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Moderne website laten bouwen? info@adcommunicatie.nl
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alle zondagen 
geopend!

www.helmondcentrum.nl

Engelseweg 212, Helmond  |  www.stijlenco.nl, www.covetex.nl

EIGENTIJDS WONEN

VOOR 
EEN GROOT
ASSORTIMENT 
ZONWERING
Met de merken Luxaflex, Jasno, 
NL Label en Bece

KERKSTRAAT 52, HELMOND

O.A. LAMPE 
BERGER, OXO, 
GOODGRIPS, 

ROYAL DOULTON, 
BLOMUS

WEDGWOOD, 
VILLEROY & BOCH, 

ITTALLA, LE CREUSET

OP=OP

Het mooie Havenpark (Burge-
meester Geukerspark) aan de 
Kanaaldijk is dit jaar weer de 
locatie voor Foodstock en het 
Drakenbootfestival. Van vrij-
dag 14 tot en met zondag 16 juni 
kunnen bezoekers hier genieten 

van eten, drinken, muziek en 
natuurlijk de drakenbootraces! 
De toegang is gratis. 

1e lustrum Drakenbootfestival  
Voor het vijfde achtereenvolgen-
de jaar organiseert Rotaryclub 
Helmond Regio op het kanaal 
in het centrum van Helmond de 
spectaculaire drakenbootraces. 

Op zaterdag 15 juni vanaf 13.00 
uur starten de spannende races 
van maar liefst 36 teams van be-
drijven uit Helmond en omstre-
ken; op zondag 16 juni om 11.00 
uur gaat de wedstrijd van Hel-
mondse clubs en verenigingen 
van start. 
Het is inmiddels traditie dat er 
een felle strijd wordt gestreden 

om de eer en om de felbegeerde 
Drakenboot-bokaal. 

Tijdens de races zorgen Hel-
mondse blaaskappelen langs het 
kanaal voor een gezellige sfeer en 
is er een gratis spelletjesparcours 
voor kinderen. 

(Lees verder op pag. 3)

Helmond

Wie heeft er ook zo’n zin in dit spektakel op de Helmondse wateren? (Bron foto; Wim van den Broek).

Festival weekend

ZO. 30 JUNI 10:30 UUR
PATHÉ KLEUTERBIOS
NICK JR. ZOMERBIOS

TICKETS TE KOOP VIA 
WWW.PATHE.NL

0618938912

€50,00 
EXTRA BONUS!

ZOEK JIJ NOG 
EEN LEUKE 
BIJBAAN?

BEZORGERS 
GEVRAAGD

0618938912

GEVRAAGDGEVRAAGD
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Omdat iedereen anders is...

0 4 9 2  5 2 5 0 0 0   |   U I T VA A R T @ S P I E R I N G S . C O M   |   W W W. S P I E R I N G S . C O M

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

Ook als u verzekerd bent bij 
Ardanta, Amev, Dela, Monuta 
of Yarden bent u vrij om voor 
ons te kiezen!

VAARWEL SCHEUREN,
SCHROOTJES EN 

STUCWERK!

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

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

(Vervolg pag. 1)

Op de vele terrasjes op de oevers 
van het kanaal en bij het gezel-
lige boathouse kunnen de sup-
porters de sportieve prestaties 
van de verschillende teams van 
dichtbij volgen. 

Foodstock
Met een aanbod van ongeveer 
20 foodtrucks met Surinaams, 
Vietnamees, Spaans, Mexicaans, 
Aziatisch en nog veel meer kent 
Foodstock een breed aanbod uit 
allerlei werelddelen. Daarnaast is 
er gezorgd voor een gevarieerd 
muziekprogramma met veel 

verschillende stijlen. Organisa-
tor Davy Versfeld van FT Pro-
ductions: “We hebben een mooi 
muzikaal programma met onder 
andere Bontgenoten Soundsy-
stem, Benny Cool, Ballhaus en 
STVN & Lemon Aid. Extra aan-
dacht hebben we besteed aan 
onze jongste gasten, zij kunnen 
zich vermaken op springkus-
sens, nostalgische schommels 
of op de vele andere kinderac-
tiviteiten. Uiteindelijk moet ie-
dereen van 0 tot 100 jaar zich op 
Foodstock kunnen amuseren”.
Over de keuze voor Helmond 
en het Havenpark in het bijzon-
der meldt Versfeld het volgende: 

“Het is een stad waar steeds 
meer te beleven valt en wij zijn 
van mening dat Foodstock hier 
perfect op aansluit. Belangrijke 
voorwaarde voor ons is dat we 
een mooie natuurrijke locatie 
kunnen vinden die daarnaast 
goed te bereiken is, vorig jaar is 
gebleken dat dat met het Ha-
venpark meer dan gelukt is.  We 
merken aan de reacties van vorig 
jaar dat we meer dan welkom 
zijn in Helmond en kunnen niet 
wachten om ons festival weer 
aan de inwoners te presenteren”. 

De organisatie heeft naar de 
wensen van zijn bezoekers ge-

luisterd en werkt dit jaar niet 
meer met consumptiemunten. 
Bij de barren geldt daarom een 
‘Pin Only’ beleid, zodat niemand 
meer met overgebleven munten 
huiswaarts keert.

Openingstijden:
Vrijdag 14 juni: 16:00 – 23:00 uur
Zaterdag 15 juni: 14:00 - 23:00 uur
Zondag 16 juni: 12:00 - 21:00 uur

Kijk voor meer informatie en het 
volledige programma op: 
www.festival-foodstock.nl
www.drakenbootfestival
helmond.nl of 
de Facebookpagina’s  s

Inge van Melis, 
40 jaar 

verloskundige
‘Het mooiste aan mijn baan is, 

dat het nooit routine wordt’
Door: Jet Vetter

Als jonge meid wilde Inge van 
Melis medicijnen studeren, bij 
voorkeur kindergeneeskunde. 
Maar toen ze tijdens een be-
roepenvoorlichtingsavond op 
school binnen liep bij een in-
formatiestand van de opleiding 
voor verloskundigen, bedacht 
ze dat dat toch ook wel een leuk 
beroep was. Inmiddels helpt ze 
al weer veertig jaar nieuwe Hel-
monders op de wereld. En nog 
steeds met even veel plezier.

“Ik heb ze niet geteld, al die kinde-
ren. Een orthopeed telt toch ook 
zijn patiënten die hij een nieuwe 
knie of heup geeft niet. Het is ge-
woon werk, alhoewel het aan de 
andere kant ook heel speciaal is 
en dat moet zo blijven, want an-
ders stop ik er mee”, vertelt Inge, 
die voorlopig nog op volle kracht 
doorgaat. Plannen om met pen-
sioen te gaan, heeft ze nog niet.

“Het mooiste aan mijn baan is, 
dat het nooit routine wordt. Dat 
is fantastisch. Ik houd van de 
afwisseling, zo heb ik bijvoor-
beeld spreekuur in de praktijk of 
op locatie, ben voor gesprekken 
bij mensen thuis en dan zijn er 
natuurlijk de bevallingen. Het is 
speciaal om met vrouwen vanaf 
zeven weken dat ze in verwach-
ting zijn tot aan de bevalling een 
heel intensieve band te hebben. 
Vooral vrouwen die een eerste 
kind krijgen, zie je groeien. Eerst 
is er toch wel angst, maar als alles 
achter de rug is en ze hun kindje 
in de armen hebben, zie je dat ze 
gegroeid zijn en zelfvertrouwen 
hebben gekregen. Die prestatie 
hebben ze toch maar mooi ge-
leverd”. “Als je erover nadenkt, is 
het toch elke keer heel bijzonder 

dat een vrouw een kind op de 
wereld zet, hoe zwaar het ook 
ooit kan zijn. En dat is maar goed 
ook, anders zouden we er al snel 
niet meer zijn geweest als mens-
heid”, grapt Inge.

“In de afgelopen veertig jaar is 
er veel veranderd in de wereld, 
maar baren blijft hetzelfde”, ver-
telt Inge verder. “Vroeger maakte 
je bijvoorbeeld per zwanger-
schap misschien één echo, maar 
nu hebben aanstaande moeders 
graag al in de vijfde week een 
echo en meerdere  tijdens het 
verloop van de zwangerschap. 
Om op de hoogte te blijven van 
alle innovaties, zijn mijn collega’s 
en ik altijd bezig met bijscholen. 

Zo mogen we tegenwoordig spi-
raaltjes zetten. Op het eerste ge-
zicht lijkt, dat een beetje vreemd. 
Wij zijn er toch om te helpen kin-
deren op de wereld te zetten en 
niet om ervoor te zorgen, dat ze 
niet worden geboren? Maar na de 
bevalling hebben we het met de 
moeders vaak over anticonceptie 
en dan is het heel vertrouwd als 
wij dat voor hen kunnen regelen”.

Inge laat vol trots de praktijk aan 
de Wethouder Ebbenlaan 168 
zien. “Natuurlijk heb ik fijn werk 
en ik houd het ook al die jaren 
vol, mede omdat ik het heerlijk 
vind om onze praktijk samen met 
jonge collega’s vorm te geven. 
Die collega’s zijn Lenneke van 

Oorschot, Fleur de Wolf en Linda 
Verbakel . Met hen houdt Inge 
het vast en zeker nog wel een 
flink aantal jaren uit! Wie meer 
wil weten over de Verloskun-
dige Groepspraktijk Helmond 
kan eens kijken op de website: 
www.ve r l o s k u n d i g e n h e l
mond.nl s

Inge van Melis is al 40 jaar met veel plezier verloskundige. 
(Bron foto; Mandy Meeuwsen).

Helmond
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Wegafsluitingen 

De komende tijd zijn er in het centrum diverse wegafsluitingen en omleidingen.

In verband met het Drakenbootfestival is de Kanaaldijk NW van 13 tot en met 19 
juni afgesloten tussen de Havenweg en de Waardstraat. Ook zijn gedeeltes van 
de Kanaaldijk NO in die periode dicht. U wordt ter plekke opgeleid.
Daarnaast wordt de Kromme Steenweg tussen 17 juni en 26 juli heringericht. 
Die weg is daarom tussen de Eikendreef en het viaduct van de Kasteel-Traverse 
afgesloten. Ook daar wordt u omgeleid.

Wilt u meer weten over wegafsluitingen en wegwerkzaamheden? Kijk dan op 
www.helmond.nl/wegwerkzaamheden.

Blijf op de hoogte met overheid.nl

Wilt u op de hoogte blijven van overheidsbesluiten die direct invloed hebben op 
uw buurt? Meld u dan aan op www.overheid.nl. 

Daarop staan  alle bekendmakingen van de gemeente, provincie, waterschappen 
en de Metropoolregio Eindhoven (MRE) . Bijvoorbeeld  bestemmingsplannen en 
plaatselijke regelgeving.
U kunt zich op www.overheid.nl inschrijven voor de e-mailservice. U geeft uw 
postcode op en ontvangt automatisch besluiten en andere berichten over uw 
straat of buurt. Aanmelden kan via https://zoek.overheid.nl/

Bekendmakingen

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

Bernoullistraat 7 02-06-2019 vergroten woning OLO 4453519

Drie Eikenbeemden 7 31-05-2019 plaatsen erfafscheiding OLO 4452715

Hazewinkel, Ansemhoek  03-06-2019 oprichten woning OLO 4454455

kavel HZ 29

Liverdonk, Hazenwinkel,  28-05-2019 oprichten 22 woningen OLO 4447085

Cluster 5 

Wachtelbeemden 8 31-05-2019 plaatsen tuinhuis OLO 4452563

Geysendorfferstraat 1E 29-05-2019 uitbreiden gevelluifels  OLO 4450625

  en oprichten berging (scooters) 

Koninglaan 13 29-05-2019 plaatsen tijdelijke woonunit OLO 4446687

Mierloseweg 309 28-05-2019 wijzigen voorgevel OLO 4448197

Sectie B 3737, Kloosterstraat 03-06-2019 oprichten berging OLO 4456293

Haverdijk 11 03-06-2019 vervangen bestaande sirenemast OLO 4352597

Lage Dijk 31 30-05-2019 plaatsen lichtreclame op gevel OLO 4451503

Nijverheidsweg 14 04-06-2019 legaliseren reclame gewijzigde  OLO 4456723

  huisstijl 

Dr. Klompélaan 4 04-06-2019 plaatsen overkapping en schutting OLO 4399811

Biesveldje 8 04-06-2019 plaatsen dakkapel OLO 4458989

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

Carillonstraat 2 05-06-2019  plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 4345911

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

Gerwenseweg 9A wijzigen tandartspraktijk OLO 4336103

Ingediende evenementenvergunningen (1)
Locatie: Datum indiening: Werkomschrijving: Registratienr.:

Speelhuisplein 2 04-06-2019      H2O-Festival  2019-01917

  (27 en 28 september 2019)

Informatie risico’s gevaarlijke stoffen per spoor

In Helmond ontvangen alle inwoners en ondernemers die binnen een straal van 
200 meter van het spoor wonen of werken informatie over wat ze kunnen doen 
als er een ongeluk gebeurt met een trein die gevaarlijke stoffen vervoert. 

Het goederenvervoer per spoor neemt de komende jaren toe in onze regio. Het 
risico op een spoorincident is klein. Is er wel een incident, dan kan dat grote 
gevolgen hebben. Daarom startten de Veiligheidsregio en zeven gemeenten, 
waaronder Helmond, kortgeleden de campagne ‘Vervoer gevaarlijke stoffen per 
spoor? Heb de risico’s door!’.  

Meer informatie vindt u op www.ophetjuistespoor.nl.

Ondersteuning bij het vinden van de juiste hulp

Als u hulp nodig heeft, kan het gebeuren dat u met verschillende organisaties en 
contactpersonen te maken krijgt.  Ook de regels voor hulp of zorg, zijn niet altijd 
eenvoudig. Komt u er zelf niet uit? Bent u niet bekend met alle mogelijkheden? 
Voert u liever niet alleen een gesprek met een organisatie? Cliëntondersteuners 
helpen u. Gratis en onafhankelijk.

Clientondersteuners denken met u mee, helpen u met het gesprek met de 
gemeente of andere organisaties en zoeken met u naar oplossingen. Daarnaast 
geven ze informatie en advies, bijvoorbeeld over jeugdhulp, langdurige zorg of 
zorgtoeslagen. En ze weten welke hulp er in uw buurt geboden wordt. 

Organisaties die u ondersteunen
Er zijn verschillende organisaties die u graag bijstaan. 
Op www.helmond.nl/clientondersteuning vindt u de informatie over de 
verschillende organisaties. Bent u al in gesprek met de gemeente of een andere 
organisatie, dan kunt u uw contactpersoon vragen u in contact te brengen met 
een organisatie voor cliëntondersteuning.

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
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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 evenementenvergunningen (2)
Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratienr.:

Helmond 29-05-2019   Truckersday 2019 (2 juni 2019) 2019-01664 

Kasteelplein 1 29-05-2019  Heksenhysterie (9 juni 2019) 2019-01763

Markt/Veestraat/ 04-06-2019  koopzondag Beeldig Helmond 2019-01869

Smalle Haven  (30 juni 2019)

Kanaaldijk N.W. 29A -  05-06-2019  Drakenboot Festival Helmond 2018-04686

kanaal, tussen de   (14 t/m 16 juni 2019)

Kasteelbrug en de Spoorbrug  

Berkendonk 06-06-2019 Berkendonk Festival  2018-04335

  (22 en 23 juni 2019)

Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Tolpost 8 04-06-2019 transformatie pand naar  OLO 4385419

  8 appartementen

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

bosperceel Q 00689  28-03-2019 2 uitwegen bosperceel OLO 4309761

Valkenhorstlaan

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

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

college over de plannen heeft beslist. 

Verleende ontheffing(en) op/in/aan/over de openbare weg (2)
Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratienr.:

Heistraat 156 t/m  29-05-2019   plaatsen steiger (14m2), 2019-01534

Heistraat 170  afrastering (16m1), hoogwerker (20m2),

  container/keet/ontsmettingsunit (30m2)

  (7 juni t/m 5 juli 2019)   

Markt 14 t/m Markt 16G   04-06-2019   plaatsen hoogwerker  2019-01827

  (17 juni t/m 31 juli 2019) 

Neerwal, ter hoogte van  03-06-2019   plaatsen schaftkeet en biobax 2019-01828

huisnr. 100  (7 juni t/m 19 juli 2019) 

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

Steenweg 19 29-05-2019 inpandige verbouwing OLO 4331265

van der Brugghenstraat 70 03-06-2019 vergroten woning met verdieping OLO 4171179

Kromme Steenweg 7 04-06-2019 vergroten woning OLO 4304349

Kamperfoelie 16A 04-06-2019 oprichten woning OLO 4201347

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

MCPP Netherlands B.V. Grasbeemd 19  Het uitbreiden van het bedrijf met 

de locatie Achterdijk 33

Verkeer (2) 
Burgemeester en wethouders hebben besloten een parkeerplaats op het parkeerterrein aan de 

Astronautenlaan aan te wijzen als algemene gehandicaptenparkeerplaats, door het plaatsen 

van het bord model E06 van Bijlage 1 van het RVV 1990.

Meer informatie

Het verkeersbesluit ligt ter inzage in de Stadswinkel. Ook kunt u het verkeersbesluit inzien op 

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

met de heer E. de Haan via 0492 – 587585.

Anterieure exploitatieovereenkomst Mierloseweg 34-46
Burgemeester en wethouders maken, op grond van het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 Wet 

ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de gemeente Helmond op 4 juni 2019 met B&N 

Projecten B.V. (de exploitant) een overeenkomst over grondexploitatie als bedoeld in artikel 

6.24 Wro is aangegaan. De overeenkomst heeft betrekking op de percelen gelegen aan/

nabij de Mierloseweg 34-46 te Helmond, kadastraal bekend gemeente Helmond, sectie G, 

nummers 649, 1365, 1476, 1477, 1871, 1872, 1873, 1874 en 1875 (het exploitatiegebied). In 

de overeenkomst worden de wederzijdse verplichtingen en het verhalen van de kosten van de 

grondexploitatie vastgelegd.

Inzage

Conform het bepaalde in artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening ligt vanaf heden 

een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst gedurende zes weken voor een 

ieder kosteloos ter inzage bij de Stadswinkel aan het Frans Joseph van Thielpark 1. U kunt zich 

hiervoor melden bij de receptie.

 

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 12 juni 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.

MEDICIJNAFVAL?
LEVER HET IN
BIJ UW APOTHEEK OF DE MILIEUSTRAAT

Hoe?
Doosjes: alleen de strips. 
De kartonnen doosjes kunnen bij het oud papier. 

Flesjes en tubes: verwijder het etiket voor uw privacy. 

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

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

’Een mooiere plek 
kun je niet wensen.’

‘Ma voelt zich 
echt thuis.’

‘We voelen ons 
bevoorrecht.’

‘Voor iedereen 
betaalbaar’

‘Ik geef een negen!’
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Helmonds Slavisch Koor maakt wereldreis 
met zangers uit alle windstreken

Het Helmonds Slavisch Koor komt 
in 2020 met een ‘wereldtour’ in 

het Speelhuis. 

Samen met toneelvereniging Genesius en 
tientallen zangers uit alle windstreken, zingt 
het koor liederen van alle continenten. Het is 
een manier om een nieuwe, uit het buitenland 
afkomstige, doelgroep aan te trekken. 
Daarnaast draagt het project bij aan de 
integratie van deze doelgroep. 

‘Dit project is begonnen met een brainstorm 
rondom de vraag: hoe blazen we ons koor nieuw 
leven in’, vertelt Ton Diris. Uit tal van onderzoeken 
blijkt dat Nederlanders steeds minder vaak 
zingen. Helmond telt tal van nationaliteiten: 
waarom niet allemaal samen het podium op?

Dat bewerkstelligen, bleek nog een flinke kluif. Er 
werden tolken aangetrokken van de middelbare 
scholen (in het kader van maatschappelijke stage) 
en er werden tal van bijeenkomsten bezocht. 
Denk aan het ROC waar taallessen gegeven 
worden, maar ook de opening van de Poolse 
school. ‘Met succes: een kleine 30 zangers uit alle 
windstreken hebben zich aangemeld. Van Bolivia 
tot Iran en van Oekraïne tot Syrië.’ 

Na de zomervakantie starten de repetities met 
een speciaal daarvoor aangetrokken dirigent. 
Elke woensdagavond staan de repetities op het 
programma. ‘Op 28 maart 2020 is onze opvoering 
in het Speelhuis!’ 

Een heet hangijzer was de financiering van het 
project. ‘Het loopt aardig in de kosten. Denk 
aan de bijdrage voor een dirigent, maar ook het 
aanschaffen van nieuwe partituren, afhuur van 
het theater, licht en geluid, drukwerk of flyers’, 
vertelt Ton. Daarom schreef het koor diverse 
fondsen aan, waaronder het Coöperatiefonds 
van Rabobank Helmond. Patricia Nacinovic van 
dat fonds vertelt: ‘Diversity is about being invited 
to the party. Inclusion 
is about being asked 
to join and dance. Die 
gedachte, past bij deze 
aanvraag. Prachtig dit 
project waarbij mensen 
met verschillende taal- en 
cultuurachtergronden 
meedoen.’ 

Geef de sportzomer extra glans met 
het Stippents Tourspel

Op sportgebied hebben wij Nederlanders 
momenteel niet veel te klagen. Max Ver-
stappen rijdt snel zijn rondjes, het is weer 
leuk om naar het Nederlands elftal te kij-
ken en Ajax presteerde boven verwach-
ting in de Champions League. We had-
den daar graag een mooie Giro-overwin-
ning van Tom Dumoulin bij gezet, maar 
een smak tegen het asfalt maakte aan 
zijn dromen een einde. Hopelijk heeft hij 
in de Tour de France meer geluk.

Over geluk gesproken: dit jaar is de der-
tiende (!) editie van het Stippents Tourspel. 
En als het niet tegenzit, kunnen deelne-
mers daar een mooi vakantiecentje mee 
verdienen. Meedoen is eenvoudig als al-
tijd. Deelnemers selecteren vijftien Tour 
de France-renners van wie ze verwachten 
dat ze vaak in de top tien van een etappe 
eindigen. Ook het juist voorspellen van ‘de 
truien’ levert punten op. 
De tien beste voorspellers winnen een 
geldprijs, waarvan de hoogste € 450,- be-
draagt. Naast dat mooie bedrag mag de 
winnaar ook een jaar lang op de Hans van 
Hoek Wisseltrofee passen. Die staat nu 
nog te blinken in de woonkamer van Koen 
Bloks – de winnaar van 2018 -  maar het is 
zeker geen vanzelfsprekendheid dat Koen 
zijn titel prolongeert. In het voorseizoen is 
de concurrentie namelijk buitengewoon 
sterk gebleken.
Ook zijn er met het Stippents Tourspel dag-
prijzen te winnen en vindt er, op de avond 
van de laatste etappe, weer een feestelijke 
loterij plaats bij Café De Sport. Meespelen 

is gratis en exclusief voor deelnemers aan 
het Tourspel. Met dank aan vele sponsors 
is er weer héél veel moois te winnen. Ook 
voor degenen die de voorjaarsklassiekers 
niet tot in detail hebben geanalyseerd, lig-
gen er volop kansen, want het lot bepaalt. 
Met wat meer geluk dan Tom Dumoulin 
in de Giro had, ga je niet met lege handen 
naar huis. 
Je kunt je inschrijfformulier tot 5 juli 2019 
middernacht inleveren bij Café De Sport 
aan de Dorpsstraat 62 in Stiphout. Deel-
name aan het Stippents Tourspel staat 
open voor iedereen en kost een tientje. 
Meer informatie en het inschrijfformulier 
vind je onder het kopje ‘Stippents Tour-
spel’ op de website van Café De Sport: 
www.cafedesporthelmond.nl s

Stiphout

Koen Bloks (winnaar 2018) 
(Bron foto; Stippents Tourspel).

Kindcentrum Mozaïek, basisschool ’t 
Baken en IKC de Bundertjes zijn in de 
prijzen gevallen voor hun ideeën voor 
en hun bijdragen aan een schone om-
geving. De scholen doen mee met het 
project KLIEN IT van de gemeente en 
Groen4Life. Dat project daagt scho-
len het hele schooljaar uit om voor een 
zwerfvuilvrije schoolomgeving te zor-
gen. Wethouder Gaby van den Waar-
denburg (Stedelijke ontwikkeling, wo-
nen en afval) reikte de prijzen uit.

Mystery guest
Een zogenaamde mystery guest van de 
gemeente heeft bij alle deelnemende 
scholen regelmatig gecontroleerd op 
zwerfafval. Ook bezocht een medewerker 
van Groen4Life alle groepen om met kin-
deren te praten over duurzame thema’s. 
De scholen deelden hun prestaties met 
het publiek via social media. 
Drie scholen deden het dus het beste. 

KC Mozaïek eindigde op de eerste plaats. 
Basisschool ’t Baken en IKC de Bunder-
tjes wonnen de tweede en derde prijs. 
Zij wonnen voor alle leerlingen tienrit-
tenkaarten voor de zomerkermis. De 
leerlingen kregen een verrassingsbezoek, 
waarin de prijzen onder luid gejuich wer-
den ontvangen.

Ontwerp De Vlier in het centrum
Een aantal scholen volgde de creatieve 
workshop ‘Ontwerp je eigen prullenbak’. 
Basisschool De Vlier maakte volgens de 
jury het beste ontwerp. Het was niet al-
leen het mooiste, volgens de jury was er 
in de klassen ook een heel prettige werk-
sfeer. Van het ontwerp staat nu een echte 
prullenbak op het schoolplein van De 
Vlier en binnenkort ook een in het cen-
trum van Helmond. 

Meer informatie
De vierde editie van KLIEN IT gaat eind 
oktober van start. Meer informatie over 
KLIEN IT is te vinden op www.groen4life.
nl/klien-it s

Basisscholen in de prijzen  voor 
acties schone  schoolomgeving 

De leerlingen van De Vlier met de winnende prullenbak. (Bron foto; Daphne Poulisse).

Helmond

Kermisprijswinnaar Kindcentrum Mozaïek. (Bron foto; Daphne Poulisse).

 
Toerclub Mierlo-Hout fietst: Acheltocht 

Aankomende zondag 16 juni, op Vader-
dag, wordt door tourclub Mierlo-Hout 
de Acheltocht gefi etst met een lengte 
van 88 km. De tocht gaat vanuit Mierlo-
Hout via Lierop, Someren, Maarheeze, 
Soerendonk, Gastel naar Achel. Na een 
korte koffi  epauze vervolgen we de tocht 
via Valkenswaard, Maarheeze, Someren, 
Lierop terug naar Mierlo- Hout. 

De voorrijder Anton van Lieshout met 
koninklijke onderscheiding, armband 
van wegkapitein, en een scheidsrechters-
fluit,  heeft deze  mooie  tocht voorgere-
den en zal ons keurig begeleiden naar de 
pauze en de finish. De volgauto wordt 
gereden door chauffeur Frans van Dorst. 
Het vertrek is om 08:00 uur vanuit de 
scoutingboerderij aan de Koeveldsestraat 
te Mierlo-Hout. Zo kunnen we mooi op 
tijd thuis zijn voor de kinderen op bezoek 
komen. Dit is de laatste tocht voor het 
tweedaagse clubweekend van 22 en 23 

juni. Een mooie gelegenheid om lekker 
uit te fietsen en de conditie een weekje te 
laten rusten voordat we naar Sauerland 
gaan. Belangstellende om de Acheltocht 
mee te fietsen, kunnen zich minimaal 15 
minuten voor de starttijd aanmelden op 
onze startlocatie aan de Koeveldsestraat 
4 in Mierlo- Hout. Je bent van harte wel-
kom. Voor informatie kun je onze website 
raadplegen www.tourclub-mierlohout.nl.  
Indien je als gastrijder twijfelt of je de af-
stand wel aan kunt of twijfelt over het te 
presteren niveau, we hebben een volgau-
to met aanhanger om deelnemers die het 
toch te zwaar vinden te ondersteunen. 
Een tourclub is geen raceclub of wed-
strijdteam. Het gaat om het genieten op 
de fiets in de buitenlucht in een fijn gezel-
schap.  Hopende op een goede opkomst 
en tot zondag.  s

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

DE GROOTSTE VAN DE REGIO • MEER DAN 150 TOPMERKEN 
• STYLE EXPERTS ALTĲ D AANWEZIG • DORPSSTRAAT 161B MIERLO

START SALE
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STAPELKORTING & SPECIALE 
KOOPJES TOT 70%*

GRATIS PARKEREN

Circle of Gentlemen ®

STEENWEG 34 HELMOND
0492-553038 PIMJAGERSHERENMODE.NL

HET HUIS MET DE 

HET HUIS MET DE 

MERKEN

Exclusieve

KORTING*
VADERDAG

Circle of Gentlemen®

STEENWEG 34 HELMOND

0492-553038

 PIMJAGERSHERENMODE.NL

Exclusieve

Circle of Gentlemen®

STEENWEG 34 HELMOND

0492-553038

 PIMJAGERSHERENMODE.NL

Exclusieve

Circle of Gentlemen®

STEENWEG 34 HELMOND

0492-553038

 PIMJAGERSHERENMODE.NL

Exclusieve

Circle of Gentlemen®

STEENWEG 34 HELMOND

0492-553038

 PIMJAGERSHERENMODE.NL

Exclusieve

Circle of Gentlemen®

STEENWEG 34 HELMOND

0492-553038

 PIMJAGERSHERENMODE.NL

Exclusieve

Circle of Gentlemen®

STEENWEG 34 HELMOND

0492-553038

 PIMJAGERSHERENMODE.NL

Exclusieve

Circle of Gentlemen®

STEENWEG 34 HELMOND

0492-553038

 PIMJAGERSHERENMODE.NL

Exclusieve

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

Exclusieve
merken voor
Exclusief lage prijzen

*niet op standaard artikelen en Paul & Shark

Exclusieve

20% tot 
50%

PVC EN VINYL TAPIJT/KARPET

Advies op maat Meet service Monteer service Showroom

WWW.DEELENSTOFFEN.NL

GORDIJNSTOFFEN DUETTE

JALOEZIEËN
PVC/HOUT/ALU.

PANEELGORDIJNEN

SHUTTERS

ROL- EN 
DUOROLGORDIJNEN

PLISSÉ/PLISSÉ XL EASYCLICK

LAMELLENVOUWGORDIJNEN

DE SFEERMAKER IN HUIS VAN “A” TOT “DEELEN”

Deelen Stoffen en Gordijnen
Houtse Parallelweg 83
5706 AD - Helmond
Tel. 0492-547023 

Het Goedkope Huis 
Maaspoort 58
6001 BR - Weert
Tel. 0495-533552

CURO Pomptechniek BV is een gerenommeerd bedrijf dat gespecialiseerd 
is in het beheer en onderhoud van pompstations voor het transport van 
afvalwater. Het bedrijf is opgericht in 2005 en inmiddels uitgegroeid tot een 
fi rma met een 12-tal vaste medewerkers verdeeld over 3 vestigingen.

Onze klanten zijn de gemeentes in de regio. Als technicus ben je dagelijks 
onderweg voor onderhoud en service aan pompstations. 
De werkzaamheden zijn boeiend en afwisselend waarbij de kwaliteit voorop 
staat. Je werkt vanuit je eigen rayon en bent eerste aanspreekpunt voor 
onze klanten.

Wij bieden:
• 1,5 jaar opleiding en een full-time baan.
• Werkzekerheid
• Bovengemiddeld salaris in de CAO Kleinmetaal
• Werkzaamheden in de regio’s Oost Brabant/Midden- en Noord Limburg.
• Prettige werkomstandigheden in een middengroot technisch bedrijf.

Wij vragen:
• Interesse in de techniek

CURO Pomptechniek Brabant - Duizeldonksestraat 11 - 5706 CA  Helmond
CURO Pomptechniek Limburg - Amerikastraat 6 - 6014 CE  Ittervoort

CURO Pomptechniek België - Groezenstraat 17 - 3640  Kinrooi

VACATURE

TECHNISCH SPECIALIST 
POMPTECHNIEK

38 uur per week

www.curopomptechniek.com      info@curopomptechniek.com
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Aanstaande zondag is het de grote 
kick-off van de wekelijkse koop-
zondag mee heel veul leuke dingen 
in ons Helmondse centrum. Jaja, 
ook in Helmond is het voortaan 
elke zondag koopzondag. Ik weet 
dat er tegenstanders zijn, maar ik 
ben unne voorstander. Ge kunt ook 
nie achterblijven want in heel veul 
steden is dat voortaan zo. Ten irste 
hou ik van shoppen en ten tweede 
ben ik heel erg gecharmeerd van 
ons eigen skône centrum. En ja, 
we hebben nu te maken met wat 
leegstand dat weet ik wel, maar 
er komen ook al weer nieuwe kei 
mooie winkels voor terug. Ik heb 
wat reacties zitten lezen op de FB 
onder dit soort berichtjes dan vin 
ik het zo jammer dat we niet eens 
gezellig positief kunnen zijn over 
dit soort dingen. 

Al mee al is het zo slecht nog nie bij 
ons, en ja ge moet betalen vur par-
keren, maar da moete toch overal 
in de steden. Daar zijn wij geen uit-

zondering op, hier is het nog altijd 
goeiekoper als in menig stadje in 
onze nabijheid. Lekker in de zo-
mer mee al die mooie terrasjes en 
dan ook de winkels nog open vind 
ik een zondagmiddagje centrum 
heerlijk. 

Aankomende zondag is er echt van 
alles te doen, een reden te meer om 
naar deze kick-off te komen. Er is 
gezellige muziek op verschillende 
plekken. Een sfeervol loop orkest 
is in het centrum the DIXIELAND 
CRACKERJACKS van 13.00 uur tot 
17.00 uur. En het word ook nog is 
kei skôn weer. In de Elzas passage 
is het helemaal een gezellige boel 
een zondag. Moete mar is lezen 
wat je daar kan gaan doen en zien.

*Kom voetballen met Louis the 
Cat, de officiële mascotte van Hel-
mond Sport!
*De kids kunnen een mooie strop-
das kleuren voor papa, want het is 
immers ook Vaderdag!
*Bierproeverij bij de Stadskamer, 
kom heerlijk Helmonds “Vijf-
hoeck” bier proeven!
*Win een dagje rijden met 4 perso-
nen op een retro scooter!
*Doe een wedstrijdje spijkerbroek 
hangen!
* Live muziek door N-Joy, gezellige 
jaren 60, 70 en 80 muziek op het 
grote plein.

We nemen dus allemaal de papa’s 
mee naar het centrum en maken er 
een leuke dag van.

Menne papa wordt weer herdacht 
mee een bloemeke, want die is er 
jammer genoeg niet meer. Ik ben 
een zondag in het centrum want 
deze irste echte officiële koop-
zondag wil ik niet missen. Vur alle 
vaders unne fijne Vaderdag en wa 
men betreft geldt hier hetzelfde 
vur als bij Moederdag. Een klein 
cadeautje moet toch kunnen, al is 
het maar een kaartje met iets liefs 
erop geschreven. Een lekker ontbij-
tje zunne auto wassen  ge kunt van 
alles bedenken. Maar we meugen 
de vaders niet vergeten. 

Iedereen een fijn weekend,

Koopzondag en 
Vaderdag

Ons 

vertelt…

Heistraatbraderie

Een rondje in de draaimolen, 
multiculturele hapjes proeven 
of genieten van mediterrane 
klanken? Het kan allemaal tij-
dens de Heistraatbraderie op 
zondag 16 juni.   De onderne-
mersvereniging, laat zien waar 
de kracht ligt van samenwer-
king in de binnenstad en speci-
fi ek in de Heistraat. 

Uit alle winstreken
Op de Heistraatbraderie vind je 
invloeden van over de hele we-

reld. Van moderne dj’s tot Syri-
sche klanken en optredens van 
een saxofonist. Tevens zijn er dit 
jaar diverse oude ambachten te 
bewonderen. Op het plein voor 
de Lidl zullen diverse organisaties 
zich presenteren. 

U kunt deelnemen aan deze acti-
viteiten. De diverse activiteiten op 
het plein en bij de Bron worden 
door de volgende organisatie en 
instellingen mogelijk gemaakt;  
sportscholen (zoals Maach en  El 
Mansouri), Helmondse voetbal-
school, GGD, JIBB+, LEVgroep. Er 
zijn diverse terrasjes waar u heer-

lijk kunt genieten van een hapje, 
een drankje en van de sfeer. 
Daarbij kunt u rondlopen over de 
braderie op zoek naar koopjes bij 
de vele kramen. Tijdens het rond-
lopen wordt u vermaakt door 
straatartiesten. Het is Vaderdag, 
een dag om met familie door te 
brengen. Dus kom gezellig met 
het hele gezin naar de braderie 
voor een leuk dag! 

Bezoekje brengen?
De Heistraatbraderie wordt op 
zondag 16 juni 2019 gehouden in 
de Heistraat van 11.00 tot 17.00 
uur. De entree is gratis. s

Binnenstad

Op de Heistraatbraderie vind je invloeden van over de hele wereld. (Bron foto; Wim van den Broek).

Architecten voor Sport- en 
(be)leefcampus De Braak in Helmond bekend 

Na een Europese aanbeste-
dingsprocedure hebben ge-
meente Helmond en Ons Mid-
delbaar Onderwijs (OMO) de 
architecten geselecteerd voor de 
multifunctionele sportaccom-
modatie en de buitenruimte van 
Campus De Braak. Het team van 
architecten bestaande uit Moe-
derscheimMoonen Architects, 
FaulknerBrowns Architects en 
CULD is gekozen op basis van 
hun onderscheidende ontwerp-
visie. Daarin gaan gebouw en 
landschap in elkaar op tot een 
herkenbaar én groen icoon. 

In de multifunctionele sportac-
commodatie komt een aantal 
functies samen: het stadion als 
thuisbasis voor Helmond Sport, 
onderwijshuisvesting voor de 
Praktijkschool Helmond, een 
NOC*NSF sporthal, enkele gym-
zalen, de accommodatie voor de 
amateurvoetballers van Helmon-
dia en Mulo en voor JvdI De Fy-
sioclub. Belangrijk onderdeel van 
de opdracht is het landschaps-
ontwerp van de campus. Naast de 
geplande sportvelden is er ruimte 
voor individuele sport en ontspan-
ning, parkeren en een schoolplein. 

Iconisch gebouw 
In de visie van het architecten-
team, waarin architecten en 
landschapsarchitecten samen-

werken, is het gebouw een opval-
lend icoon en vormt één geheel 
met het omliggende park. Aan de 
beide lange zijden van het stadion 
zijn verschillende functies geclus-
terd. Deze combinaties van func-
ties versterken elkaar, maar er is 
ook voldoende aandacht voor de 
eigen identiteit van de verschillen-
de organisaties. Aan de ene zijde 
zijn de Praktijkschool, de ruimtes 
en hoofdtribune van Helmond 
Sport en De Fysioclub geclusterd. 
En aan de andere zijde de sporthal 
en amateurvoetbalaccommoda-
tie. Hiermee ontstaat ruimte om 
een gebouw met twee ‘gezichten’ 
te ontwerpen. Een expressief ge-
bouw dat aan alle zijden aantrek-
kelijk en levendig is. 

Groene ontmoetings- en 
recreatieplek 
Rondom de multifunctionele 
sportaccommodatie stelt het 

architectenteam voor om de 
campus zoveel mogelijk te ver-
groenen. Veel groen is belang-
rijk vanwege klimaatadaptatie 
en hittestress. Het landschap is 
daardoor beter in staat om hevi-
ge stortbuien of langere periode 
van hitte of droogte op te vangen. 
Het gebouw is daarom geïnte-
greerd in het groene landschap. 

Dankzij de sterke samenhang 
tussen gebouw en landschap 
ontstaat de mogelijkheid om bij-
voorbeeld terrassen en wandel- 
en trimpaden met elkaar te ver-
binden. Deze samenhang creëert 
ook levendigheid rondom het ge-
bouw. Een belangrijk aandachts-
punt omdat Sport- en (be)leef 
Campus De Braak een toegan-
kelijke plek moet worden waar 
bewoners van de omliggende 
wijken graag naar toe komen. In 
de visie van de architecten wordt 

daarom een verbinding tussen de 
campus en de directe omgeving 
gecreëerd. Zo kan Campus De 
Braak een vanzelfsprekende ont-
moetings- en recreatieplek wor-
den voor alle Helmonders. 

Over Sport- en (be)leef 
Campus De Braak 
Samen met haar partners OMO 
Scholengroep Helmond (Dr.-
Knippenbergcollege, Praktijk-
school Helmond), Helmond 
Sport, JvdI De Fysioclub en de 
amateurverenigingen Mulo en 
Helmondia, werkt gemeente 
Helmond aan de herontwikke-
ling van sportpark De Braak. 
Daarnaast zijn andere (sport)
verenigingen en maatschappe-
lijke organisaties betrokken. De 

komende jaren moet het terrein 
uitgroeien tot een dynamische 
Sport- en (be)leefcampus waarbij 
onderwijs, gezondheid, breed-
tesport en topsport samenko-
men. In 2024 is de campus klaar. 
De eerste bouwactiviteiten zijn 
inmiddels gestart met de aan-
leg van de eerste twee nieuwe 
kunstgrasvelden.  Om de start 
van het project te vieren, vindt 
op zondag 8 september een fees-
telijk evenement plaats voor alle 
Helmonders. Tijdens deze ‘Kick 
off Campus De Braak’ bruist het 
van de activiteiten in en rondom 
het stadion van Helmond Sport 
en bij de sportverenigingen op 
De Braak. Meer informatie over 
Campus De Braak is te vinden op 
de website. s

Helmond

Een eerste impressie van Sport- en (be)leef Campus De Braak. 
(Bron impressie: MoederscheimMoonen Architects + 

FaulknerBrowns Architects + CULD).

www.campusdebraak.nl 
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geef de hellemondgift 
waardebon cadeau!
inwisselbaar bij meer dan 140 helmondse ondernemers. 
te koop bij, ZIE www.hellemondgift.nl

vaderdag
Cadeau?

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 12 juni t/m dinsdag 25 juni 2019. 
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

BBQ pakket
Schotel à 3-4 personen - Van Loon

Normaal 7,49Normaal 7,

Schotel à 3-4 personen - Van Loon

Normaal 7,49Normaal 7,49Normaal 7,49Normaal 7,49Normaal 7,Normaal 7,49Normaal 7,49Normaal 7,Normaal 7,

BIJ BESTEDING 
V.A. € 50,00 

GRATIS BBQ 
VARKENSATE

Á 9 STUKS 

9,99

2 schotels 
voor

1 schotel
5,99

Natural of Mexico

BBQ worst
5 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 3,49

Frikandel extra
40 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 13,39

IJsblokjes
Losgevroren
2,5 kilo - Domini

Normaal 1,99

4,99

2 pakjes 
voor

2,99

2 zakken 
voor

9,99

altijd op voorraad

Broodje goulash of
broodje rundvlees

6 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 5,19

Roomijs assortiment 
8 stuks - IJsboerke

Normaal 11,99

3,49

6,99

op=op

GRATIS 
tegen inlevering van 

250 Piggypunten

Skyr taart
framboos of abrikoos

6 personen - Skyr

Normaal 5,99

 www.vloerenland.com

Houten vloeren | Laminaat | PVC vloeren | Tapijttegels | Tapijt | Vinyl
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Ontdek de mooiste 
houten vloeren
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Dames 1 van Rood-Wit ’62 pakken de KNVB Beker 

Na een busreis van ruim 1 uur 
kwam S.V. Rood-Wit ’62  met 
een 100-tal supporters op zon-
dag 2 juni  aan op het sportpark 
van Simpelveld, waar ze de 
wedstrijd zouden spelen tegen 
VV Keer. Het was bloedheet, de 
thermometer  tikte 32 graden 
aan, maar toch waren alle spe-
lers gefocust op de wedstrijd. 
We houden het maar op een ge-
zonde wedstrijd spanning. Alle 
speelsters en beide coaches, 
Niek en Berry, hadden maar één 
doel: de beker mee terug nemen 
naar Helmond.

De wedstrijd begint. Na een tien-
tal minuten komen de dames van 
Rood-Wit op voorsprong dankzij 

een penalty. Deze wordt benut 
door Anne van de Berg. Net voor 
rust scoren de dames 2-0, dankzij 
Denise de Groot. Berry en Niek 
geven nog wat tips in de rust: 
“Dames, we zijn er nog niet, blij-
ven focussen”.
Na een twintigtal minuten, in de 
tweede helft, wordt de nekslag 
gegeven door Rood-Wit: Domi-
nique de Groot scoort de 3 - 0 en 
even later wordt de  4-0  gemaakt 
door Dewi van Rijt. De eretreffer 
van VV keer wordt ook nog ge-
scoord in de dying seconds  van 
de wedstrijd. Dit door het benut-
ten van een penalty.
Na het laatste fluitsignaal barst 
het feest los op het veld. De beker 
wordt door aanvoerster Shirley 
in ontvangst genomen en dan 
wordt het vuurwerk ontstoken: 
Rood-Wit ‘62 Dames 1 heeft de 

KNVB Beker, wat een ontlading.
Nadat de huldiging is afgerond 
en de dames hebben zich opge-
frist,  gaan ze langzaam met de 
bus terug naar Helmond. Een-
maal teruggekeerd in Helmond 
op het sportcomplex bij Rood wit 
62, kregen ze een mooi ontvangst 
met vuurwerk. Hier hebben ze 
met zijn allen nagenoten onder 
het genot van een biertje en een 
borreltje.

Vrouwenvoetbaldag
Om het vrouwenvoetbal te pro-
moten in Helmond en omge-
ving, organiseert Rood-Wit ‘62 
aanstaande zaterdag 15 juni een 
voetbalclinic i.s.m. de dames-
teams van VV Bruheze, RKSV 
Mierlo-Hout en Stiphout Voor-
uit. Deze clinic wordt gehouden 
in het Solarunie Stadion,  Sport-
park de Braak 7. Aanmelden via 
de website van een van de vier 
bovenstaande clubs. Aanmelden 
en meedoen is helemaal gratis, 
dus meiden wil je gaan voetbal-
len? Kom dan ook aanstaande 
zaterdag! Thema van deze dag is: 
voetbal is ook voor meiden.

Rond de middag start de clinic, 
onder meer gegeven door Julia 
Ibes en Glenda van Lieshout, zelf 
oud-voetbalster van Rood-Wit 
en jeugdtrainster bij Helmond 
Sport. Na afloop van de clinic 
kan gezamenlijk op een groot 
beeldscherm gekeken worden 
naar het WK-duel Nederland – 
Kameroen. s

Rijpelberg

De Dames 1 van Rood-Wit ’62  pakten de KNVB Beker.
(Bron foto; Rood-Wit ’62).

Podium W speelt 
‘Alice in Wonderland’ 

Een voorstelling voor jong en oud!

In het weekend van 22 en 23 
juni speelt Podium W de voor-
stelling ‘Alice in Wonderland’ 
in Het Speelhuis. Een musical 
waarbij alles ‘op maat’ bewerkt 
en aangepast is voor mensen 
met een beperking.

Ook dit jaar heeft Juriaan Acht-
hoven weer een fantastisch 
script geschreven voor deze 
spelersgroep. Hij maakte een ei-
gentijdse bewerking van ‘Alice in 
Wonderland waarbij Alice wordt 
gespeeld door 2 heren en de har-
tenkoning door een dame. Alice 
ontmoet tijdens haar reis is Won-
derland o.a. het konijn, Wonder-
boy, kapitein Dodo en nog vele 

andere verrassende personages. 
Met 9 spelers worden 22 rollen 
vertolkt en daarmee is de hek-
senketel zowel vóór als achter de 
schermen compleet.

U zult van het begin tot het einde 
verrast worden door hun samen-
werking, spel en prachtige kostu-
mering. In dit weekend kunt in de 
foyer van Het Speelhuis tevens de 
expositie door ‘Artoro Helmond’ 
bezoeken en serveren medewer-
kers van ‘Welkom Thuis’ na af-
loop hun overheerlijke brownies.

Zaterdag 22 juni, 20:00 uur
Zondag 23 juni, 13:00 uur 
Entree €10,-  
Kaarten verkrijgbaar aan de kas-
sa of via  www.theaterspeelhuis.
nl (duur voorstelling 1 uur). s

Centrum

Podium W speelt volgent weekend Alice in Wonderland 
(Bron foto; Biek van Bree).

€10,- extra korting

Nu bij Tuincentrum 
De Biezen bij 

aankoop van een 
regenton

Iedere zondag geopend 
van 12.00 tot 17.00 uur

www.tuincentrumdebiezen.nlDeze aanbiedingen zijn
geldig van 12 t/m 18 Juni 2019

Chamaerops “Vulcano”
Tuinpalm
70-cm hoog 
in 24-cm pot

Van €44,99

Hortensia
Div. Kleuren
met 10 tot 12 bloemen
in 23-cm pot

Van € 12,99

Buttertray/Tafeltje
Gerecycled hout
72-cm hoog 
63-cm breed

Van €49,99

Portulaca “Carnaval”
Bloeit de hele zomer
ø25-cm in 13-cm potø25-cm in 13-cm pot

€2,49

Platycodon “Ballonbloem”
Div. kleurenDiv. kleuren
20-cm hoog in 12-cm pot20-cm hoog in 12-cm pot

€1,99€1,99

nu
€8,99

nu
€29,99

nu
€29,99

1 + 1 
GRATIS

1 + 1 
GRATIS

Tuingereedschap De Biezen cadeaubonAlles voor een 
mooie vijver

Vaderdagtip Vaderdagtip Vaderdagtip

met 10 tot 12 bloemen
in 23-cm pot

Van € 12,99

€8,99

Chamaerops “Vulcano”

Buttertray/Tafeltje
Gerecycled hout
72-cm hoog 
63-cm breed

Van €49,99

Portulaca “Carnaval”
Bloeit de hele zomer
ø25-cm in 13-cm potø25-cm in 13-cm pot

€2,49€2,49

nu
€29,99

1 + 1
GRATIS

Korting tot

30%
OP=OP

Tuinmeubel
voordeelweken
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Death Valley De Peel 
sterke basis voor blijvende 

herinnering vrede en vrijheid

Op 6 juni vond de opening plaats van 
het project Death Valley De Peel, het sa-
menwerkingsproject in de Peel voor de 
viering van 75 jaar vrijheid. Het project 
is geïnitieerd door Museum Klok & Peel, 
in samenwerking met alle Peelgemeen-
ten. De opening in Museum Klok & Peel 
werd bijgewoond door vertegenwoor-
digers van de militaire gemeenschap in 
Nederland, vier burgemeesters van de 
Peelgemeenten, ooggetuigen, leerlingen 
van het Varendonck college, betrokken 
organisaties en vele vrijwilligers. Aanwe-
zigen spraken de wens uit om in verbon-
denheid WOII te herdenken en vrijheid 
te vieren. 

De woorden van Commodore b.d. Tom 
de Bok vatte de strekking van de speeches 
goed samen: “Vrijheid is na 75 jaar nog niet 
vanzelfsprekend”. Hij sprak als plaatsver-
vanger voor oud commandant Landstrijd-
krachten Mart de Kruif die verhinderd was. 
De Franse delegatie, vertegenwoordigd 
door Staf Assistent Franck Roumy, liet 
weten dat kolonel Sylvain Nogrette, mili-
tair attachee, uitkijkt naar samenwerking 
met Death Valley De Peel. Hij is met name 
betrokken bij de herdenking ‘dubbelcrash’ 
op 7 februari 2020. Burgemeester van Hel-
mond, Elly Blanksma: “We moeten de ver-
halen uit de oorlog bewaren en doorgeven 
aan de volgende generaties, zodat we voor 
altijd blijven herinneren en onze vrijheid 
koesteren. Ik zie het als mijn opdracht 
om er een blijvend karakter van te maken. 

Daar wil ik me hard voor maken.” Daarbij 
deed zij een beroep op alle burgemeesters 
van de Peelgemeenten.

Er was ook een buitengewoon ontroerend 
moment tijdens de opening. Alle ooggetui-
gen die nog in leven zijn en betrokkenheid 
hebben gehad bij de realisatie van de ten-
toonstelling en het programma, werden in 
de schijnwerpers gezet en kregen uiteraard 
allen een exemplaar van het verhalenboek 
van Piet Snijders. Dit verhalenboek met 
meer dan 50 oorlogsverhalen uit De Peel 
is vanaf vandaag te koop voor €19,45 via 
www.deathvalleydepeel.nl, in de museum-
shop en in de regionale boekhandel. Ook 
de jeugd was vertegenwoordigd. Marlies 
Rijskamp en Sem van Meijl, studenten aan 
het Varendonck College, droegen een ei-
gen geschreven oorlogsverhaal voor.  

Tot december 2020 worden er door meer 
dan 53 organisaties meer dan 150 activitei-
ten georganiseerd, waarbij te denken valt 
aan diverse fietsroutes langs bijzondere 
locaties in De Peel waar zich tijdens WOII 
bijzondere gebeurtenissen hebben afge-
speeld. Of bezoek de venstertentoonstel-
ling over de Peel in oorlogstijd in Museum 
Klok & Peel. Op de website www.deathval-
leydepeel.nl is reeds een greep aan activi-
teiten te vinden. Om het grote programma 
van Death Valley De Peel te kunnen realise-
ren, zijn middelen ter beschikking gesteld 
door diverse instanties en organisaties. Te 
noemen zijn vfonds, Brabant Remembers. 
Het proces kon in gang gezet worden met 
aanjaaggeld van de zes Peelgemeenten via 
Innovatiehuis De Peel. s

Regio

V.l.n.r.:  Hilko Mak (burgemeester Deurne), Hubert Vos (burgemeester Asten), Tom de Bok 
(commodore b.d./VZ Kon. Ned. Ver. Onze Luchtmacht), Elly Blanksma (Burgemeester 

Helmond), Dilia Blok (burgemeester Someren) en Piet Snijders (auteur boek Death Valley 
De Peel). (Bron foto; Rob Fritsen).

www.woonplezier.nl
T. 0492-363038

Elisabethplaats 4, Gemert 

Unieke, vrijstaande 
“kangoeroe-woning” waar 
dubbele bewoning reeds 
aanwezig is. Deze perfect 

onderhouden woning 
biedt onder andere 

plaats aan een volledig 
zelfstandig bewoonbare 
aanleunwoning met alle 

mogelijke luxe, een eigen 
keuken, badkamer en 

slaapkamers. Ook zijn er 
41 zonnepanelen en een 
warmtepomp aanwezig.

261 m2 woonoppervlak.
1.060 m3 inhoud
480 m2 perceel

Bouwjaar 1990 en 2016

De Elshorst 4, 
Aarle-Rixtel

Vraagprijs: 
€ 550.000,-

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

Oplossing van week 22:

Mail de gele oplossing voor 21 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!

weekkrant 
Elke week gegarandeerd 50.000 likes!

weekkrant de loop
Elke week gegarandeerd 50.000 likes!

de loop

Prijswinnaar week 22: 
Joshua Mollmann 
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Winnaar Sudoku Weekkrant De Loop Helmond
Helmond

Joshua Mollmann uit Helmond stuurde 
zoals velen de oplossing in van de Sudoku 
en was blij verrast dat hij gewonnen had.

Christel Sanders (Adcommunicatie) 
overhandigde de Holland Casino di-

nercheque t.w.v. € 100,00 en een leuke 
Goodiebag aan Joshua’s moeder, Lisette.

Iedere 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).
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Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Helmond-Noord

Helmond-Noord

Helmond-Noord

Helmond-NoordAnnawijk/Suytkade

Helmond-Oost Helmond-Oost

Binnenstad

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.

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.

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.

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. 

Kansrijk Mierlo-Hout organiseert 
elke maandagochtend van 9.30 
uur tot 11.30 uur een samenloop. 
Een ontmoetingsmoment voor 
iedereen, voor wat gezelligheid 
en een praatje. Ben je minder 
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 thee. We zien je graag op 
maandagochtend in wijkhuis de 
Geseldonk (Cederhoutstraat 44). 

Bij de Pannehoeve organise-
ren we op zaterdag 22 juni van 
11.00 tot 16.00 een zomer rom-
melmarkt 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 schmin-
ken. Schminken, springkus-

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

Centrum

Seniorenvereniging  De  Schaaps-
kooi   organiseert   woensdag 12   
juni  een  kienmiddag  bij  Wijk-
centrum  De  Boerderij, Harmo-
niestraat   105, Aanvang   14.00   
uur. U  hoeft  geen lid  te zijn  om  
aan   deze   middag   deel   te ne-
men. Wijkcentrum  De  Boerderij  
is  open  vanaf  13.00  uur.

Speeltuin Leonardus presenteert 
zondag 16 juni: Orkest Wood 88. 
Music from the sixties and more. 
Coverband uit Helmond met een 

Op zondag 16 juni speelt de Fran-
se organist Jean Baptiste Robin 
een programma op het Robus-
telly orgel in de St. Lambertus-
kerk, Helmond. De organist van 
de kapel in Versailles speelt een 
programma met werken van Le-
begue, Nivers, Lully, Marchend 
en anderen. Aanvang 20.00 uur, 
toegang vrij. Kijk voor meer in-
formatie en andere concerten 
op www.robustelly-society-hel-
mond.com

Zondag 23 juni organiseert de 
Prontowijk in Helmond Oost 
voor de 3e keer een garagesale/
voordeurverkoop. Bewoners uit 
de wijk halen spullen die overbo-
dig zijn geworden van de zolder 
en verkopen dit vanuit hun eigen 
voordeur, oprit of garage.  Eer-
dere edities van de garagesale 
waren een groot succes. Ook 
dit jaar wordt er weer een gezel-
lige rommelmarkt georganiseerd. 
Verspreid door de wijk vanaf de 
Bakelsedijk tot aan de Montgol-
fierstraat verkopen bewoners 
hun spullen vanuit de voortuin of 
garage. Bezoekers zijn van harte 
welkom in de Prontowijk in Hel-
mond op zondag 23 juni van 10:00 
tot 16:00 uur. Entree is gratis. 

sen, Verse wafels, home made 
limonades, appeltaarten, schil-
derijtjes, boeken, huisraad ect. 
Jan van Goyenlaan 1

repertoire uiteenlopend van The 
Shadows tot The Calling, pop 
rock aangevuld met wat oude(re) 
rock ‘n roll nummers en alles wat 
er tussenin zit. U bent  welkom in 
Speeltuin Leonardus op ons over-
dekt terras. Tijd: 16.00 uur tot 21.00 
uur. Abonnementhouders gratis 
entree. Niet- abonnementhou-
ders € 2,30 per kind. Adres, Mgr. 
Swinkelsstraat 24 te Helmond.

De wijkraad Helmond-Noord 
start in samenwerking met het 
Leger des Heils en Stichting Kin-
derboerderij de Veldhoeve een 
Repaircafé in Helmond-Noord. 
Op de donderdagen van 13 juni 
en 11 juli zijn bewoners van Hel-
mond-Noord van 14.00 uur tot 
16.00 uur welkom in de kantine 
van de kinderboerderij de Veld-
hoeve aan de Breitnerlaan om 
hun defecte spullen te laten re-
pareren b.v. fietsen, computers, 
elektronica en huishoudelijke 
apparaten.

Een tuin vol 
belevenissen 

Een ontmoetingsplek voor be-
woners, maar ook voor publiek 
van buitenaf. Een plek van rust 
waar je kunt beleven en waar 
je op diverse manieren ‘geprik-

kelt’ wordt. Zo’n plek kun je 
vanaf nu vinden in woonzorg-
centrum Keyserinnedael. Af-
gelopen vrijdag werd hier de 
beleeftuin offi  cieel geopend 
door locatiecoördinator Kim 
Bombeeck en burgemeester 
Elly Blanksma.

Met  dank aan Rotary Helmond, 
Gemeente Helmond, diverse 
andere sponsoren en vrijwilli-
gers, die hebben geholpen met 
het fysieke werk, is de tuin na 
een jaar een feit. “Ik had nooit 
durven dromen dat het zo mooi 
zou worden”, vertelt Kim en-

Burgemeester Elly Blanksma opende symbolisch de beleeftuin door de planten water te geven. 
(Bron foto; Mandy Meeuwsen).

thousiast. “We hebben veel hulp 
gehad van onze sponsoren. Met 
name Wim Swinkels van de Ro-
tary Helmond heeft me gehol-
pen om mijn kijk te verbreden 
op wat we met de tuin zouden 
kunnen bereiken.”

In de tuin vind je een klanken-
woud, fluitende vogels dankzij 
een geluidsinstallatie, fijne wan-
delpaden en verschillende soor-
ten kruiden, die gebruikt kunnen 
worden in de keuken van Keyse-
rinnedael. 

Voor iedereen
Hoewel de beleeftuin een aan-
winst is voor de bewoners, is het 
ook zeker een aanwinst voor de 
buurtbewoners en andere instel-
lingen. Zo wordt er gekeken naar 
een samenwerking met het IVN 
om workshops te organiseren 
zodat er volop gebruik wordt ge-
maakt van de nieuwe tuin, maar 
ook het organiseren van andere 
kleinschalige evenementen zoals 
een high tea of bezoeken van ba-
sisschoolleerlingen staan zeker 
op de planning. 

Het allerbeste kun je gewoon 
langsgaan en zelf zien wat er al-
lemaal te beleven valt! s

Centrum

Aladdin (2019) (DNL) Zo 10:15 uur / Za 10:45 
uur / Wo 13:30 uur / Vr 14:15 uur 
Aladdin (2019) (DOV) Wo 17:45 uur / Zo - Di 
18:00 uur / Do 18:15 uur / Vr, Za 18:45 uur 
Aladdin (2019) (O3D)
Do, Ma, Di 10:30 uur / Vr 10:45 uur / Wo 11:15, 
20:30 uur / Do, Zo - Di 13:15 uur / Vr, Za 16:15, 
21:30 uur / Di 20:45 uur / Do, Zo, Ma 21:00 uur
Casper en Emma op jacht naar de schat (DNL)
Za, Zo 10:00 uur / Do, Ma - Wo 10:30 uur / Vr 
10:45 uur / Wo 13:15 uur / Za 14:30 uur 
Five Feet Apart (DOV)
Do, Zo - Di 14:30 uur / Wo 15:00 uur / Vr 15:15 
uur / Za 15:30 uur / Zo - Wo 19:15 uur / Do 
19:30 uur / Vr, Za 20:00 uur
Godzilla II: King of the Monsters (O3D)
Wo 18:00 uur / Zo - Di 18:15 uur / Do 18:30 uur 
/ Vr, Za 19:00 uur 
Hustle, The (DOV) Do, Vr, Zo - Di 12:30 uur / Za 
15:00 uur / Wo 17:00 uur / Do, Zo - Di 18:30 
uur / Vr, Za 22:15 uur 
John Wick 3: Parabellum (DOV)
Zo 21:15 uur / Do 21:30 uur / Vr, Za 22:00 uur 
Libi, De (DNL)
Wo 12:15 uur / Za 12:30 uur / Vr 12:45 uur / Do, 
Zo - Di 13:00 uur / Di 17:00 uur / Do 17:15 uur / 
Zo, Ma, Wo 17:30 uur / Vr, Za 18:30 uur 
Long Shot (DOV) Wo 10:30, 16:15 uur / Vr 
11:30, 15:45 uur / Do, Za - Di 11:45 uur / Do, Zo 
- Di 15:30 uur / Za 17:15 uur / Do, Zo, Ma 20:45 
uur / Vr, Za, Wo 21:00 uur / Di 21:15 uur
Ma (DOV)
Zo, Ma 17:00 uur / Vr 17:45 uur / Zo - Wo 21:45 
uur / Do 22:00 uur / Vr, Za 22:45 uur 
Men In Black: International (DOV)
Wo 12:45, 18:30 uur 
Men In Black: International (O3D)
Wo 10:30, 15:45, 21:15 uur 
Notting Hill - 20th Anniversary (DOV)
Za 16:30 uur 
Pokémon Detective Pikachu (N3D)
Za 12:45 uur / Zo 16:15 uur 
Pokémon Detective Pikachu (O3D)
Do, Ma 16:15 uur / Di 16:30 uur / Vr 17:15 uur 
Red Joan (DOV) Ma 20:00 uur 
Rocketman (DOV)
Za 10:30 uur / Di 10:45, 19:45 uur / Do, Vr, Zo, 
Ma 11:15 uur / Vr, Za 13:30, 19:30 uur / Wo 
14:30 uur / Zo - Di 14:45 uur / Do 15:00 uur / 
Do, Zo, Wo 20:00 uur / Ma 21:15 uur 
Secret Life Of Pets 2 (DNL)
Vr, Za 10:30 uur / Wo 10:45 uur / Do, Zo - Di 
11:00, 15:45 uur / Za, Wo 15:15 uur 
Secret Life Of Pets 2 (N3D)
Do, Zo, Ma 13:30 uur / Vr, Za, Di 13:45 uur / Wo 
14:00 uur / Vr 16:00 uur 
Do, Zo, Ma 13:30 uur / Vr, Za, Di 13:45 uur / Wo 
14:00 uur / Vr 16:00 uur 
Secret Life Of Pets 2 (O3D)
Za 17:30 uur / Di 17:45 uur / Do 18:00 uur 
Singel 39 (DNL) Do, Ma 14:00 uur 
Skyldige (The Guilty), Den (DOV) Di 13:30 uur 
Sneak Preview 20190613 (DOV) Di 21:00 uur 
Wonder Park (DNL) Za 10:15 uur / Zo 10:30 
uur / Vr 14:00 uur / Wo 16:00 uur 
Wonder Park (N3D)
Za 13:15 uur / Zo 14:00 uur
X-Men: Dark Phoenix (DOV)
Za 15:45 uur / Vr 17:00 uur / Zo, Ma 18:45 uur / 
Do, Di, Wo 19:00 uur 
X-Men: Dark Phoenix (O3D)
Do, Zo, Ma 10:45 uur / Vr, Za, Wo 11:00 uur / Di 
11:15 uur / Wo 13:00 uur / Vr 14:45 uur / Do, 
Zo - Di 16:00 uur / Vr, Za 19:45, 22:30 uur / Zo - 
Wo 21:30 uur / Do 21:45 uur

PATHÉ HELMOND
DO. 13 JUNI T/M WO. 19 JUNI

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

VRIJDAG 14 JUNI
EINDHOVEN

FEESTELIJKE ACTIES, ENTERTAINMENT 
EN EXTRA PRIJZEN

ZET IN OP ONZE 
VERJAARDAG

OPHEFFINGS
UITVERKOOP

VANAF NU
OP ALLE HORLOGES EN  

VEEL GOUDEN SIERADEN

ZIE VERDERE AANBIEDINGEN IN DE WINKEL

50 % KORTING

vakantie-weekendbaantje
Ben jij al (bijna)klaar met school en heb je zin in een leuke baan waar je 

allemaal met leeftijdsgenoten werkt. Flexibele werktijden en een salaris 
conform de cao.

Je helpt met een glimlach de klanten aan de kassa, assisteert op de 
broodafdeling en zorgt voor een goed verzorgde winkel.

Ben jij 14 jaar of ouder reageer dan snel via de mail naar: 
prinsenmeer@pakgro.nl o.v.v. naam, adres en mobiel nr.

Spar Supermarkt Prinsenmeer in Asten is op zoek naar jou!

Spar Enjoy Prinsenmeer, Beekstraat 31, Asten-Ommel. 085-4891034.

BEN JIJ GEMOTIVEERD, 
WIL JIJ WERKEN EN GELD VERDIENEN?

Heb jij deze interesse? 
Neem snel contact met ons op. 
Wij nodigen je dan uit voor een 
gesprek.4 dagen werken

1 dag school
(Bouwcao)

           

-  Combinatie van Praktijk en Theorie

-  Baangarantie (duur opleiding ca. 2 jr)

-  Intensieve deskundige begeleiding

-  Gedegen vakopleiding

Wij vragen: 
interesse in 
de Wegenbouw

Tel. 0492-665505
info@bouwinframensen-mierlo.nl
www.bouwinframensen-mierlo.nl

Aankomend 
Straatmakers
Wegenbouw

Aankomend 
Vaklieden
Wegenbouw

Bezoek op de redactie 
van Weekkrant De Loop

“Hoe bepaal je nu of iets wel of niet in de 
krant komt?” of “hoeveel berichten krijg 
je binnen”? Zomaar wat vragen die vori-
ge week donderdag werden gesteld door 
de redactie van het Mediahuis Helmond! 

Zo’n 15 studenten kwamen een kijkje ne-

men bij Adcommunicatie/ Weekkrant de 
Loop Helmond om te zien hoe het er aan 
toe gaat op een redactie van een huis-aan-
huis krant. 

Wij zijn er zeker van dat, na de rondleiding 
door het kantoor en alle informatie die 
ze hebben gekregen, ze veel inspiratie op 
hebben gedaan om na de zomervakantie 
er weer fris en fruitig tegen aan te gaan! s

Helmond

De hele club op de foto samen met Mandy (redactie Weekkrant De Loop) en Ad Klaasen 
(Directie Adcommunicatie). (Bron foto; Rik Aarts)
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   Agenda KBO-Afdelingen 
 Helmond juni e.v. 2019 

 
De tijden van de diverse activiteiten en aanvul-
lende informatie kunnen bij  de afdeling verkre-
gen worden.  

 
 

• 12 juni  Kom bij Ons  
• 13 juni  Kom bij Ons  
• 19 juni  IJsproeverij  
• 3 juli  Dagtocht Vaals en Heuvelland  
• 16 juli  Midgetgolf  

 
 

• 26 juni  Oorlogsmuseum Overloon  
• 4 juli  Fietstocht  
• 31 juli  Bowlen  
• 1 aug.  Fietstocht  
• 5 sep.  Dagtocht Rotterdam  

 
 

• 20 juni  80-plus middag  
• 22 juni  Repaircafé  
• 1/2/3 juli  Vitaliteitsdagen  
• 4 juli  Repaircafé  
• 29 juli  Begin Senioren vakantieweek  

 
 

• 18 juni  Jaarreis naar Thorn  
• 25 juni  Helmonds dialect  
• 27 juni  Eetclub  
• 3 juli  Rondleiding Lambertuskerk  
• 17 juli  Diverse zomeractiviteiten  

KBO-Brouwhuis 

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

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

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

Rijpelberg (www.kbo-brouwhuis.nl) 
• KBO-St. Lucia: Mierlo-Hout, West en Brandevoort 

(www.kbo-helmondstlucia.nl) 
• KBO-Stiphout: Stiphout en Warande 

Beste mensen,  
Samen staan we sterker, dat is de grondgedachte van elke belangenvereniging en dat geldt voor ons (KBO-
Brabant) niet anders. Ruim 70 jaar geleden bundelden senioren hun krachten en richtten de eerste KBO op. In 
Brabant, hoe kan het ook anders? Waar het ooit begon met gezellige activiteiten, zijn we uitgegroeid tot een 
krachtige club van 130.000 leden en 287 lokale verenigingen. De activiteiten zijn er nog steeds: gezellig, cultu-

reel, educatief, sportief, creatief, enzovoort. Gaandeweg groeide de behoefte 
om ook gezamenlijk op te komen voor onze belangen op het gebied van wel-
zijn, zorg, wonen, mobiliteit, pensioen en inkomen. Toen de overheid zich 
steeds verder terugtrok uit het sociaal domein en van senioren verwacht werd 
dat ze zelfredzamer werden, veranderde deze behoefte in een noodzaak. In 
geen enkele provincie hebben senioren zich zo met elkaar verenigd als in Bra-
bant. We durven rustig te stellen dat we – samen met onze landelijke vereni-
ging Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) en 
onze Brabantse collega-vereniging PVGE – dé gangmaker zijn op het gebied 
van pensioenen. Ook op het gebied van welzijn en zorg staan we lokaal en lan-
delijk bekend als een vereniging die beslagen ten ijs komt met ervaringen die 
letterlijk uit het leven gegrepen zijn. Onze Wmo-cliëntondersteuning is uniek in 

Nederland en vormt de basis van waaruit we de belangen van senioren met recht van spreken kunnen beharti-
gen. Wij wéten hoe wetten in de praktijk uitpakken en dat is waar beleidsmakers behoefte aan hebben. In Bra-
bant vertalen we zelfredzaam liever in samenredzaam! Wilt u ook lid worden van deze organisatie of dankbaar 
vrijwilligerswerk doen, neem dan contact op met de secretaris van kring Helmond (zie colofon links onder). 
 
Automaatje gaat (voorlopig) door 
Het gemeentebestuur heeft na rijp beraad en in overleg met o.a. de KBO besloten 
om het Automaatje voorlopig door te laten gaan tot einde van dit jaar. In deze perio-
de zal met alle betrokken partijen bekeken worden of een afdoende oplossing te vin-
den is. U kunt de noodzaak een extra impuls geven door gebruik te maken van het 
Automaatje  
 
Heeft u zich al aangemeld voor de Vitaliteitsdagen op 1, 2 of 3 juli? 
De Helmondse vitaliteitsdagen vinden plaats op 1, 2 en 3 juli in de Geseldonk . Aanmelden kan nog steeds per e
-mail naar voorzitter@kbo-kringhelmond.nl of bel de gegevens door naar Piet Maas, tel.  0492-534876. Ook 
voor meer informatie kunt u hier terecht. 
 
Op stap met de KBO 
In deze maanden gaat men weer massaal op vakantie. Helaas kunnen veel ouderen om diverse redenen dit niet 

meer. Gelukkig organiseren onze afdelingen regelmatig dagtochten 
naar diverse mooie plekjes in binnen– en buitenland. We geven hier-
onder een bloemlezing over de diverse uitstapjes welke onze afdelin-
gen dit jaar georganiseerd hebben c.q. gaan organiseren. We zullen 
in deze beschrijving niet ingaan op de culinaire verzorging want ook 
die is bij al die uitstapjes goed geregeld. Ook laten we de uitstapjes 
met de Museumplusbus even buiten beschouwing. Op een later tijd-
stip komen we graag eens terug op alle musea die onze leden zoal 
bezoeken of bezocht hebben.  

 
KBO-Brouwhuis ging op 21 maart met een goed bezette bus en onder een heerlijk voorjaarszonnetje  naar het 
zuiden. Via Duitsland reed men naar Velden en hierna  naar het plaatsje Steyl aan de Maas en bezocht men het 
Missiehuis.  
 
De leden van KBO-Stiphout verzamelde zich op 21 mei bij de kerk voor een bustocht door Groot Helmond . On-
der leiding van gids Jan v. Bussel ging men op weg.  Het was een mooie lentedag, alles zag er fris en vrolijk uit, 
straten met frisgroene bomen en struiken, Helmond op z’n mooist.  
 
De activiteitencommissie van KBO-St.Lucia heeft op 24 mei een “Reisje op de Rijn” georganiseerd. Via Altenahr 
ging men via prachtige Duitse landschappen en  mooie uitzichten naar Remagen waar men aan boord ging van 
de Rondvaarboot Theresia voor een vaart naar Koningswinter waar men met de bus weer opgehaald werd. 
 
KBO-Stiphout gaat voor haar jaarreis op 18 juni naar het romantische witte stadje Thorn. De activiteitencommis-
sie heeft een aantrekkelijk programma opgesteld. 
 
KBO-Bernadette zet op 3 juli koers naar  Vaals. Hier brengt men een bezoek brengen aan het Heiligenbeelden-
museum.  Na de lunch vertrekt men voor een rondrit door het Heuvelland van Zuid-Limburg. De gids neemt de 
leden mee voor een tocht naar de Belgische Voerstreek en een deel van 
de Mergellandroute.  
 
KBO-Brouwhuis heeft voor donderdag 5 september weer een lange en 
uitgebreide dagtocht op het programma staan. Men begint in Ridderkerk 
met een bezoek aan chocoladeatelier van Noppe. Na de lunch staat de 
touringcar klaar en gaat men  op weg naar Rotterdam waar men aan 
boord gaat voor een rondvaart door een deel van de Rotterdamse ha-
vens. Afsluitend is er nog een bezoek aan de  imposante Markthal.  
 
De najaarsreis van KBO-St.Lucia 2019 is gepland voor donderdag 26 september 2019. Meer informatie over de 
inhoud van de reis is nog niet bekend, maar u kunt de datum alvast reserveren in uw agenda. 
 
Op 28 november gaat KBO-Brouwhuis de Kerstmarkt in Oberhausen bezoeken. De kerstmarkt is bijzonder po-
pulair onder Nederlanders en  ligt aan Europa’s grootste shoppingcenter met maar liefst tweehonderd winkels. 
De kerstmarkt telt circa 150 kraampjes waar je allerlei leuke hebbedingen kunt vinden en je tegoed kunt doen 
aan glühwein, aardappelpannenkoeken, braadworst en noem maar op.  

KBO-Bernadette 

KBO-St.Lucia 

KBO-Stiphout/Warande 
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‘We wisten niet dat er 
 zóveel mogelijk is.’

Een mooi afscheid zorgt voor  jne herinneringen. Voor de een is dat intiem en bescheiden, 
voor de ander juist uitbundig. Bij DELA kunt u rekenen op een luisterend oor en een 
warm hart voor ieders verhaal. We helpen zo het afscheid altijd persoonlijk en bijzonder 
te maken. Ook een bescheiden maar waardig afscheid is bij DELA zonder verzekering 
mogelijk, zelfs met een klein budget.

Samen met u geven we graag invulling aan alle wensen. In heel Nederland zijn onze teams 
beschikbaar om u te helpen. Voor leden en ieder ander. Want bij coöperatie DELA geloven 
we dat we er zijn voor elkaar.

Meer informatie of een persoonlijk 
gesprek? Onze ervaren teams helpen u 
graag. Ga naar dela.nl/helmond of bel 
040 231 32 77. 

Een prettige dagbesteding voor 
licht dementerenden: dat is 
Stichting de Reikende Hand. 
De stichting bestaat inmiddels 
alweer 7 jaar, maar het idee 
om een ‘tussenstap’ voor deze 
groep op te richtten, was er al 
veel eerder.

“10 jaar geleden ontstond het idee 
om iets op te zetten voor licht 
dementerenden”, vertelt Project-
leider Jeanette Soeterboek “Ik 
zag dat er behoefte was aan een 
tussenstap voordat de demente-
renden naar kleinschalig wonen 
gaan, iets wat knus en gezellig 
is”. De vrijwilligers en het bestuur 
voor de stichting waren snel bij 
elkaar en de eerste stappen voor 
de Reikende Hand waren gezet. 
Zo begonnen zij aan de kasteel 
boerderij van Jan Franken, die de 
ruimte en de inrichting belange-

loos verzorgde voor de dagbeste-
ding. Uiteindelijk streek de stich-
ting neer op drie vaste locaties 
binnen Helmond:  De Geseldonk 
te Mierlo-Hout, de Wevestraat 
in Stiphout en residentie Brouw-
horst in Brouwhuis.

Dagbesteding
De activiteiten worden aange-
past op de gasten. “We beginnen 
de dag rond 9.00 uur. De gasten 
worden gebracht door de man-
telzorgers. Zij kunnen onderling 
van gedachten wisselen op een 
ontspannen manier wanneer zij 
hun partner of vader/moeder 
brengen en waardoor vriend-
schappen zijn ontstaan. De man-
telzorgers gaan na het wegbren-
gen weer naar huis. De vrijwilli-
gers ontvangen onze gasten met 
een kopje koffie of thee met wat 
lekkers en overleggen we met 
onze gasten wat we gaan doen. 
Meestal gaan we wandelen in 
twee verschillende groepen.” ver-

telt Jeanette, “Als we terugkomen 
is er tijd voor koffie, een praatje 
of als mensen de krant willen le-
zen, kan dit ook. 

Daarna kunnen de gasten ont-
spannen: figuur zagen, fotolijstjes 
versieren en puzzelen zijn enkele 
voorbeelden. We proberen het 
zo gevarieerd en leuk mogelijk 
te houden.” vult Trix van Staden, 
voorzitter van de Reikende Hand, 
aan. Naast alle activiteiten, wordt 
er ook samen geluncht en mogen 
de gasten helpen met huishoude-
lijke taken, zoals de afwas doen 
of tafels dekken. Na het lunchen 
volgt er nog een middagpro-
gramma.
Niet iedereen kan zich zomaar 
aanmelden: “Onze potentiële 
gasten worden bij de Stichting 
altijd aangemeld via een case-
manager van een zorginstelling 
die contact heeft met de familie 
van de dementerende persoon. 
De casemanagers kennen onze 

werkwijze en kunnen vervol-
gens inschatten of hun cliënt bij 
ons past”, vertelt Trix. Daarnaast 
wordt er ook intensief samenge-
werkt met De Zorgboog. Zij kun-
nen hulp bieden aan ouderen die 
net dat extra beetje zorg nodig 
hebben.

Vrijwilligers
De Reikende Hand telt inmiddels 
zo’n 22 vrijwilligers die zich belan-
geloos inzetten voor de stichting. 
De stichting is enorm dankbaar 
voor alle vrijwilligers want zon-
der hen zouden ze het allemaal 
niet kunnen. Aan het begin van 
deze maand werd er een BBQ 
georganiseerd door Ad Wilde en 
Adprosign voor de vrijwilligers 
van resedemtoe Browhorst.

Onlangs mocht de stichting ook 
drie braintrainers ontvangen van 
drie gulle sponsoren. Bent u ook 
nieuwsgierig geworden naar 
de stichting en lijkt vrijwilliger 

of sponsor worden u ook wat? 
Neem dan eens een kijkje op: ht-
tps://stichtingdereikendehand.
nl/. De reikende hand is een ge-
certificeerd leerbedrijf, dus ook 
stagiaires zijn welkom. s

Een warme huiskamer voor licht dementerenden: De Reikende Hand
Helmond

Voor 22 schoolverlaters van 
groep 8 van basisschool West-
wijzer uit Helmond is het kamp 
het gesprek van de dag. Daar-
bij wordt ook weer steeds de 
motorrit door de kinderen be-
noemd: “Dat is echt GAAAF!”. 

Op maandagavond 1 juli   a.s. 
wordt er voor hen weer een tra-
ditionele avondrit gereden met 
motors (met of zonder zijspan) 
en trikes, waarbij special cars ook 
van harte welkom zijn. Met een 
korte tussenstop rond 20.15 uur 
bij hun wijkhuis brede school 
Westwijzer in de Cortenbach-
straat in Helmond, waar zangeres 

Colinda zal zingen en ouders en 
wijkbewoners de stoet op kun-
nen wachten. Iedereen is welkom. 
Ook als men geen kind achterop 
neemt of een eigen (klein)kind . Er 
wordt rustig gereden met voorrij-
ders en verkeersregelaars. 

Uiterlijk 22.00 uur verwacht men 
terug te zijn op het kampter-

rein, waar drinken en iets lekkers  
klaar zal staan. Extra helmen  
zijn welkom. 

Voor assistentie worden   ook   
verkeersregelaars gevraagd, die 
daar een aanstelling voor heb-
ben. (www.verkeersregelaars-
helmond.nl). Belangstellenden 
kunnen middels  e-learning hier-

voor ook een aanstelling krijgen. 
Het vertrek is   19.30 uur vanaf 
het kampterrein aan de Donkse 
Dreef 2, 5711 RM in Someren.   
Verzamelen vanaf 19.00 uur. Aan-
melden en info: Otto Spierings: 
ottoregelthetwel@kpnmail.nl M: 
06 51 052 863. Aanmelden en info 
verkeersregelaars: Bert van Rixtel: 
bert.van.rixtel30@gmail.com s

Helmond-West

Gezocht: motorrijders, trikers en special cars voor een avondrit met schoolverlaters

De bbq in residentie Brouwhorst 
was zeer geslaagd. (Bron foto; 
Stichting De Reikende Hand).
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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

KinderLoop tijdens 
de SamenLoop voor Hoop
Speciaal voor kinderen wordt tijdens het 
weekend van de SamenLoop voor Hoop 
op zondag 30 juni om 10.00 uur de Kin-
derLoop gehouden. Op het terrein van 
atletiekvereniging HAC, Sportpark Mo-
lenven, zijn kinderen van harte welkom. 
Deelname is gratis. 

We willen met een groot aantal kinderen 
aan de KinderLoop meedoen.  Zij gaan 
dan geen 24 uur, maar 24 minuten wande-

len voor dit goede doel. Ouders, opa’s en 
oma’s roepen wij op om de kinderen aan 
de zijlijn van harte aan te moedigen. Met 
deze speciale KinderLoop willen we graag 
ook kinderen bewust laten worden van 
het feit dat helaas bijna iedereen in zijn/
haar omgeving wel in aanraking komt met 
deze ziekte.  Aanmelden:  
kinderloop30juni@yahoo.com
Bijgaande kleurplaat kan op zondag wor-
den ingeleverd bij de start van de Kinder-
Loop. Kinderen die een kleurplaat inleve-
ren ontvangen bij de finish een gezonde 
traktatie van de organisatie. s

Helmond

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

aterdag 15 juni:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna; 
volkszang
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang
Ouders van Kilsdonk-van Asten, Marille en Jos;

Zondag 16 juni: 
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout Hoogmis m.m.v. het 
kerkkoor;
Noud en Bennie Meulendijks en hun ouders; overleden fam. 
Dirks-Kanters; Jan van de Ven vanwege vaderdag; Anja van der 
Linden-Rooyackers wegens sterfdag

Donderdag 20 juni:
13.30 uur Kerkpoetsen Lucia kerk
19.00 uur Alphonsuskapel;

Zaterdag 22 juni:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna; 
volkszang
Anny van de Mortel-van de Westerlo;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang

www.damiaanhelmond.nl

Zondag 16 juni 
10.30 uur Gregoriaans koor
Femke van Stiphout, Wim Habraken, Maria van Moorsel-van 
Hooft, Noud van Bragt, overleden ouders Van Neerven-Daniëls 
en overleden familie, Nel Corstens-Swinkels, Jan Colen, Nelly 
Rooijackers-Konings.

Zondag 23 juni 
10.30 uur Femmes
Sjef Soeterboek, Ine Toll, Tina de Lorenzo, Ciska de Kok en 
haar overleden ouders en verdere familieleden, Ed van den 
Heuvel.

Welke kleuren geef jij deze (samen)lopers? (Bron foto; Samenloop Voor Hoop Helmond).
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Evenementen

save
the 

13 
JUNI

13 
JUNI

14 
JUNI

14 
JUNI

13 
JUNI

Tango de Barrio is een Eindhovens 
ensemble. Kom en voel de Argentijnse 
tangomuziek in haar puurste vorm.
Annatheater Helmond
20:30 - 22:30 uur.

14 
JUNI

Tango de Barrio

Boeklancering 
Leon van der 
Zanden ‘Geen 
Cabaretier’

Ready to 
Rock Festival 
Cacaofabriek

Biologische markt 
Brandevoort

Foodstock 
Helmond

Aut of Office

Na twintig jaar en negen 
avondvullende voorstellingen stopt 
Leon van der Zanden als cabaretier om 
zichzelf opnieuw uit te vinden.
Bibliotheek Helmond. 
19:30 - 21:30 uur.

Ready to Rockers van De Goede 
Herder De Vuurvogel Silvester 
Bernadette Mozaiek en de Toermalijn 
laten met hun bands horen wat zij het 
afgelopen jaar geleerd hebben.
Cacaofabriek. 19:00 - 21:00 uur.

Elke vrijdag is er van 14.00-18.00 
uur een biologische markt onder 
de Markthal van Winkelcentrum 
Brandevoort in Helmond.
Markthal Winkelcentrum Brandevoort

Kanaaldijk is gedurende 3 dagen het 
fantastische decor voor een weekend 
lang genieten van eten drinken muziek. 
Zoals altijd is Foodstock volledig 
gratis toegankelijk. 
Havenpark/Kanaaldijk
V. 14 juni t/m zo. 16 juni vr.: 16:00 - 
23:00 uur, za.: 14:00 - 23:00 uur, zo: 
12:00 - 21:00 uur.

14 
JUNI

LIVE: Jamsessie

Voor en door muzikanten 
maar natuurlijk ook voor alle 
muziekliefhebbers in de regio. De 
sessie wordt geleid door Martin van 
Schijndel. Muziekcafé Helmond.
21:00 - 01:00 uur.

Aut of Office laat op herkenbare wijze 
zien hoe het kan zijn als een collega 
een stoornis binnen het autistisch 
spectrum heeft. Annatheater Helmond.
16:00 - 18:00 uur.

16 
JUNI Jean-Baptiste 

Robin Concert

Op zondag 16 juni 2019 zal de beroemde 
Franse meester Jean-Baptiste Robin een 
concert verzorgen op het Robustelly-orgel.
Lambertuskerk. 11:00 - 13:00 uur.

16 
JUNI Koopzondag 

Helmond Centrum

DRAKENBOOT
FESTIVAL
Drakenbootfestival Helmond: 
2-daags evenement in 
Helmond op 15 en 
16 juni a.s. gratis toegang 
voor jong en oud. 

Voor het goede doel wordt 
een loterij gehouden. 
Havenpark Helmond

Za. 15 juni 13:00 - 00:00 uur
Zo. 16 juni 11:00 - 22:00 uur.

Kijk op www.pathe.nl
voor het hele aanbod 

en tijden

John Wick 3

The Hustle

Voortaan elke zondag gezellig winkelen 
in Helmond Centrum.

Kijk op www.pathe.nl
voor het hele aanbod 
Kijk op www.pathe.nl
voor het hele aanbod 

12:00 - 17:00 uur.

X-Men: Dark Phoenix

Aladdin

Godzilla

Pikachu

FILMPJE 
PAKKEN?

15 
JUNI

15 
JUNI

15 
JUNI

Chronicles

CoderDojo

Highway to Hell 
with DJ Lizz

Chronicles is de dans eindvoorstelling 
van 2019. Na de succesproducties 
zoals Pandorarsquos 
energy De Wonderwinkel en 
HuisjeBoompjehellipBEEST komt 
Dansstudio Kunstkwartier met de 
eerste voorstelling ...
Het Speelhuis. 15:00 - 16:40 uur, 
19:00 - 20:40 uur.

Bij CoderDojo kunnen kinderen van 
7 tm 15 jaar leren programmeren. 
Gratis verzorgd door vrijwilligers van 
CoderDojo Helmond. Bibliotheek 
Helmond. 13:00 - 16:00 uur.

Metal-queen en hard-rock-specialiste Metal-queen en hard-rock-specialiste Metal-queen en hard-rock-specialiste 
DJ Lizz gaat een avondje bouwen aan DJ Lizz gaat een avondje bouwen aan DJ Lizz gaat een avondje bouwen aan 
een snelweg naar de hel. Wellicht hoe een snelweg naar de hel. Wellicht hoe een snelweg naar de hel. Wellicht hoe 
later hoe harder. Muziekcafé Helmond. later hoe harder. Muziekcafé Helmond. later hoe harder. Muziekcafé Helmond. 
22:00 - 04:00 uur.

15 
JUNI Weekmarkt 

Helmond Centrum
Iedere zondag van mei t/m 
september vinden er in het Carat 
paviljoen in stadspark de Warande 
openluchtconcerten plaats. Dit seizoen 
extra feestelijk i.v.m. het 25 jarig 
jubileum. Carat Paviljoen Warande, 
Warandelaan 1. 12:00 - 15:00 uur.

15 
JUNI

Kampioens- 
receptie 
HVV Helmond

Op zaterdag 15 juni viert HVV 
Helmond de kampioensreceptie van 
de 5e Klasse E. Het bsetuur nodigt 
iedereen uit die de club een warm hart 
toedraagt. De receptie start om 
17.00 uur. HVV Helmond, Heeklaan 21.

16 
JUNI

Garage sale

16 
JUNI

Carat concerten

Iedere zondag van mei tm 
september vinden er in het Carat 
paviljoen in stadspark de Warande 
openluchtconcerten plaats. Dit seizoen 
extra feestelijk i.v.m. het 25 jarig 
jubileum. Carat Paviljoen Warande
12:00 - 15:00 uur.

16 
JUNI

Ensemble S105: 
CPE Bach and the 
cosmopolitan

Het ensemble is gevestigd in 
Nederland en wordt gevormd 
door jonge kunstenaars die elkaar 
ontmoetten als studenten van 
de afdeling Oude Muziek van het de afdeling Oude Muziek van het 
Koninklijk Conservatorium in Den 
Haag. Auditorium Elkerliek Ziekenhuis. 
20:00 - 21:00 uur.

De bewoners van de Leonardus wijk 
houden op 16 juni 2019 een garage 
sale van 10 tot 16 uur aansluitend 
is er muziek van een bandje 
(Route 88) in de speeltuin 
entree gratis Leonardus wijk. 10:00 - 
16:00 uur.

16 
JUNI

Heistraat Braderie
He Heistraat braderie op 
zondag 16 juni van 11:00-17:00 uur.
Heistraat Helmond. 

JUNI
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HELMONDloopjes
de loop weekkrant

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

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

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

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

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

OPENINGSTIJDEN
Ma. 13.00-17.00 uur

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

Veilig op elke hoogte. DIRKS

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

Ladders & trappen   Kooiladders

Steigers    Valbeveiliging

Moduletrappen

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

Van begin mei tot eind septem-
ber loopt het Carat seizoen. 
Tientallen muziekverenigin-
gen verzorgen gedurende deze 
periode gratis concerten in 
het karakteristieke Carat pa-
viljoen. Diverse muziekstijlen 
passeren de revue, van jazz tot 
pop en van klassiek tot blaas-
muziek. De vaste aanvangstijd 
is 12:00 uur en het programma 
is rond 16:00 uur afgelopen. 
Alle concerten zijn gratis toe-
gankelijk. Daarnaast zijn er 
in het park horecavoorzienin-
gen en voldoende zitplaatsen 
aanwezig. Dit jaar bestaan de 
Carat-Concerten 25 jaar! Het 
wordt een heel seizoen jubile-
um. Daarom worden ook alle 
jubilerende deelnemende mu-
ziekgroepen in het zonnetje 
gezet. De eerste zondag van de 
maand is dat.

Programma 16 juni12.00 uur: 
Fanfare De Vooruitgang 
Stiphout
De Fanfare is opgericht op 17 ju-
ni 1921. Ze musiceren sinds 1952 
onafgebroken in de bovenste re-
gionen met andere toporkesten 
in de superieure afdeling, waar 
ze. Het streven van de fanfare is 
al sinds jaren om niet alleen een 
toontje mee te spelen in de ama-

teur-muziekwereld, maar als het 
enigszins kan ook de toon mee 
aan te geven als fanfareorkest 
in de superieure afdeling. Sinds 
januari 2006 staat het fanfare-
orkest onder leiding van Frenk 
Rouschop.

13.00 uur: Vrouwenkoor 
Confetti uit Helmond jubileert
Vrouwenkoor Confetti is opge-
richt in 1997 en staat onder lei-
ding van Marjan Vree-Quist. Het 
meerstemmig repertoire kent, 
zoals het woord Confetti al zegt, 
een grote verscheidenheid aan 
muziek van klassiek tot eigen-
tijdse muziek. 

Het koor telt momenteel zo’n 65 
leden. Het koor heeft een veelzij-

dig repertoire: musicals, vijftiger 
jaren muziek, klassieke liederen, 
populaire muziek en kerstliede-
ren. In 2019 vieren wij ons 20 jarig 
bestaan.

14.00 uur: Muziekvereniging 
Excelsior Zeilberg
Dit is een muziekvereniging uit 
Deurne-Zeilberg, die bestaat uit 
een harmonieorkest, slagwerk-
groep, majorettes, muziekkapel 
de Excelsior Bloazers en band 
Millers Inc... De concertmiddag 
is zoals altijd gratis toegankelijk 
en start om 12:00 uur. In het park 
zijn horecavoorzieningen en vol-
doende zitplaatsen aanwezig. U 
bent van harte uitgenodigd te 
komen luisteren naar de Carat-
Concerten 2019. s

Carat Concerten met o.a. Vrouwenkoor Confetti 
Warande

Vrouwenkoor Confetti (Bron foto; Carat Concerten Helmond).

Evenementen

save
the 

13 
JUNI

13 
JUNI

14 
JUNI

14 
JUNI

13 
JUNI

Tango de Barrio is een Eindhovens 
ensemble. Kom en voel de Argentijnse 
tangomuziek in haar puurste vorm.
Annatheater Helmond
20:30 - 22:30 uur.

14 
JUNI

Tango de Barrio

Boeklancering 
Leon van der 
Zanden ‘Geen 
Cabaretier’

Ready to 
Rock Festival 
Cacaofabriek

Biologische markt 
Brandevoort

Foodstock 
Helmond

Aut of Office

Na twintig jaar en negen 
avondvullende voorstellingen stopt 
Leon van der Zanden als cabaretier om 
zichzelf opnieuw uit te vinden.
Bibliotheek Helmond. 
19:30 - 21:30 uur.

Ready to Rockers van De Goede 
Herder De Vuurvogel Silvester 
Bernadette Mozaiek en de Toermalijn 
laten met hun bands horen wat zij het 
afgelopen jaar geleerd hebben.
Cacaofabriek. 19:00 - 21:00 uur.

Elke vrijdag is er van 14.00-18.00 
uur een biologische markt onder 
de Markthal van Winkelcentrum 
Brandevoort in Helmond.
Markthal Winkelcentrum Brandevoort

Kanaaldijk is gedurende 3 dagen het 
fantastische decor voor een weekend 
lang genieten van eten drinken muziek. 
Zoals altijd is Foodstock volledig 
gratis toegankelijk. 
Havenpark/Kanaaldijk
V. 14 juni t/m zo. 16 juni vr.: 16:00 - 
23:00 uur, za.: 14:00 - 23:00 uur, zo: 
12:00 - 21:00 uur.

14 
JUNI

LIVE: Jamsessie

Voor en door muzikanten 
maar natuurlijk ook voor alle 
muziekliefhebbers in de regio. De 
sessie wordt geleid door Martin van 
Schijndel. Muziekcafé Helmond.
21:00 - 01:00 uur.

Aut of Office laat op herkenbare wijze 
zien hoe het kan zijn als een collega 
een stoornis binnen het autistisch 
spectrum heeft. Annatheater Helmond.
16:00 - 18:00 uur.

16 
JUNI Jean-Baptiste 

Robin Concert

Op zondag 16 juni 2019 zal de beroemde 
Franse meester Jean-Baptiste Robin een 
concert verzorgen op het Robustelly-orgel.
Lambertuskerk. 11:00 - 13:00 uur.

16 
JUNI Koopzondag 

Helmond Centrum

Voortaan elke zondag gezellig winkelen 
in Helmond Centrum.
12:00 - 17:00 uur.

DRAKENBOOT
FESTIVAL
Drakenbootfestival Helmond: 
2-daags evenement in 
Helmond op 15 en 
16 juni a.s. gratis toegang 
voor jong en oud. 

Voor het goede doel wordt 
een loterij gehouden. 
Havenpark Helmond

Za. 15 juni 13:00 - 00:00 uur
Zo. 16 juni 11:00 - 22:00 uur.

Kijk op www.pathe.nl
voor het hele aanbod 

en tijden

John Wick 3

The Hustle

X-Men: Dark Phoenix

Aladdin

Godzilla

Pikachu

FILMPJE 
PAKKEN?

15 
JUNI

15 
JUNI

15 
JUNI

Chronicles

CoderDojo

Highway to Hell 
with DJ Lizz

Chronicles is de dans eindvoorstelling 
van 2019. Na de succesproducties 
zoals Pandorarsquos 
energy De Wonderwinkel en 
HuisjeBoompjehellipBEEST komt 
Dansstudio Kunstkwartier met de 
eerste voorstelling ...
Het Speelhuis. 15:00 - 16:40 uur, 
19:00 - 20:40 uur.

Bij CoderDojo kunnen kinderen van 
7 tm 15 jaar leren programmeren. 
Gratis verzorgd door vrijwilligers van 
CoderDojo Helmond. Bibliotheek 
Helmond. 13:00 - 16:00 uur.

Metal-queen en hard-rock-specialiste 
DJ Lizz gaat een avondje bouwen aan 
een snelweg naar de hel. Wellicht hoe 
later hoe harder. Muziekcafé Helmond. 
22:00 - 04:00 uur.

15 
JUNI Weekmarkt 

Helmond Centrum
Iedere zondag van mei t/m 
september vinden er in het Carat 
paviljoen in stadspark de Warande 
openluchtconcerten plaats. Dit seizoen 
extra feestelijk i.v.m. het 25 jarig 
jubileum. Carat Paviljoen Warande, 
Warandelaan 1. 12:00 - 15:00 uur.

15 
JUNI

Kampioens- 
receptie 
HVV Helmond

Op zaterdag 15 juni viert HVV 
Helmond de kampioensreceptie van 
de 5e Klasse E. Het bsetuur nodigt 
iedereen uit die de club een warm hart 
toedraagt. De receptie start om 
17.00 uur. HVV Helmond, Heeklaan 21.

16 
JUNI

Garage sale

16 
JUNI

Carat concerten

Iedere zondag van mei tm 
september vinden er in het Carat 
paviljoen in stadspark de Warande 
openluchtconcerten plaats. Dit seizoen 
extra feestelijk i.v.m. het 25 jarig 
jubileum. Carat Paviljoen Warande
12:00 - 15:00 uur.

16 
JUNI

Ensemble S105: 
CPE Bach and the 
cosmopolitan

Het ensemble is gevestigd in 
Nederland en wordt gevormd 
door jonge kunstenaars die elkaar 
ontmoetten als studenten van 
de afdeling Oude Muziek van het 
Koninklijk Conservatorium in Den 
Haag. Auditorium Elkerliek Ziekenhuis. 
20:00 - 21:00 uur.

De bewoners van de Leonardus wijk 
houden op 16 juni 2019 een garage 
sale van 10 tot 16 uur aansluitend 
is er muziek van een bandje 
(Route 88) in de speeltuin 
entree gratis Leonardus wijk. 10:00 - 
16:00 uur.

16 
JUNI

Heistraat Braderie
He Heistraat braderie op 
zondag 16 juni van 11:00-17:00 uur.
Heistraat Helmond. 

JUNI

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
FEESTJE?

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

Tel. 0492-510855  
www.ikgeefeenfeestje.nl

Rolluiken, luifels, 
vloerbedekking, lamellen, 

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

Willie’s stoffering, 
Braaksestraat 10, Helmond, 

T: (0492) 535901

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

www.helmondnu.nl
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FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

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

voordeel 7

de beste 
merken

voordeel 7voordeel 6

gratis leenfiets 

bij onderhoud of 

reparatie
gratis leenfiets 

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 testdag

iedere dag 
iedere dag 

voordeel 1

de beste 
service

voordeel 14

garantie op 

reparaties

reparatie

voordeel 14voordeel 13

snelservice bij 
reparatie 

zonder afspraak

overtuigd?

voordeel 13

snelservice bij 

zonder afspraak

voordeel 12
gratis software update bij onderhoud

Onze voordelen
gratis software 

voordeel 11

gratis accu test 
bij onderhoud

Onze voordelenOnze voordelen

voordeel 11

gratis accu test 
bij onderhoud

voordeel 10

gratis montage 

accessoiresgratis montage 

voordeel 9

100% rijklaar 
afgeleverd

Onze voordelen

service

voordeel 9

100% rijklaar 
afgeleverd

voordeel 8
gratis op maat afstellen van de nieuwe fiets

Telefoonverbod 
op de fiets!
Wij hebben de beste 

oplossing, telefoonhouder 
waarin iedere telefoon 

past voor slechts  
€ 19.99

IEDERE DAG TESTDAG
Afspraak maken niet nodig!

KOGA PACE
als alleen het beste goed genoeg is 

alle modellen bij ons in de showroom aanwezig

PRIJS v.a. 
€ 3995.-


