbon t.w.v. € 100
te besteden bij Holland Casino Eindhoven aangeboden door: 

Oplossing van week 20:

Mail de gele oplossing voor 7 juni naar:

actie@deloop.eu

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

minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar.

Prijswinnaar krijgt een persoonlijk bericht.

HELMOND
weekkrant de loop

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

Elke week gegarandeerd 50.000 likes!

Prijswinnaar week 20: 
Monique van Hout
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Meld je dan aan als 
krantenbezorger bij

Wil jij 
een bonus van

en makkelijk 
en snel geld 
verdienen?

bezorging@deloop.eu 
of stuur een appje naar: 

06-18 93 89 12

Bezorgers 

gezocht voor

Mierlo-Hout

Winnaar Sudoku Weekkrant De Loop Helmond
Helmond

Monique van Hout stuurde zoals velen 
de oplossing in van de Sudoku en was 
blij verrast dat zij gewonnen had, ze 
kon helaas niet zelf op de foto want ze 
was met vakantie.

Myrell (stagiaire Adcommunicatie) over-
handigde de Holland Casino dinercheque 
t.w.v. € 100,00 en een leuke Goodiebag 
aan Jessie, de dochter van Monique. Ie-
dere 14 dagen plaatst Weekkrant De 
Loop Helmond een Sudoku. Lost u deze 
op? Dan maakt u ook kans op een diner-
cheque en een exclusieve Goodiebag van 
Holland Casino Eindhoven. s (Bron foto; Mandy Meeuwsen).

Een leuk familiefestival in Helmond is De 
Franse Markt. Een kunstzinnige markt, 
dit jaar op het terrein rondom en bin-
nen de poorten van de Cacaofabriek. Of 
anders gezegd een kunstzinnige en artis-
tieke markt die de thuishaven van de Ca-
caofabriek is binnengelopen. Een markt 
met kunstschilders, dans, sport, film en 
zang, en ja, ook u wordt betrokken bij de 
activiteiten op de markt.

Samenwerking om groter te groeien. De 
organisatie van de nieuwe stichting Soet 
op Suyt, heeft de vleugels uitgeslagen en 
werkt nauw samen met Dit is onze wijk,  
Radio Helmond, Geert Blenkers, “Hilma 
Bovenkerk van Artschool Helmond”, La-
vinia Germano van het Annatheater en 
Christa van Harsel van Buurthuis Sint 
Anna etc. Van der Vorst Partyservice zorgt 
voor de opbouw van de markt. Alles en ie-
dereen onder de artistieke leiding van Niek 
de Groot. 

In dit lustrumjaar zullen een kleine 200 
kunstenaars en artiesten actief zijn en het 
publiek weer ontvangen en aangenaam 
vermaken. Op een aantal podia rondom 
de Cacaofabriek in het Annatheater in het 
buurthuis Sint Anna en in het stadscen-
trum zullen zij acte de préséance geven. 
Wat valt er zoal te beleven op deze Hemel-
vaartsdag?

In de cacaofabriek worden films vertoond 
en worden rondleidingen gerealiseerd. In 
de popzaal treden verschillende groepen 
op van dans tot ballet en van mondharmo-
nica tot koormuziek. Ook zal er live radio 
worden gemaakt door omroep Helmond.

Bij het terras op het podium wordt line-
dance getoond, en kunt u genieten van 
schattige balletmeisjes en van zangers en 
zangeressen van de stichting musicals in 
Helmond. Natuurlijk ontbreekt de Franse 
muziek hier niet en zal Nancy chansons 
ten gehore brengen. Vanaf 15.00 zullen 
onze vaste gasten van de Pointwood Big 
band musiceren en iedereen laten swin-
gen.

Het Buurthuis St. Anna wordt omgetoverd 
tot een Frans café met stokbrood en wijn.  
Het podium wordt afwisselend bespeeld 
door de groepen die ook bij de Cacaofa-

briek actief zullen zijn. Om 11.00 uur start 
een clinic bewegen, verzorgd door de Jibb.

Bij het Annatheater kan u een getuigen 
zijn van de uitvoering van het jeugdtoneel 
in Helmond, worden er clinics verzorgd 
voor toneel en zang en treden er diverse 
groepen op waaronder dansgroep Inmo-
tion en de VITAZ dansgroep. Alle artiesten 
treden meermaals op, zodat er veel afwis-
seling geboden wordt.

Heeft u nog nooit geschilderd ?  Bij het 
terras van de Cacaofabriek, waar iedereen 
van hapjes en drankjes kan worden voor-
zien,  zal een groep amateurschilders laten 
zien, wat zij presteren op het witte doek. 
Bezoekers kunnen aanschuiven aan de 
tafeltjes en onder leiding van Hilma Bo-
venkerk een mooi schilderijtje maken dat 
men gratis mee naar huis kan nemen. Tus-
sen de schilders zult u zeker de snelteke-
naar niet missen, die grandioze portretten 
maakt en dat in een sneltreinvaart.
Maar de Franse Markt zou deze naam niet 
verdienen als u er niet ook kunt kijken 
naar de franse snuisterijen en kunstartike-
len op de Brocanteriemarkt. Deze kunt u 
natuurlijk ook kopen.
Voor het hapje en drankje wordt natuurlijk 
ook uitgebreid gezorgd aan de kraampjes 
met lekkernijen en op het grote gezellige 
terras van de cacaofabriek.
De organisatie van de Franse Markt heeft 
haar beste beentje voorgezet om u een ge-
weldige middag te bezorgen. Kom kijken 
en laat u verrassen! U bent van harte wel-
kom.
En u weet, met Hemelvaartsdag is het 
altijd mooi weer. De Franse Markt vindt 
plaats op 30 mei van 11.00 tot 17.00 uur. s

Suytkade

De Franse kunstzinnige Markt 
bij De Cacaofabriek

Kom het eerste lustrum meevieren 
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Uitvaartzorg van de Kerkhof

Uitvaart 
vanaf

€ 1695-,
informeer gerust naar

de mogelijkheden

Dé uitvaartondernemer voor Helmond.

Ook als u bent verzekerd bij o.a. Dela of Monuta.

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

Herinner mij
niet in sombere dagen.
Herinner mij 
in de stralende zon.
Herinner mij
hoe ik was, toen ik nog alles kon.

Na een lang en goed leven dat in het 
teken stond van muziek, voetbal, 
 gezelligheid, zijn kinderen, familie en 
sociale contacten, is overleden 
onze vader en opa

Ben Post

Hij overleed in de leeftijd van 92 jaar.

Bianca en Wout
Esther en Michel, Sietse
Niels en Catelijne
Michelle

Mierlo-Hout, 21 mei 2019
Correspondentieadres:
van Musschenbroekstraat 47
5424 VA Elsendorp

Op vrijdag 24 mei hebben we in besloten 
kring afscheid genomen van Ben.

Weekeinden: H. Jozef (Tolpost) za. 17.00 uur; zo 9.30 uur. H.Lambertus 
(Kerkstraat/Centrum) zo. 11.00 uur; H. Paulus (Paulus Potterlaan/Noord) 
zo. 9.30 uur; Edith Stein (Weg door de Rijpel/Rijpelberg) zo. 11.00 uur. 
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 parochiekantoor: 
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.

parochie@heiligelambertus.nl     www.heiligelambertus.nl

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT
www.damiaanhelmond.nl   Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout

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

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS

Zaterdag 1 juni
19.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout; Volkszang; 
Installatie plechtigheid van pastoor Norbert Swagemakers m.m.v. de 
koren van de Damiaan parochie en het gilde St. Antonius Abt en het 
Antoniusgilde Stiphout
Giel Verspaget en Martina Verspaget-van Dijk; Daan Swagemakers 
en overleden familie;

Zondag 2 juni
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout 
Riet de Ruijter-Manders; Sjef Remmen en Annie Noordman; Trineke 
Verschuren-Janssens; Toon van Vugt; Jan Wijnen; Anna Rouss; Broer 
Boxstart; overleden ouders Noud en Nellie Meulendijks-Smits; 
Tonnie Sanders; Ceciel Broens-Veel; Bert Allard; Harrie Vos; Henk 
Kat; Sjef Schepers; Tiny Giebels-van den Heuvel; Theo Kweens; 
Harrie van de Laar; Martin van den Berkmortel; Anny Kweens-van 
Venrooij; Mathieu de Bie

Donderdag 6 juni
19.00 uur Alphonsuskapel

Zaterdag 8 juni
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna; 
volkszang
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang
overleden ouders Weijts-Janssen; Piet Keijzer; Graard en Marie 
Keijzer-v.d. Helm; Jan en Mien Cornelissen-van den Heuvel; Johan 
Harmsen.

www.damiaanhelmond.nl

Donderdag 30 mei
10.30 uur Hemelvaartsdag, Maria koor

Zondag 2 juni 
10.30 uur Trudo koor
Marietje Adriaans-van Berkel, Jac en Trees Jansen-Wijnheimer, 
familie Wijnheimer-Roelofs, Nettie Kenter, Martin van de 
Kimmenade, Netje van Roozendaal, Fer Boudewijns en Fien 
Boudewijns-Rompen, Zus Verstappen-van Oorschot.

Zondag 9 juni 1e Pinksterdag Geen dienst in de Trudokerk
10.30 uur Openluchtmis in Carat Paviljoen 

Maandag 10 juni 
10.30 uur 2e Pinksterdag, Maria koor.

www.damiaanhelmond.nl

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven 
bij het overlijden van onze moeder, schoon 

moeder en oma

Anneke Brummans - v. Lieshout

Uw aanwezigheid op de dag van de 
begrafenis en alle andere blijken van 
deelneming zijn ons tot steun bij het 

verwerken van dit verlies.

Een speciaal woord van dank aan de 
thuiszorg van de Zorgboog, alsmede afd. 

3C van het Elkerliek Ziekenhuis en alle 
verpleegkundigen van Keyserinnedael afd. G.

Familie Brummans.

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

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

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

Scheve mond?

Verwarde spraak?

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

Altijd beter uit met Ghielen!Altijd beter uit met Ghielen!
100%

geniet
garantie!

www.gHiELEn.nL ISO
9001

GENIETEN...

BOURNEMOUTH – Engelse Zuidkust
Vertrekdata:  23 juni, 28 juli en 8 sep.
8 dagen halfpension vanaf  € 650,-

RONDREIS ZUID-NOORWEGEN   
Vertrekdatum: 1 september
10 dagen halfpension € 1250,-

ZUIDLAREN – 
Drenthe 
Vertrekdata:
8 juli, 5 aug. en 7 okt.
5 dagen halfpension

€ 450,-

HANSI HINTERSEER & TIROLER ECHO - Oostenrijk 
Vertrekdatum:  21 augustus
6 dagen halfpension € 595,-

ALKEN AN DER 
MOSEL – 
Duitsland 
Vertrekdata: 
16 juni, 4 aug. en 22 sept.
6 dagen halfpension

€ 465,-

NOWE – Polen 
 
Vertrekdata: 
14 aug. en 9 okt.
8 dagen halfpension

vanaf € 575,-

EHRWALD – Tirol 
– Oostenrijk  
Vertrekdata: 
7 juli, 11 en 31 aug.
8 of 9 dagen halfpension

vanaf € 635,-vanaf € 635,-vanaf

KLASSIEK TOSCANE  
Vanuit onze standplaats Montecatini Terme bezoeken we o.l.v. deskundige gidsen de 
steden Pisa, Lucca, Florence, Siena en San Gimignano. Op de terugweg houden we aan het 
Gardameer een langere pauze.
Vertrekdatum:  29 juni € 825,-

ENKERING – DUITSLAND  
In het hart van Beieren ligt één van de grootste natuurparken van Duitsland, het Altmühltal. Tij-
dens onze reis door dit prachtige natuurgebied bezoeken we o.a. de steden Nürnberg en Mün-
chen, maken we een boottocht over de Donau en ontdekken we de schitterende omgeving.
Vertrekdata: 20 juli en 31 augustus                      vanaf  € 550,-

VOGELPARK WALSRODE – Duitsland 
Vertrekdata: 13 juli en 24 aug.
2 dagen halfpension € 195,- 

! ****HOTEL!

! niEuw!

! 25e jaar!

•	 meer	dan	250	vakantiereizen	naar	bestemmingen	in	heel	europa
•	 moderne	bussen	met	vriendelijke	chauffeurs
•	 de	beste	prijs-kwaliteitsverhouding

STANDAARD

COMFORTCLASS

! dagExcursiE amELand!

! HEEL VEEL 

 incLusiEF!

dEn Haag & scHEVEningEn
wandel over het Binnenhof en langs de hof-
vijver, neem een kijkje bij Paleis noordeinde of 
ga lekker winkelen. in de middag bezoeken we 
‘Het strand van den Haag’.
Vertrekdata: 
5 en 24 juli, 6 en 22 aug. € 35,00

rijKsmusEum rEmBrandT 
Prijs incl. entree, warme drank 
met rembrandt macaron, uitleg,

introductie en plattegrond

Vertrekdata: 4 juni, 3 en 20 juli, 
14 en 30 aug. en 19 sep. € 49,00

! 11e jaar!
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Aarle-Rixtel Bakkerij van Brug, Dorpsstraat 19 
Brouwhuis Gemeenschapshuis De Loop, Peeleik 7 | 
Dierdonk AH Dierdonk, Dierdonkpark 10
Helmond-Centrum In krantenrek bij de lift in de Elzas Passage 
Stadswinkel (Frans Joseph van Thielpark) | 
Bibliotheek Helmond-Peel, Watermolenwal 11
Helmond-Lungendonk Fruitteeltbedrijf Jurrius, Goorsebaan 16
Helmond-Noord Primera, winkelcentrum De Bus
Helmond-West Westwijzer Cortenbachstraat 70
The Readshop/postkantoor Mierloseweg 10
Esso Relou Europaweg Noord + Zuid
Mierlo-Hout  Jan Linders Janssen & Fritsenplein | Shell 
tankstation Verbakel, Mierloseweg 206 | Bakkerij Dirks Houtse 
Parallelweg 131 | Jumbo Hoofdstraat 168 | Wijkhuis Geseldonk, 
Cederhoutstraat 44
Oranjebuurt/Zwanenbeemd Bezoekershal Elkerliek
Rijpelberg Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1
Stiphout Uitgeverij Adcommunicatie Steenovenweg 20 | 
Jumbo Gijsbers, Dorpsstraat 58D

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

is ook verkrijgbaar op 
de volgende adressen

HELMONDloopjes
de loop weekkrant

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

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

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

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

Nieuwe behandelmethode bij 
(chronische) klachten

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

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

Bowen MierloBowen Mierlo

Engelseweg 147 - Helmond - Tel. 0492-599465
Winkelboulevard Engelseweg

Open: Di. t/m Vr. 10.00-18.00 uur. Za. 10.00-16.00 uur (Maandag gesloten)

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

ROLLUIK STUK?
BEL ONS SNEL!

Voor al uw rolluik reperaties!
Tevens uw adres voor veranda’s.

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

Op zoek naar  een fotograaf?
Zowel voor familie als  bedrijven en bruiloften

Eviannephotography.nl 
voor prijzen en afspraken Ook via 0620605209

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:

Weekkrant De Loop HELMOND
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

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

DIVERSEN

Beekerheide 28 
Beek en Donk

www.kunstgrasland.nl

Kunstgras 
nodig?

Alle soorten bestanden van 
beeld en geluid digitaliseren 

of dupliceren.
www.studioadato.nl

Lenie Klaasen 06-52716622

BUSINESS     OWNER

Wilt u kennis maken 
met de producten 

van Forever, bel dan 
vrijblijvend voor een 

afspraak. Geen party of 
andere verplichtingen. 
De producten zijn uit 
voorraad leverbaar en 
te bestellen bij Lenie 

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

Forever).  Kijk voor meer 
informatie op:  

www.foreverhelmond.nl

Vlooienmarkt 30 juni
Heeklaan 21, van 10.00-
16.00 uur, entree € 1,-. 

Tot 12 jaar gratis. 
Kraamverhuur 

bel 06-22557174. 
Ook grondplaatsen.

FEESTJE?
Tent v.a. € 20,-;  | Staan tafel 

€ 4,-;  | Karaoke € 25,-; 
Tel. 0492-510855  

www.ikgeefeenfeestje.nl

EVENEMENTEN

30 mei vlooienmarkt
Rondom 

Het Heidehonk
Noordzeelaan 

Eindhoven  
9.00-16.00 

gratis entree
06-20299824

Rolluiken, luifels, 
vloerbedekking, lamellen, 

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

Willie’s stoffering, 
Braaksestraat 10, Helmond, 

T: (0492) 535901

TE KOOP

CURSUSSEN

Speelhuisje voor in de tuin 
met glijbaan, schommel en 

trapladder. € 250,-
Tel.: 0492-529552

Interesse in schilderen 
met acrylverf op 

donderdagavond? 
Zie www.atelier-overhorst.nl  

T: 0492-525451

VRIJE MARKT
EINDHOVEN

ZONDAG 2 JUNI
Kunstijsbaan

Bij slecht weer 
overdekt.

200 kramen 
Vlooienmarkt 

Braderie 
Amusement

vanaerlebv.nl 
0492-525483

HTN Vloer en Tuin
Ruim 600 verschillende 

Wand en Vloertegels te zien 
in onze Showroom. 

Ook voor het laten leggen 
van uw nieuwe vloer bent 

u bij ons op het juiste adres. 
Geen koude voetjes meer? 
Denk aan vloerverwarming 
en kies voor een compleet 
pakket tegen een scherpe 

prijs! Engelseweg 200a 
in Helmond .

info@htnvloeren.nl 
T. 0492 792499

HTN Vloer en Tuin
Voor complete aanleg van 

Tuinen en Terrassen,  sierbe-
stratingen, opritten. Bezoek 
onze showtuin/  showroom.  
Engelseweg 200a  in Hel-
mond  info@htnvloeren.nl 

T.0492 792499

HTN Bad en Sanitair
Wij verzorgen de complete 
aanleg of renovatie van uw 
nieuwe badkamer. In onze 

showroom is een ruime 
keus aan Sanitair en Vloer 

en Wandtegels te zien. Alles 
tegen betaalbare prijzen! 

Engelseweg 200a 
in Helmond

www.sanitairhelmond.nl

Red levens in
jouw buurt.
Meld je aan op 
hartstichting.nl/
reanimatie

Kun jij 
reanimeren?
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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

✃waardebon|DL

 

✃

waardebon|DL

2 buiten en 2 binnenbanden met anti lek laag
28 5/8 3/8 of 26 1 3/8 of 28 1 1/2

van 55.96 nu voor € 25.00
Binnenbanden met normaal ventiel.

(geldig tm 8 juni 2019)

www.henkvanrooijfietsen.nlwww.henkvanrooijfietsen.nl✃ www.henkvanrooijfietsen.nl

voordeel 7

de beste 
merken

voordeel 7voordeel 6

gratis leenfi ets 

bij onderhoud of 

reparatie
gratis leenfi ets 

bij onderhoud of 

voordeel 5

geen onderhouds-
contracten maar 

gewoon betaalbaar 
onderhoud

voordeel 5

geen onderhouds-
contracten maar 

gewoon betaalbaar 

voordeel 4
deskundig advies

voordeel 3

zadelgarantie

voordeel 3

zadelgarantie

voordeel 2
iedere dag testdag

iedere dag 

voordeel 1

de beste 
service

overtuigd?

voordeel 14

garantie op 

reparaties

reparatie

voordeel 14voordeel 13

snelservice bij 
reparatie 

zonder afspraak

onderhoud

overtuigd?

voordeel 13

snelservice bij 

zonder afspraak

voordeel 12
gratis so� ware update bij onderhoudOnze voordelen
gratis so� ware 

voordeel 11

gratis accu test 
bij onderhoud

Onze voordelenOnze voordelen

voordeel 11

gratis accu test 
bij onderhoud

voordeel 10

gratis montage 

accessoires

Onze voordelenOnze voordelen
gratis montage 

voordeel 9

100% rijklaar 
afgeleverd

Onze voordelen

service

Onze voordelen

voordeel 9

100% rijklaar 
afgeleverd

voordeel 8
gratis op maat afstellen van de nieuwe fi ets

IEDERE DAG TESTDAG
     Afspraak maken niet nodig!

NU MET BON

 25% KORTING
op een fi etstas naar keuze!

(geldig tm 8 juni 2019)

PEGASUS 
SIENA
TOPKWALITEIT 
UIT DUITSLAND!
Bosch Active motor
400wh accu Bosch
Verende voorvork en zadelpen
7 versnellingen Shimano
Velgremmen op oliedruk

nu van
€ 2399.00 
voor

2199.-
 OP=OP


