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“Het wordt een onvergetelijk weekend voor de SamenLoop voor Hoop”. (Bron foto; SamenLoop voor Hoop).

Helmond
Het eerste lustrum van de SamenLoop voor Hoop vindt plaats
op 29 en 30 juni op het sportpark
Molenven van de Helmondse
Atletiek Club H.A.C. Na een jaar
van voorbereiding wordt door
het bestuur, onder leiding van de
nieuwe voorzitter Rene van Luy-

Classique

telaar, met groot enthousiasme beeld door de deelname van goede doel: KWF Kankerbestrijen Plein Public
uitgekeken naar het wandeleve- ruim 700 mensen die mee gaan ding en Inloophuis de Cirkel.
7 juli vanaf 14.00 uur
nement komend weekend. Van lopen tijdens dit 24 uur durend Op zaterdagavond om 23.00 uur
Lambertushof centrum Helmond
zaterdagmiddag 14.00 uur tot evenement. Het belooft in alle wordt een indrukwekkende kaarinfo over het programma zie
zondagmiddag 14,00 uur worden opzichten een bruisend weekend senceremonie houden die eigenwww.lambertushofhelmond.nl
lijk niemand magverschijnen
missen; duieregasten / survivors,
die publicatie
te worden!
De mensen
officiële
van de informatiepagina’s
altijd op woensdag
zenden kaarsen zullen dan het
kanker hebben gehad en overvoorafgaand
aan
krantmarkt
en met
vindtparcours
u op www.helmond.nl.
De datum van
sfeerrijk aanlichten en
wonnen, in de watten
gelegd.
Er
is eendeze
doorlopende
publicatie op30www.helmond.nl
is leidend
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de gehele
nacht eventuele
blijven branden.bezwaartermijnen.
kramen van de deelnemende
Tijdens de SamenLoop wordt teams waar tijdens dit weekend
volop het leven gevierd. Bijvoor- acties worden gevoerd voor het (Lees verder op pag. 3)
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Tuinmeubel
voordeelweken

de loop weekkrant HELMOND

Iedere zondag geopend
van 12.00 tot 17.00 uur

Korting met uw
klantenkaart!

Rozen
Div. kleuren
10 stelen per bos
40-cm lang

Profiteer met uw klantenkaart van 26 juni
t/m 2 juli onbeperkt van 10% korting op het
gehele assortiment

Van €3,99

1+1

€2,99
*Deze actie is niet geldig in combinatie
met andere lopende acties

Bloeit de hele zomer met
fel kleurende bloemetjes
ø30-cm in schaal

Keuze uit meer dan 100 soorten
in 9-cm pot

Klantenk
aart

nu

Portulaca “Carnaval”

Vaste planten

Siergrassen

Bij De Biezen kan je kiezen!
Nu alle maten
& soorten

GRATIS
*goedkoopste gratis

Geranium

Hang of staand
Div. Kleuren in 12-cm pot

Korting to
t

30%

Alle tuinm
eub
& Accesso els
ires

Tafel BBQ

nu

€4,99
Wand
Decoratie

Div. kleuren
Afmeting: 32 x 42-cm

Hout/ijzer
afmeting:
135 x 40-cm

20%
Korting
Dianthus “Pink kissus”

Vaste plant 20-cm hoog
in 12-cm pot
€2,49

nu

€0,95
Delphinium
Vaste plant
60-cm hoog
in 19-cm pot
€6,99

Van €47,95

nu

€14,99

+ 2 zakken brikketten

GRATIS! STUNT
Deze aanbiedingen zijn
geldig van 26 Juni t/m 2 Juli 2019

nu

€34,95

1+1

GRATIS

www.tuincentrumdebiezen.nl

Samen vieren
we de winst
Zonnepanelen op het clubhuis? Ouder-Kind
Toernooi? Doe mee met Rabo ClubSupport
en deel mee in de winst. Schrijf je nu in.

Lees alles op Rabobank.nl/clubsupport

1+1

GRATIS
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(Vervolg pag. 1)
Zondagochtend wordt om 10.00
uur speciaal voor de kinderen
een Kinderloop georganiseerd;
kinderen van alle leeftijden zijn
dan welkom en lopen 24 minuten onder aanmoediging van ouders, opa’s en oma’s en natuurlijk
van de deelnemers van de andere
teams. Voorleesbus Blikkie van
de bibliotheek is ook present zodat kinderen als zij willen op een
rustig moment voorgelezen kunnen worden uit een inspirerend
of spannend boek.
Het sportpark van HAC in Stiphout is goed bereikbaar. Vorig jaar is een nieuwe en ruime
parkeerplaats (200- 250 auto’s)
aangelegd. En er is ook een ruime fietsenstalling. De entree is
gratis. Maar een portemonnee
meenemen is wel verstandig. Op
de markt presenteren de teams
zich met talrijke acties zoals
workshops, spelletjes, verkoop
kaarsenzakken, loterij, raadspelletjes, sjoelen, schilderen, kleurplaten, rad van fortuin, verkoop
boeken, handwerkjes, massages
en zelfs een echt diner. Ook kleine hapjes en drankjes zijn bij de
verschillende kramen te verkrij-

gen voor een symbolisch bedrag;
pannenkoeken, wafels, hamburgers, gehaktballen, worstenbroodjes, frikadellen, smoothies.
Ook voor verdere horeca wordt
uiteraard gezorgd.
Het terrein wordt voorzien van
voldoende en sfeerrijke verlichting. Op het grote podium zal
gedurende deze 24 uur een keur
aan artiesten optreden. Erica en
Irma Martens, Mark Elbers, Senna Willems en Jelco Bekers komen zingen. Bands als The Blue
Note en Soulband Turnback zijn

voor zaterdagmiddag en zaterdagavond
geprogrammeerd.
Op zondag wordt twee keer een
veiling gehouden waar allerlei
bijzondere objecten worden verkocht voor het goede doel. Veilingmeesters zijn Rene van Luytelaar en Jorg Krijnen die aangeven dat naast huishoudelijke
rekwisieten ook kunstwerken
en sieraden zullen worden aangeboden. De volledige verkoop
opbrengst gaat dan naar KWF
Kankerbestrijding en Inloophuis
de Cirkel. Eerdere acties van
teams in de afgelopen maanden

en de door het bestuur georganiseerde sponsorwerving hebben
al een behoorlijke financiële bijdrage tot nu toe opgeleverd. Het
zal spannend worden wat de uiteindelijke financiële opbrengst
zal worden. Op zondag wordt dit
om 14.00 uur door burgemeester
Blanksma van de gemeente Helmond bekend gemaakt als alles
is geteld. Er wordt gedroomd
van een bedrag van € 100.000.Mevrouw Elly Blanksma is een
van de ambassadeurs van de SamenLoop voor Hoop. De andere
ambassadeurs zijn Eveline de
Bont, bestuurder Elkerliek Ziekenhuis, Frank van der Meijden,
burgemeester van Laarbeek en
Berry van Aerle.
Naast de steun van de ambassadeurs is de organisatie van de
SamenLoop voor Hoop ook heel
trots op alle vrijwilligers die zich
inzetten om het weekend tot een
groot succes te maken. En uiteraard heel blij met de gastvrijheid
van Voetbalclub Stiphout Vooruit, voor de faciliteiten voor de
eregasten, en atletiekvereniging
HAC voor het ter beschikking
stellen van het sportpark voor
dit sportieve evenement in het
kader van kankerbestrijding. s

Een bijzonder monument voor de moeder van de Haag
“Mies was iemand die iedereen voorop zette, behalve zichzelf”
danks dat de overgang moeilijk
was voor haar. Binnen de wijk
heeft ze een tal van activiteiten
georganiseerd waaronder wekelijkse kaartavonden, kienavonden
en de carnavalsavonden. “Ook het
jeugdkamp organiseerde Mies elk
jaar”, vertellen Jacoline en Farok:
“Of je nu iets of niets had, elk kind
was welkom. En als geld een probleem was, zorgde Mies ervoor
dat je tóch mee kon. Ze was een
vrouw met een hart van goud”.

Farok en Jacoline bij het Monument in Helmond-West.
(Bron foto; Mandy Meeuwsen).

Helmond-West
Door Mandy Meeuwsen
In Helmond-West staat sinds
vorige week een bijzonder
bankje ter nagedachtenis aan
de ‘Moeder van de Haag: Mies
van Bree, die op 17 juni 2018
overleed. Uitkijkend op haar
stamkroeg, Café ’t Vat, en voor
haar voormalige werkplek, Het
Patronaat, was er geen betere
plek om het bankje te plaatsen,
vonden ook initiatiefnemers
Farok Abdessalami en Jacoline
van de Pol-Vulders: “Mies stond
voor iedereen klaar”.
Op het bankje pronkt de inscriptie: “Bedankt Mies van Bree” en
aan de andere kant: “Moeder
van de Haag”. Jacoline en Farok
vinden de inscriptie meer dan
logisch: “Ze heeft altijd voor de

wijk Helmond-West en haar inwoners gezorgd”, vertelt Jacoline,
“Voor ons, maar ook voor andere
is zij de moeder van deHaag”.
Het gezicht van Helmond West
Mies was ruim 40 jaar actief binnen Het Patronaat als jeugd- en
jongerenwerker en daarna als
beheerster tot aan haar pensioen
in 2008. Ook toen de functie van
wijkgebouw van het Patronaat
verhuisde naar de Westwijzer in
2014, bleef Mies betrokken. On-

Een bijzonder monument
Het idee om een bankje te plaatsen, ontstond al vrij snel: “Mies
wilde nooit bedankt worden,
maar dat er iets voor Mies moest
komen, daar waren we met zijn
allen heel snel van overtuigd. Kort
voor de uitvaart kwamen we op
het idee om een bankje aan haar
op te dragen, als dank voor alles
wat ze heeft betekend. Hiervoor
hebben we op diverse manieren
geld op gehaald. Dankzij Natuursteenbedrijf Stassar, staat
er nu een prachtig bankje.” Dat
het bankje vorige week maandag onthuld werd, is geen toeval:
“Maandag 17 juni is de sterfdatum
van Mies. Ik heb dan ook aan de
Gemeente gevraagd of we het op
die datum mochten onthullen,
met wethouder Harrie van Dijk,
en dat kon gelukkig geregeld wor-

den.” Ook de plek had niet beter
gekund: “Er waren nog andere
opties, maar voor ons was het
heel snel duidelijk dat er maar een
plek mogelijk was: Tussen het Patronaat en Café ’t Vat in: “Als Mies
klaar was met haar werk in het Patronaat, viel ze nog altijd even bij ’t
Vat binnen voor een pilske”. Farok
en Jacoline hopen beiden dat het
bankje er nog lang mag staan en
dat er op een respectvolle manier
mee om wordt gegaan. s
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Ieder kind verdient het om mee te doen

Informatieavonden N279 Veghel - Asten

Heeft u het als ouder met kinderen tussen de 0 en 18 jaar financieel niet zo
breed? Dan kunt u een beroep doen op het Kindpakket. Vanuit het Kindpakket
worden onder andere schoolreisjes, schoolspullen, contributie voor sport- of
muziekles, zwemles en tal van andere zaken vergoed. Zo kunnen deze kinderen
ook meedoen, hun talenten ontdekken en werken aan hun zelfvertrouwen net
als hun leeftijdsgenootjes.

Wilt u meer weten over de laatste stand van zaken rondom de N279?
De provincie Noord-Brabant organiseert een aantal informatieavonden over de
procedure en de aanbesteding van de N279. U bent van harte welkom van
17.00 uur tot 20.00 uur op één van de volgende avonden:

Stichting Leergeld Helmond voert namens de gemeente Helmond het
Kindpakket uit. Wethouder Erik de Vries heeft onder andere de participatiewet en
armoedebestrijding in zijn portefeuille. ‘Als wethouder wil ik in een stad wonen
waar iedereen gelijk is en daadwerkelijk diezelfde kansen krijgt. Ik hoop dat in
de toekomst mensen armoede alleen nog kennen uit de geschiedenisboeken.
Hopelijk kan het Kindpakket daaraan bijdragen’. Benieuwd naar het verhaal van
wethouder Erik de Vries? Ga dan naar www.leergeld.nl/helmond.

Met behulp van het Kindpakket
kunnen kinderen bijvoorbeeld:
een sport beoefenen

op muziekles gaan

• Donderdag 27 juni 2019, De Beiaard
Pastoor de Kleijnhof 21, 5721 CR Asten
• Maandag 1 juli 2019, Ontmoetingscentrum Vierbinden
Otterweg 27, 5741 BC Beek en Donk
• Donderdag 4 juli 2019, Parkzicht
Dierdonkpark 6, 5709 PZ Helmond
U kunt zelf bepalen op welke avond en wanneer u binnenloopt. Medewerkers van
de provincie praten u tijdens de avonden bij over de beroepsprocedure bij de Raad
van State, de aanbesteding van het project, wanneer en hoe de omgeving hierbij
betrokken wordt en de andere voorbereidingen die op dit moment plaatsvinden.
Ook zijn er tafels aanwezig waarop verschillende onderdelen van het ontwerp
worden uitgelicht. U kunt daarnaast uw overige vragen en opmerkingen
kwijt bij medewerkers van het project. Uw inbreng wordt meegenomen bij de
voorbereiding en uitvoering van het project.
Over de N279 Veghel-Asten
Een toekomstbestendige N279 Veghel-Asten is essentieel voor de economische
kracht van Zuidoost-Brabant. Ook is de weg belangrijk voor het bereikbaar
en leefbaar houden van de regio. De provincie Noord-Brabant, de gemeenten
Meierijstad, Helmond, Asten, Gemert-Bakel, Laarbeek en Deurne, Waterschap Aa
en Maas en Rijkswaterstaat werken daarom samen aan het vlotter, veiliger en
slimmer maken van de N279 Veghel-Asten.

Raadsvergadering
2 juli 2019

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 2 juli aanstaande in de raadzaal in
Boscotondo. De vergadering begint om 19.30 uur.
Live volgen via internet
De beelden van de raadsvergadering worden live uitgezonden via internet.
Via www.helmond.nl/bestuur (kies voor: Raad in Beeld) of via de app Politiek
portaal kunt u de vergadering gemakkelijk volgen. U vindt daar ook een overzicht
van alle vergaderingen van de raad en de raadscommissies. Daarnaast kunt u de
vergadering ook op een later moment terugkijken.

deelnemen aan het
schoolreisje

schoolwerk maken
op hun eigen laptop

Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
• Toekomstgericht werken - Afstoten ’t Cour
• Visie bereikbaarheid en parkeren Helmond
• Woonagenda 2019 – 2021
De volledige agenda met bijbehorende stukken vindt u op
www.helmond.nl/gemeenteraad
Wilt u inspreken? Kijk dan op www.helmond.nl/spreekrecht hoe u dat regelt.

Bekendmakingen
Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie:
Molenstraat 207

Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
24-04-2019 verbouwen winkel naar woningen OLO 4311257

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

• 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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Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Datum indiening:
Brandevoort Hazenwinkel
14-06-2019
HZ18
Brandevoort/
15-06-2019
Hazenwinkel-Liverdonk bouwnr. HZ9
Rijpelplein 2
15-06-2019
Hamerhoeve 18
Rivierensingel 47-49
Havenweg 26
2e Haagstraat 29
Ansemhoek kavel HZ28
kadastraal U 7645
Dierdonkpark 10
Elbeplantsoen 5
Sportpark Espendonk 2
Stiphout Zuid
Citroenvlinder kavel Z6
Stiphout Zuid
Citroenvlinder kavel Z7
Heibergweg 1

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
oprichten woning en maken uitweg OLO 4401625
oprichten woning

OLO 4298165

15-06-2019
14-06-2019
18-06-2019
18-06-2019
18-06-2019

wijzigen bestaand bedrijfspand
in 4 woonunits
vergroten woning
oprichten carport
plaatsen reclame
verbouwen woning
oprichten woning

OLO 4475231
OLO 4481025
OLO 4480711
OLO 4436129
OLO 4477839
OLO 4456745

18-06-2019
19-06-2019
19-06-2019
19-06-2019

vervangen handelreclame
plaatsen dakkapel
oprichten 4 padelbanen
maken uitweg

OLO 4486907
OLO 4487895
OLO 4424703
OLO 4489345

19-06-2019 maken uitweg

OLO 4489085

20-06-2019 herbouw woonboerderij
en bedrijfsruimte

OLO 4490829

Geweigerde omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie:
Havenweg 8

Verzenddatum besluit:
13-06-2019

Havenweg 14

13-06-2019

Havenweg 18

13-06-2019

Projectomschrijving:
dichtmaken zijkanten overkapping
(de bascule)
dichtmaken zijkanten overkapping
(plaza)
dichtmaken zijkanten overkapping
(plan b)

Registratienr.:
2019-X0541
2019-X0506
2019-X0571

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
de Plaetse 98
13-06-2019
Dr. Knippenberghof 3
13-06-2019
Hemelrijksestraat 88
14-06-2019
Mierloseweg 86I
17-06-2019
Vlamovenweg 10
bosperceel Q 00689
Valkenhorstlaan
Plesmanlaan 96

18-06-2019
19-06-2019
20-06-2019

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
wijzigen entreepui
OLO 4305961
wijzigen ramen voorgevel
OLO 4309157
oprichten garage/berging
OLO 4464813
verzoek ontheffing bestemmingplan OLO 4399179
ivm kamerbewoning
uitbreiden bedrijfshal
OLO 4182667
1 uitweg bosperceel zijde
OLO 4309761
Valkenhorstlaan
plaatsen carport
OLO 4383281

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide
voorbereidingsprocedure
Projectlocatie:
Kaldersedijk t.o. 14

Datum ter
inzage legging:
18-06-2019

Projectomschrijving:

5

Nr. Omgevingsloket:

oprichten woning

OLO 4157459

Projectlocatie:
Hillendonk 9A

Projectomschrijving:
plaatsen woonunit voor tijdelijke bewoning

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4353035

Ingediende evenementenvergunningen
Locatie:
de Plaetse 44
Cacaokade 1

Datum indiening: Werkomschrijving:
Registratienr.:
15-06-2019 Brandefood 2019
2019-02027
(21 & 22 september 2019)
17-06-2019 Cacao Fabriek Infected Lounge
2019-02031
(28 juli 2019 en 25 augustus 2019)

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas worden
ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist.
Verleende evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Verleende evenementenvergunningen
Locatie:
Verzenddatum besluit: Werkomschrijving:
Registratienr.:
Hoofdstraat 139 14-06-2019 Muziekfestijn op het plein (7 juli 2019) 2019-01202
parkeerterrein Hoofdstraat (thv Jumbo Supermarkt)
Lambertushof 4 14-06-2019 Lambertushof “en Plein Public”
2019-01710
(plein achterkant Lambertuskerk)
(7 juli, 23, 24 en 25 augustus 2019)
Kloosterstraat
17-06-2019 startplaats Fietsvierdaagse De Peel
2019-01854
(tussen Dorpsstraat en Gasthuisstraat)
(9 t/m 12 juli 2019)
Uiverlaan 65
18-06-2019 Cirque Moustache
2019-01516
‘Op circus bij Jantje Beton’ (11 juli 2019)
Icarusstraat 35
18-06-2019 Team Holzken Kickboksgala
2019-01666
(6 en 7 juli 2019)
Kasteeltuin
18-06-2019 Kasteeltuinconcerten 2019
2019-01139
(7 vrijdagavonden: 5 juli t/m 16 augustus 2019)
Havenplein
18-06-2019 Kasteeltuinconcerten Afterparty
2019-01800
(5, 12, 19 en 26 juli 2019 en 2, 9, 16 augustus 2019)
Wederhof 17 19-06-2019 Rijpelberg Live! (6 t/m 7 juli 2019)
2019-01520
Wederhof/Frieslandpad
Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken
na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de
burgemeester, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Tevens kan de voorzieningenrechter van de
rechtbank te ‘s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

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
Slagerij Biermans

Locatie
Hoofdstraat 148

Omschrijving melding
Het oprichten van een slagerij

Nieuwe straatnamen
Burgemeester en wethouders hebben op advies van de straatnamencommissie nieuwe
straatnamen vastgesteld of laten vervallen:

Beroepschrift
Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes
weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift
indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA
’s-Hertogenbosch. Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een
beroepschrift is verstreken.

• In Mierlo-Hout is de straatnaam Houtvonkenstraat vastgesteld;
• In de Warande is de straatnaam Johanna Westerdijkstraat vastgesteld;
• In deelgebied Hazenwinkel in Brandevoort zijn de straatnamen Trijntjehoek en Batehoek
vervallen;
• Voor de fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart is de straatnaam Zwaaikom vastgesteld.

Voorlopige voorziening
Als een beroepschrift is ingediend kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening
worden ingediend bij de voorzieningenrechter (sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200
MA ’s-Hertogenbosch). Geen beroep kan meer worden ingesteld door een belanghebbende
aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij in het kader van de eerder gevolgde
voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

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.

Vergunningvrij verklaarde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Bernoullistraat 7
17-06-2019
Stepekolk-Oost 11
17-06-2019
Molenstraat 68
18-06-2019
Elbeplantsoen 5
19-06-2019
Hamerhoeve 18
19-06-2019

Projectomschrijving:
vergroten woning
plaatsen lamellendak
oprichten garage
plaatsen dakkapel
vergroten woning

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4453519
OLO 4474615

Bezwaar maken?

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.

OLO 4487895
OLO 4481025

Na de beoordeling van de bovengenoemde aanvragen omgevingsvergunning, is besloten dat
voor deze projecten geen omgevingsvergunning is vereist.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
• 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

Burgemeester en Wethouders van Helmond

26 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.

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte
straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt
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Informatiepagina juni 2019
Onze nieuwe website is live!
Wil je alles weten over energiebesparing en het verduurzamen van je woning, bedrijfspand, school of
sportaccommodatie? Benieuwd wat je zelf kunt doen en welke hulp je kunt krijgen? Op de compleet vernieuwde
website www.allelichtenopgroen.nl vind je hier alles over terug.
Er gebeurt in Helmond veel op het gebied van duurzaamheid. De gemeente heeft een klimaatprogramma, bedrijven zijn
volop bezig met duurzaam ondernemen, inwoners ontwikkelen initiatieven, verenigingen worden steeds duurzamer en
scholen verwerken het thema op allerlei manieren in hun lespakketten. We doen met z’n allen veel, we gaan de goede,
groene kant op!
Inspirerende voorbeelden en tips
Op Alle lichten op groen vind je als inwoner, ondernemer, school of (sport)vereniging voorbeelden van duurzame acties.
Je kunt zelf direct aan de slag met handige energiebesparingstips die je op de site vindt. Daarnaast wijzen we je de weg
naar instanties waar je terecht kunt voor advies en informatie. En kijk ook eens welke (financiële) hulp je kunt krijgen.
Laat je inspireren door de mooie voorbeelden en kom ook in actie!

Barts blog: en de bouw vordert…

Wist je dat...

Bart van Bokhoven bouwt voor de tweede keer zelf
een duurzame woning in Helmond. Hij houdt ons via
een serie blogs op de hoogte.

Goed idee? Het Duurzaamheidsfonds helpt!
Gemeente Helmond helpt je graag financieel op weg als je duurzame stappen wil zetten. Goede initiatieven kunnen
daarom subsidie krijgen uit het Duurzaamheidsfonds.
Herken jij één van onderstaande vragen?
• Wil jij jouw woning of bedrijfspand voorzien van een groen dak?
• Wil jij samen met jouw buren graag een buurttuin aanleggen?
• Heb jij als ondernemer een goed plan voor duurzame mobiliteit op het bedrijventerrein?
• Lijkt het jou een goed idee om iedereen op school of (sport)vereniging te laten helpen bij het
scheiden van afval?
Via het Duurzaamheidsfonds kun je een beroep doen op een subsidie tot maximaal € 50.000. Met het fonds wil de gemeente
Helmond vaart zetten achter het realiseren van de klimaatambities. Dat kan alleen als we het samen met de hele stad doen!
Vanuit het fonds is ook budget beschikbaar voor ondernemers die hun bedrijfsterrein willen vergroenen én voor
sportverenigingen die hun accommodatie willen verduurzamen.
Heb jij een duurzaam idee?
Duurzame ideeën zijn meer dan welkom! We nodigen je dus graag uit hier over na te denken en
samen met buurtbewoners, mede-ondernemers en andere (sport)leden actief aan de slag te gaan!
Verschillende inwoners, verenigingen, scholen en ondernemers gingen je al voor met initiatieven die
een bijdrage hebben gekregen. Kijk op www.allelichtenopgroen.nl onder subsidiemogelijkheden
voor voorbeelden en meer informatie.

Meer duurzame energie, minder CO2 uitstoot en meer
ruimte voor kwalitatief groen en water; dat zijn de
ambities in Helmond waarvoor alle lichten op groen gaan!
Blijf op de hoogte van wat er in de stad allemaal gebeurt,
wat je zelf kunt doen én welke hulp je kunt krijgen.

Bart bezig met het plaatsen van de kozijnen.

Na het plaatsen van de grote Letse bouwpakketten,
staan er de contouren van een prachtig huis.
Inmiddels is het isolatiemateriaal overal aangebracht,
zijn de raamkozijnen en deuren geplaatst en is een
start gemaakt met het aanleggen van de vloer. Alle
stappen hierbij staan in het teken van isolatie en
ventilatie, want daar ligt de basis voor een gezond
huis.
Volg de ontwikkeling van Barts huis in zijn blogs op
www.allelichtenopgroen.nl/bart

Wil je ook onze nieuwsbrief ontvangen?
Ga naar de website en schrijf je in!

www.allelichtenopgroen.nl

@allelichtenopgroen

info@allelichtenopgroen.nl

@allelichtenopgroen

Energiehuis Helmond, Torenstraat 3-5
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Gemeente zoekt deelnemers
HVV Helmond
voetbalt voor het KWF
voor project digitale
brandveiligheid- en zorgdiensten
Helmond
Digitalisering bepaalt onze
samenleving van vandaag én
morgen. Mede dankzij de aanleg van een glasvezelnetwerk is
het nu het mogelijk om zorg- en
veiligheidsdiensten aan te bieden met waarborging van dataveiligheid en beveiliging van
persoonlijke gegevens.
Gemeente Helmond start in
Brouwhuis, Rijpelberg en Stiphout de projecten ‘Leefsamen’
en ‘Veilig Wonen’ om in totaal
1.000 Helmonders kennis te laten maken met digitale diensten
voor brand- en inbraakveiligheid
en om ouderen en hun naasten
te ondersteunen in de uitdaging
langer veilig thuis te blijven wonen. Bewoners krijgen hierover
een brief met meer informatie.
Over Leefsamen
Overal wonen steeds meer oude-

ren langer zelfstandig thuis. Ook
in Helmond. De gemeente vindt
het belangrijk dat bewoners zich
veilig voelen in hun eigen huis.
Deelnemers in Brouwhuis, Rijpelberg en Stiphout krijgen na
aanmelding voor zes maanden
gratis sensoren geïnstalleerd in
hun woning voor de projectperiode van zes maanden. Samen
met familie, vrienden of buren
kunnen inwoners dan op eenvoudige wijze een groep van
bekenden vormen die elkaar helpen als het nodig is.
Over Veilig Wonen
Steeds meer woningbranden
worden veroorzaakt door apparatuur die opgeladen wordt.
Maar ook vergeten pannetjes op
het vuur en schoorsteenbranden
komen vaak voor.
Het project Veilig Wonen is bedoeld om brand(gevaar) tijdig
te detecteren en te alarmeren.
Deelnemers in Brouwhuis, Rijpelberg en Stiphout krijgen voor

zes maanden gratis twee slimme
rookmelders die op de persoonlijke situatie reageren. De installatie van de rookmelders wordt
verzorgd door vrijwilligers van de
brandweer.
Glasvezel
De projecten zijn voor maximaal
1.000 deelnemers in de wijken
Brouwhuis, Rijpelberg en Stiphout. Voorwaarde voor deelname is een actieve glasvezelverbinding. In deze wijken is het
glasvezelnetwerk van Glasvezel
Helmond al beschikbaar. Glasvezel Helmond BV zorgt van 2019
tot en met 2021 voor een glasvezelnetwerk in de straten van Helmond waar dit nog niet ligt.
Glasvezel Helmond BV is het
samenwerkingsverband tussen
gemeente Helmond en de lokale glasvezelspecialist e-Quest.
De gemeente ziet glasvezel als
een nutsvoorziening, zoals elektriciteit en de riolering. Iedereen
moet op een digitale glasvezelsnelweg kunnen.
Kijk voor meer informatie op
www.leefsamen.nl/helmond en
www.altijdthuis.nl/helmond s

Helmond-West
Afgelopen zaterdag 22 juni
vond op Sportpark Houtsdonk
een voetbaltoernooi plaats met
als doel om geld in te zamelen
voor het KWF. Vanaf 11.00 uur
’s morgens gingen 10 teams met
elkaar de strijd aan. Aan de ene
kant de strijd voor de winst van
het toernooi en aan de andere
kant de strijd tegen kanker.
Dit is namelijk de strijd die we
met elkaar aan moeten gaan.
De weergoden waren ons goed
gezind en dit heeft bijgedragen
aan een geslaagde dag.
De gehele dag stond in het teken
om zoveel mogelijk geld op te
halen voor het KWF. Zo werden
de inschrijfgelden in het totaal
gedoneerd, werd en rond gegaan
met collectebussen en vond er
een veiling plaats. Uiteindelijk
hebben we ook een donatie vanuit voetbalvereniging HVV Hel-

mond in ontvangst mogen nemen van € 250,-. Nadat de prijsuitreiking had plaatsgevonden
en het feestje in de kantine was
begonnen, kon de balans van
de dag worden opgemaakt. Uiteindelijk werd er door het KWF
een cheque overhandigd met het
opgehaalde bedrag: een bedrag
van €1.041,35. We willen alle donateurs hartelijk bedanken voor
hun donatie en danken iedereen
voor de fijne samenwerking. Op
naar een tweede editie in 2020. s

Er werd een bedrag van
€1.041,35 opgehaald.
(Bron foto’s; Mike Sleegers).

*Uitgezonderd basis- en nieuwe collectie

Logo in FC:
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100

Actie
geldig
t/m 6 j
uli
2019

Bereid u voor op uw strandvakantie
en loop over het zandstrand naar

Daarom een slipper actie!
Komt u met uw slippers naar de winkel, dan ontvangt u 10% korting
op aankoop van een nieuw product. (Niet geldig met andere acties).*
De wegwerkzaamheden aan de Mierloseweg verlopen soepel. Volgens planning
mogen we u mededelen dat er 4 juli weer asfalt ligt, dan zijn we beter bereikbaar.

Mierloseweg 287, 5707 AJ Helmond | 0492 527 117
www.juweliervandenaker.nl | info@juweliervandenaker.nl

SALE

HOGERE STAPELKORTING
& SPECIALE KOOPJES TOT 70%*

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

GRATIS PARKEREN

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

Delicatessenhuis

Combi Centrum Mierloseweg 30
Kaas - Noten - Wijn - Salades
Tapas - Bonbons - Patés - Vleeswaren
Belegde broodjes - Cadeau’s

de loop weekkrant HELMOND

COMBI CENTRUM MIERLOSEWEG

Combicentrum Helmond staat al jarenlang bekend om zijn gastvrije
uitstraling met een keur van exclusieve winkels.
Wij als ondernemersvereniging zijn er dan ook trots op dat wij samen met
alle deelnemende winkeliers dit nog steeds naar buiten toe uitstralen.

ZOMERAKTIE
DE
BESTE KAAS KOMT UIT NOORD HOLLAND
______________________________________
500 gram JONG BELEGEN KAAS
100 gram SLAGERS ACHTERHAM
100 gram LIMBURGSE LEVERKAAS
Normaal: € 10,95

NU: EENMALIG € 7,50
Aanbieding geldig van 28 juni t/m 11 juli
Tegen inlevering van deze advertentie

Tel. 0492-347906
www.kaatjejans-helmond.nl
kaatjejanshelmond@gmail.com
voor een lekker maal en een goed onthaal

SNACKBAR v.d. HAMSVOORT
AANBIEDING MAAND JULI:

±3 PERSONEN FRIET
EN 3 SNACKS*

LARA KATTENVOER
NU € 0,99 PER STUK

DE NIEUWE OOGST

FRIESLANDER
AARDAPPELEN
ZIJN ER WEER !

Laat je klus doe
man!
door de Hubo vak

Laat je klus doen
an!
door de Hubo vakm

Mierloseweg 14 Helmond

www.lucswinesendrinks.nl info lucswinesendrinks.nl

0492-264656

Schlumberger
on ice

75cl met glas
Heerlijke mousserende
wijn uit Oostenrijk
v.a.

€ 12.99

Speciale juli aanbieding:
4 filetlapjes +
500 gram gekruid gehakt+
100 gram gebraden gehakt
Samen voor slechts

€ 8,50

DERISON
GROENTEN voor iedere klus
Dé totaaloplossing
Mierloseweg 17 | Helmond
EN FRUIT
T. [0492] 548 904

Laat je
man!
Hubo va• k0492
de• Helmond
dnoor 28
Mierloseweg
53 92 49
Mierloseweg
Helmond
Dé totaaloplossing
voor20,iedere
klus
Tegen inlevering van deze bon voor af te halen.
Alleen geldig op woensdag.

Luc’sWines &Drinks

Mierloseweg 22 - Helmond

*KEUZE UIT KROKET, FRIKANDEL OF BAMIHAP

€ 5,25
HAMBURGER UIT HET VET
€k2,00
lus doen

Slijterij

Dé totaaloplossing voor iedere klus

GRATIS
GRATIS

GRATIS
MONTAGE

MONTAGE
MONTAGE

HORREN OP MAAT
Hubo Helmond
MIERLOSEWEG 51A
Mierloseweg 52 - 5707 AN Helmond
HELMOND
Tel. 0492-532323
Hubo Helmond

Mierloseweg 52 - 5707 AN Helmond
Tel. 0492-532323

Hubo Helmond
OPEN: DONDERDAG,
Mierloseweg 52 - 5707 AN Helmond
VRIJDAG & ZATERDAG
10-17U
Tel. 0492-532323

AANBIEDING VAN JULI
ALLEEN TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

50%
KORTING
OP HET GEHELE ASSORTIMENT BIC
GEDURENDE DE MAANDEN
JULI EN AUGUSTUS!
Tijdens de vakantie normaal geopend.

Mierloseweg 10 HELMOND

6 HOLLANDSE
NIEUWE

VERS VAN HET MES

€ 10,-

GEVRAAGD
WEEKEND HULP.

OOK TIJDENS DE VAKANTIES
I S SP E C I A L I T E I T E N
EXTRA UREN BESCHIKBAAR. VVISSPECIALITEITEN

KLAASEN | VANDEURSEN.COM COM WK 26 DL

HORREN
OP MAAT
HORREN OP MAAT

de loop weekkrant HELMOND

Echtscheidings
dilemma’s
Helmond

Elke twee weken wordt er in
Weekkrant de Loop een echtscheidingsdilemma met u gedeeld. Hierop kunnen de lezers
een reactie of advies geven.
Om uw geheugen op te frissen,
wordt het eerste dilemma hieronder nog een keer beschreven,
met enkele reacties van de lezers:

Dilemma 8:
Help, ik weet niet wat ik moet
doen! Ik heb een fout gemaakt
die me misschien mijn huwelijk
kost. Ik heb enorm veel spijt en
vind het een ontzettend domme
actie. Toen mijn man op zakenreis was, heeft zijn beste vriend
een nacht bij mij geslapen. Ik
ben bang dat hij erachter komt
en ons huwelijk beëindigd.
De andere kant is dat ik me zo
schuldig voel dat ik hem niet eens
meer aan durf te kijken. Als het
alleen over ons zou gaan dan zou
het niet zo erg zijn, maar we hebben twee kinderen waar we allebei intens van houden. Ik wil hen
geen gescheiden ouders geven!

Reactie:

Je had daar eerder over kunnen
nadenken, maar dat is mosterd
na de maaltijd. Terugdraaien

kan niet meer. Als je relatie op
wederzijds respect is gebouwd,
dan zul je het moeten vertellen.
Anders kun je hem nooit meer
recht aankijken. Als hij echt
van je houdt en jij hebt oprecht
spijt, dan is er een kans dat het
goed komt tussen jullie. Succes.
- Mandy

Reactie:

Niet zeggen! Helaas heeft mijn
man ook ooit een nacht bij een
ander doorgebracht. Hij heeft dit
eerlijk aan mij verteld, maar ik
heb hem nooit meer écht kunnen
vertrouwen. Het heeft uiteindelijk geleid naar het verbreken van
ons huwelijk. Ik zou er een lief ding
voor overhebben als ik het terug
kon draaien. Dan zou ons huwelijk misschien nog wel bestaan.
- Sterkte van Jony

Reactie:
Je zou je af kunnen vragen hoe
het zo ver heeft kunnen komen.
Was je relatie echt zo goed? Of
zijn het vooral de kinderen die
jullie binden. Zo klinkt het een
beetje. In dat geval kun je elkaar
beter loslaten en zorgen dat jullie goede ouders blijven voor jullie kinderen en goed kunt blijven
samenwerken. Wacht niet tot je
met ruzie uit elkaar gaat, maar
ben eerlijk over hoe je je voelt.
- Naam bekend bij redactie

week nummer 26 vrijdag 28 juni 2019

Dilemma 9:
vakantie met of
zonder mijn kind?
Mijn ex-vrouw en ik zijn nu bijna een jaar gescheiden, hebben
een co-ouderschap en allebei
een nieuwe partner. Nu wil ik
graag twee weken op vakantie
met onze zoon erbij en daarna
nog een reisje van 10 dagen alleen met mijn nieuwe partner. Ik
mag van mijn ex onze zoon wél
meenemen voor de twee weken
vakantie, maar niet de tijd omruilen zodat ik daarna nog 10
dagen weg kan met mijn nieuwe vriendin. Ze zegt dat ze niet
wil dat onze zoon uit het ritme
raakt, waar hij halverwege de
week en in het weekend steeds
omwisselt. Daarbovenop zegt ze
tegen mijn zoon dat vader zijn
iets is dat je altijd bent en niet
iets dat je zomaar even tien dagen kunt parkeren, zij gaat immers ook niet weg en is er altijd.
Als ik haar nu zie word ik zo ontzettend boos dat ik me met heel
veel moeite in kan houden. Help
me alsjeblieft met tips hoe ik dit
op kan lossen zonder dat we hele
grote ruzie krijgen, want dat is
nóg erger voor mijn zoon.

Wilt u reageren op dit dilemma,
of wilt u zelf een dilemma inbrengen? Mail naar duurzaamouderschap@levgroep.nl, o.v.v dilemma 5 en mogelijk wordt uw reactie over twee weken geplaatst. s

ZOEK JE INFORMATIE OVER
OUDERSCHAP, RELATIE OF
ECHTSCHEIDING?
KIJK OP
WWW.SAMSARA-HELMOND.NL

ZOEK JE INFORMATIE OVER
OUDERSCHAP, RELATIE OF
ECHTSCHEIDING?
KIJK OP
WWW.SAMSARA-HELMOND.NL

DEZE ZOMER EEN NIEUW PLAFOND IN 1 DAG
GEREGELD VANUIT UW LUIE STOEL
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Helmond Sport huurt Snepvangers
en Klomp van NAC Breda
Helmond
Diego Snepvangers en Daan
Klomp spelen aankomend seizoen voor Helmond Sport. Beide spelers komen op huurbasis
over van NAC Breda. Helmond
Sport en NAC Breda werken
sinds vorig seizoen samen. Helmond Sport heeft nog geen O.19
jeugdteam, om jonge talentvolle spelers door te laten stromen.
Om te komen tot een uitgebalanceerde selectie is een samenwerking met NAC Breda aangegaan.
Een beleidsmatige keuze in relatie
tot het opnieuw opzetten van de
jeugdopleiding samen met OMO
Scholengroep Helmond. Diego
Snepvangers werd vorig seizoen
gehuurd en speelde 33 wedstrijden voor Helmond Sport, voornamelijk als buitenspeler. Daan
Klomp is een rechter centrale verdediger en speelde vorig seizoen
voor NAC Breda waar hij 9 wedstrijden in de eredivisie speelde.
Guus Joppen terug
naar Helmond Sport
Helmond Sport heeft afgelopen
dinsdag met Guus Joppen overeenstemming bereikt over een
tweejarige verbintenis. De nu
29-jarige verdediger keert daardoor terug naar de club waarbij
hij in november 2007 als zeventienjarige zijn debuut maakte in
het betaald voetbal. Dat seizoen

begon Joppen als jeugdspeler
van Helmond Sport O19, maar
vanaf de eerste keer dat hij door
de toenmalige trainer Jan Poortvliet bij de selectie was gehaald,
werd hij een drijvende kracht in
het eerste elftal. Aan het eind van
het seizoen 2011-2012 verruilde
Joppen Onze Club voor VVV
Venlo. Beide ploegen troffen elkaar toen ook toevalligerwijs in
de nacompetitie voor een plaats
in de eredivisie. Na 3 jaar VVV en
2 jaar Willem II ging de rechtsbenige Eindhovenaar naar NEC,
waar zijn twee jaar durende contract nu is afgelopen. Algemeen
directeur Leon Vlemmings over
de aanwinst met maar liefst 376
wedstrijden in het betaalde voetbal: ‘Wij zijn erg blij met de komst
van Guus. Zowel in als buiten het
veld hebben we ervaring en volwassenheid nodig. Spelers die
voorop gaan in de strijd en al wat
hebben meegemaakt. Guus is
op en top prof en weet wat hier
wordt gevraagd’. Guus Joppen
(die nog een medische keuring
moet ondergaan) heeft een goed
gevoel over zijn terugkomst. “De
nieuwe plannen bij mijn oude
club spreken mij zeer aan”. s

MEGA
OPRUIMING

20%
KORTING

Geldend op diverse modestoffen uit voorraad zomercollectie
o.a. tricots, jeans, viscose, katoen ed.
Met onze vasteklantenkaart loopt uw korting zelfs op tot 25%!
Geldend van 25 juni t/m 31 augustus 2019 m.u.v. lopende
aanbiedingen. Let op: bouwvaksluiting 20 juli t/m 12 augustus.

Plameco Vakbedrijf Van Osch
Kruiseind 16c, Gemert. T 0492-368100
Spoorweide 1, Riel. T 013-7200977
www.vakbedrijfvanosch.nl

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

Het Goedkope Huis
Maaspoort 58
6001 BR - Weert
Tel. 0495 - 533552
info@hetgoedkopehuis.nl
www.deelenstoffen.nl
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Het is weer bijna tijd
voor de zomerkermis

Broodje frikandel
8 stuks - Diepvriesspecialist
Normaal 7,49

2 zakken
voor

9,

99
(Bron foto; Wim van de Broek).

Centrum
De Helmondse Zomerkermis vindt dit
jaar plaats van donderdag 11 juli tot en
met woensdag 17 juli. Er staan meer dan
55 attracties in het centrum van de stad.
Ook vinden er verschillende activiteiten
plaats, waaronder de stille kermis en de
kindermiddag.

Bami- en/of nasi goreng
400 gram - Welten

Frites
Frieten

Kroketten

Activiteiten
Tijdens de Zomerkermis in Helmond vinden er gezellige activiteiten plaats. Op 11
Normaal vanaf 3,19
juli wordt om 16.00 uur de kermis officieel
Voorgebakken Frieten
geopend en kan het feest beginnen. Ook
vindt tijdens de Zomerkermis de Stille
Kermis plaats: licht, geluid en de snelheid
Frites
10/10 mm
van attracties worden aangepast, zodat
Frieten
mensen die gevoelig zijn voor prikkels ook
van de kermis kunnen genieten. De stille
kermis is op 15 juli van 13.00 tot 14.00 uur.
Op 17 juli is het kindermiddag tussen 14.00
en 17.00 met diverse soorten vermaak,
1020407
waaronder een schminker en een clown.
1 kg

5 stuks - Diepvriesspecialist

2 schalen
voor

Normaal 3,39

Frites préfrites -

2 schalen
voor

Rundvlees, stoofvlees,
goulash en/of kipsaté

4,99

10/10 mm

1020409
2 kg
54 10376 722996
5 x 2 kg
1 54 10376 722987

4,99

54 10376 722997
10 x 1 kg
1 54 10376 723007

Dikke frites of
Frites
préfrites
7 x 9dunne
c.-o.
frites - Voorgebakken Frieten
7 x 9 c.-o.
2 kilogram - Lutosa

Normaal 4, 10/10 mm
Allumettes
Fijne Frieten
49

2,

99

Frites 7/7 mm
Frieten

1020536
2 kg
54 10376 822581
5 x 2 kg
1 54 10376 822595

1020407

7 x 9 c.-o.

7 x 9 c.-o.

1 kg
54 10376 722997
10 x 1 kg
1 54 10376 723007

7/7 mm

Pom’Steak

Hawaii-spies of
shaslick-spies
9 stuks - Diepvriesspecialist
Normaal 8,49

1016226

Allumettes
10/18 mm
Fijne Frieten

5,99

1 kg
54 10376 022325
10 x 1 kg
1 54 10376 022322

1020513
1 kg
54 10376 822604
10 x 1 kg
1 54 10376 822618

8 x 9 c.-o.

7 x 9 c.-o.

Allumettes
Fijne Frieten

Cornetto

vanille of aardbei
6/8 stuks - IJsboerke
10/10 mm

Normaal vanaf 4,79

3,83

1020513
1 kg
54 10376 822604
10 x 1 kg
1 54 10376 822618

20%
korting
7 x 9 c.-o.

www.diepvriesspecialist.nl Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist

zolang de voorraad strekt. Van woensdag 26 juni t/m dinsdag 9 juli 2019.
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Jumbo Spaaractie
In samenwerking met de Jumbo Supermarkten in Helmond kent de Zomerkermis dit jaar weer de unieke kermismun-

7/7 mm

4,71
7/7 mm

IJsstam

diverse smaken
1000 ml. - Jacques
Normaal vanaf 2,09

GRATIS
tegen inlevering van
200 Piggypunten

Kraskaartactie
Kans maken op kermiskorting? Dat kan!
Vanaf de koopzondag van 30 juni ontvangt de centrumbezoeker vanaf tien euro
die wordt uitgegeven in een deelnemende
winkel of horecazaak in Helmond Centrum één gratis kraskaart. Er is een grote
prijzenpot met onder andere kortingen op
je favoriete attracties.
Neem je kraskaart mee naar de betreffende attractie en krijg je korting. De kraskaarten zijn tot aan het einde van de zomerkermis in te leveren. Een kraskaart is
één per persoon per rit in te leveren. Welke
winkels doen mee met de kraskaartactie?
Kijk op de website!
Informatie
Op zoek naar meer informatie? Kijk op de
website www.helmondkermis.nl of volg
ons via verschillende sociale media kanalen, zoals Facebook (@helmondkermis)
en Instagram (@helmondkermis). s

De Senioren Vakantie Week en
activiteiten KBO-St. Lucia
Mierlo-Hout

10/18 mm

Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004

Verschillend grootvermaak weet zijn weg
weer naar de Helmondse Zomerkermis
te vinden, waaronder de Super Mouse,
Future Dance en de Mad Mill. Het gehele
overzicht vind je terug op de website van
Helmond Kermis.

tenactie. Wie in de deelnemende Jumbo
Supermarkten in Helmond inkopen doet,
ontvangt een gratis kermismunt bij iedere
€ 15,- aan boodschappen. De kermismunt
heeft een waarde van €1,-. De kermismunten kunnen verzilverd worden bij kermisattracties op de Helmondse Zomerkermis.
De munten zijn één per persoon per rit in
te zetten. De Kermismuntenactie van de
Zomerkermis start op 25 juni en de munten zijn in te zetten tot het einde van de
kermis: 17 juli 2019. Doet de Jumbo bij jou
in de buurt mee? Kijk op de website!

De Senioren Vakantie Week: Woonzorgcentrum Savant Alphonsus / KBO-St.
Lucia 2019 is zoals eerder al aangekondigd van maandag 29 juli t/m vrijdag 02
augustus 2019. U kunt zich in Woonzorgcentrum Savant Alphonsus op onderstaande data nog inschrijven:

Repaircafé KBO-St. Lucia
Op zaterdag 22 juni a.s. van 13.00 tot
16.00 uur en op donderdag 4 juli a.s. van
13.00 tot 16.00 uur kunt u weer terecht bij
het Repaircafé KBO-St. Lucia in de Geseldonk. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Adriaan van Veggel, vicevoorzitter@kbo-stlucia.nl of telefoon 0492-841112. Direct e-mailen kan ook
naar: repaircafe@kbo-stlucia.nl s

Vrijdag 5 juli 14.00 tot 15.00 uur
Dinsdag 9 juli 10.00 tot 11.00 uur
koffieochtend KBO-St. Lucia
Op dinsdag 2 juli a.s. is er van 10.00 tot
12.00 uur de maandelijkse koffieochtend
in wijkhuis de Geseldonk te Mierlo Hout.
U kunt er gewoon gezellig buurten, maar
ook een kaartje leggen of een ander spelletje doen. Kom gerust eens aan. Er zijn
ook altijd enkele bestuursleden aanwezig.
Een kopje koffie/thee kost slechts €0,50.
U bent van harte welkom!

KBO
ST. LUCIA

de loop weekkrant HELMOND
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VAKANTIEEN WEEKENDKRACHTEN
GEZOCHT!

11

Strabrecht College naar the US: Start van
robotica project met Fontys Robotics PI team

ADVENTURE STORE HELMOND IS OP ZOEK NAAR NIEUWE MEDEWERKERS!

inks docent Dirk van den Broek met zijn speciaal Havo-VWO bovenbouw team.
(Bron foto; Strabrecht College)

WIJ ZOEKEN:

• VAKANTIE EN WEEKENDKRACHTEN
(tussen 17-20 jaar )

Regio

(gemiddeld 10-20 uur per week)

Vrijdag 14 juni is de samenwerking van
het Strabrecht College met het Fontys
Robotics PI team gestart: 5 bovenbouw
leerlingen van havo en vwo nemen in het
kader van hun profielwerkstuk deel aan
dit project. In het najaar gaan onze leerlingen een avond in de week naar Fontys
voor lessen in SolidWorks ontwerpen,
C++ programmeren en andere relevante
vakken.

• PARTTIME KRACHTEN
Studenten die graag in de vakantieperiode willen werken en die na de vakantie periode ook in de
weekenden en vakanties beschikbaar zijn. Een bijbaan voor langere periode dus!
Neem snel contact op en wie weet heb je die leuke vakantie en weekendbaan!
Ben je flexibel inzetbaar, ook in de weekenden? Ben je nieuwsgierig, energiek, een teamplayer?
Heb je vmbo-T / mavo / mbo werk- en denkniveau?
Mensen met energie die van nature graag met mensen omgaan nodigen wij uit om te reageren.

WIJ BIEDEN:
Een leuke flexibele bijbaan die je goed kan combineren met je studie in een jong en dynamisch team.
Onze winkel is avontuurlijk en sportief en in een omgeving waar klanten met plezier winkelen voor hun
vakantie, vrijetijdsbesteding of hobby. Onze medewerkers krijgen een hoge personeelskorting op aankopen
vanuit de winkel. Regelmatig gezellige personeelsactiviteiten. Een marktconform salaris met vakantie
toeslag en op te bouwen vakantie uren.

In januari 2020 wordt het thema van de
wereldwijde wedstrijd FIRST Robotics
Competition bekend gemaakt en gaat het
Fontys team samen met onze leerlingen

Ben jij klantvriendelijk, klantgericht en werk je graag in een actieve winkel?
Weet jij hoe je perfect mee kan denken met de klant? Ben jij gemotiveerd om een echte outdoor adviseur
te worden in het meest avontuurlijke bedrijf van Mierlo-Hout?

SOLLICITEER NU!

aan de slag om binnen een kleine 2 maanden een robot van scratch af te ontwerpen,
bouwen en testen: dus van ontwerp van
chassis, aandrijving, software t/m uiterlijke vormgeving. En dat alles in de voertaal
Engels vanwege het internationale karakter van het Fontys studenten team.
Dan volgen de wedstrijden in de USA.
Naast deze Strabrecht bovenbouw leerlingen is er zelfs een onderbouw leerlinge
die uit eigen initiatief betrokken wil zijn bij
dit project. Chapeau voor deze ondernemendheid. Dit past weer uitstekend in het
curriculum van de Brainport School het
Strabrecht College: Ontwerpen, Onderzoeken, Ondernemerschap, Omgeving en
Internationalisering. s
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Stuur je CV en motivatiebrief naar: info@adventurestore.nl of bel 0492-523668 t.a.v. Theo van Houts

Veteranendag in de Gaviolizaal
Centrum

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

Zaterdag 29 juni is het Nationale Veteranendag. Op Veteranendag bedankt
heel Nederland haar meer dan 115.000
veteranen voor hun inzet, nu en in het
verleden. Ook draaiorgels waren in de
oorlogstijd, maar ook zeker na de bevrijding, gewild voor een stukje vertier door
onze bevrijders.

Wij wensen
u een mooie
zomer toe!

Vele veteranen uit Helmond en omstreken zullen op deze dag naar Den Haag
gaan, “The Place To Be”. Echter er zullen
ook achterblijvers zijn, een reden dat we
op deze dag Veteranen op vertoon van
hun veteranenpas een kopje koffie met
cake aanbieden. Ook zullen wij de mogelijkheid scheppen om naar het defilé te
kijken. Natuurlijk bent u ook welkom om
te genieten van onze museale draaiorgels.
Onze deskundige vrijwilligers staan klaar
om u tekst en uitleg te geven over de or-

gels. Wilt u zelf actief zijn dan is het ook
mogelijk uw draaiorgeldiploma te halen
op ‘onze Klenne’. Verder kan men ook
kijken naar de snaarinstrumenten en accordeoncollectie van Arie Willems met
exemplaren meer dan 100 jaar oud. Heeft
u een dorstige keel gekregen dan is er de
horeca om u van een glaasje fris of een
biertje te voorzien. Ook is het inmiddels
zeker dat we tot 1 januari nog concerten
kunnen verzorgen. Hiervoor zouden we
graag nog wat extra vrijwilligers in de Horeca kunnen gebruiken. Ook kunnen wij
weer maatschappelijke stage aanbieden
op onze concertzondagen.
Heeft u wat tijd over of moet je een maatschappelijke stage verrichten, neem dan
contact op met de Stichting Draaiorgels
Helmond via mail info@draaiorgelshelmond.nl of telefonisch 06-39682404. De
Gaviolizaal is te vinden aan de Torenstraat
36a, 5701 SH Helmond. Geopend van 13.00
tot 17.00 op zaterdag en zondag. Overige
dagen voor groepen op afspraak. s

Gilde St.Sebastiaan huldigt diamanten Gildebroeders
Regio

Aangepaste openingstijden
Geen inloopspreekuur in Helmond en Lieshout
van 4 juli tot en met 15 augustus.
Ons kantoor in Someren is gewoon geopend.
Telefonisch blijven we bereikbaar op 0493 49 76 66

Aanstaande zaterdag 29 juni zal gilde St.
Sebastiaan uit Mierlo tijdens een speciale avond in hun gildehuis, gelegen aan
de Arkweg 21 te Mierlo het heuglijke feit
vieren dat twee van hun gildebroeders
maar liefst 60 jaar lid zijn van het plaatselijke gilde St.Sebastiaan. Piet van der
Sommen uit Mierlo-Hout (89) en Piet
Hurkmans uit Someren (80) twee iconen
binnen het wereldje van de gilden én diamanten jubilaris zullen op speciale wijze
worden gehuldigd vanwege het unieke
jubileum, 60 jaar lid van het gilde.
Huldiging
Trots zullen de beiden Pieten, Van der
Sommen en Hurkmans, ook zaterdag 29
juni 2019 zijn als ze worden gehuldigd vanwege hun 60-jarig lidmaatschap van gilde

St.Sebastiaan uit Mierlo. Van 19.00 uur tot
19.30 uur zal de officiële huldiging plaatsvinden door het Kringbestuur Peelland en de
Regerend Deken van gilde St.Sebastiaan, gevolgd door de vendelgroet. Aansluitend zal
iedereen van 19.30 uur tot 21.00 uur de gelegenheid krijgen tot het feliciteren van de beide jubilarissen. Een ieder die zich betrokken
voelt tot de jubilarissen Piet van der Sommen
en Piet Hurkmans óf gilde St.Sebastiaan is
van harte uitgenodigd in het gildenhuis, gelegen aan de Arkweg 21 te Mierlo. s

De diamanten gildebroeders Piet Hurkmans
en Piet van der Sommen (foto; Jos Lenssen).
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Stiphout Vooruit haalt €20.000,- De Wensboom van
op voor Stichting ALS
het Sint Annaklooster
De verschillende Stiphoutse
teams hadden een manier bedacht om zo veel mogelijk geld
te verzamelen. Jeugdspelers wasten bijvoorbeeld auto’s, of organiseerden een statiegeldactie.
De mannen van het vierde elftal
hadden weer een andere tactiek:
véél bier drinken om de kas te
spekken. Maar ook uitgenodigde
teams namen veel geld mee naar
Stiphout. Het is onmogelijk om
alle hartverwarmende initiatieven hier te benoemen, want dan
zou deze Weekkrant De Loop
vermoedelijk niet door de brievenbus passen.

Stiphout Vooruit samen met Legendary PSV (Bron foto; Wim van den Broek).

Stiphout
Normaal gesproken wordt
voetbal met twee doelen gespeeld. Maar afgelopen zaterdag, tijdens de voetbalmarathon van Stiphout Vooruit, was
er eigenlijk maar één doel: zo
veel mogelijk geld ophalen voor
Stichting ALS. Het werd een
groot succes waar tweeduizend
mensen op afkwamen.
Stiphout Vooruit is sinds een
aantal jaren maatschappelijk
partner van Stichting ALS, dat
strijdt om de progressieve spierziekte de wereld uit te krijgen.
De voornaamste reden is triest:
bij oud-selectiespeler Nicky van
den Eijnden (33) is begin 2016
ALS geconstateerd. Sindsdien

zet de voetbalclub elke jaar acties
op touw om geld op te halen. Dit
jaar dus een voetbalmarathon.

Fraai bedrag
Aangevuld met een grote loterij, een aantal veilingen volgens
Amerikaans opbodsysteem en
een groot aantal betalende bezoekers gaf de teller laat op de
avond een héél fraai bedrag aan:
€ 20.000,-. Een kroon op een
prachtige dag, vond ook medeinitiatiefnemer Jeroen van Bilsen.
“Het mooist vond ik dat deze
actie door de hele vereniging
is gedragen.
De betrokkenheid binnen de
club was enorm en alle leden,
maar ook bezoekende teams,
hebben zich ingezet om maar zo
veel mogelijk geld op te halen.
Een beter voorbeeld dat sport
verbroedert is volgens mij heel
lastig te vinden.” s

Wedstrijd tegen Legendary PSV
Ondanks de verdrietige aanleiding
werd het een feestelijke dag op
sportpark Molenven. Alle teams
speelden een wedstrijd tegen een
zelfgekozen tegenstander. Een
hoogtepunt was de wedstrijd van
Stiphout Vooruit 1 tegen Legendary PSV; een team met helden
uit vervlogen tijden. Bekende namen als Michael Lamey en Anton
Janssen verschenen op de groene
mat, maar ook Luc Nilis, Phillip
Cocu en Danny Koevermans gaven acte de présence. Tijdens dit
duel stond het publiek rijen dik.
Ook Nicky was er. Het gaat niet
goed met hem, maar hij wilde per
se nog aanwezig zijn.

OPRUIMING

gaat de wijk in
Helmond

De Wensboom is een initiatief
van de vrijwilligers van Sint Annaklooster. Bij de Wensboom
gaat het om het realiseren van
persoonlijke (en vaak laatste)
wensen, van gasten op de locaties van Sint Annaklooster in
Eindhoven en Helmond.
Per medio juni zijn de ‘wensboom-activiteiten’
uitgebreid
naar de wijk, naar de cliënten, die
thuiszorg ontvangen van het Sint
Annaklooster. Het gaat om een
pilot in Helmond/Geldrop. Hiervoor gaan de twee Wensboomvrijwilligers van het Logeerhuis
en hospice Valkenhaeghe uit
Helmond zich samen met het
wijkteam inzetten. Het gaat om
“ideële” wensen, die uitgevoerd
kunnen worden door de vrijwilligers, waarbij er wordt gezorgd
voor het praktisch en financieel
regelen van deze wens; denk
bijvoorbeeld aan vervoer en begeleiding. Indien professionele
begeleiding nodig is, dan wordt
in overleg gekeken of en hoe dit
mogelijk te realiseren is. In het
7-jarige bestaan van de Wensboom van Sint Annaklooster zijn
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Tarieven per dag
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2,50 euro p.p.
(maximaal 2 betalende kinderen per gezin)
Deelnemers tot 5 jaar
gratis

WWW.FIETS4DAAGSEDEPEEL.NL
STIPHOUT HEEFT EEN SPECIALE FIETSDAG VOOR KIDS

Kinderden fietsen graag met leeftijdsgenootjes, houden van uitdagingen en vooral van een wedstrijdje.
Op woensdag 10 juli kunnen kinderen van groep 6 tot 8 van de basisscholen in Stiphout, Warande en
Mierlo-Hout zich bij de F4D uitleven op het 30 km traject. Onder begeleiding van een volwassene fietsen
zij in groepjes van 5 kids in een soort van wedstrijdverband ondere andere; behendigheidsproeven,
estafette en een klimtijdrit over een deel van de Gulbergen. Bjorn van Dijk, wielertrainer bij de jeugd van
Buitenlust, heeft voor de kids het parcours opgedeeld in stukken van steeds ongeveer 6 km fietsen.

Aanmelden via: stiphout@fiets4daagsedepeel.nl (tot uiterlijk 3 juli 2019).
®

®
Circle
of Gentlemen
Circle
of Gentlemen

Circle of Gentlemen
®

Circle of Gentlemen
®
Circle of Gentlemen

Aan de wensen zijn in principe
geen kosten verbonden voor de
wensaanvrager. De financiële
middelen komen enkel en alleen
uit giften. Donaties zijn dan ook
altijd welkom, zodat door dit
mooie initiatief nog veel wensen
vervuld mogen worden. 

e

ZONDAG 30 JUNI KOOPZONDAG

KORTING

er op vijf locaties van Sint Annaklooster al heel wat uiteenlopende wensen vervuld: bijvoorbeeld
een rit in een Tesla op de Duitse
Autobahn, een voetbalwedstrijd bijwonen van PSV in een
VIP-lounge, een bezoek naar de
Maria-kapel in de Sint Jan in Den
Bosch, een wellness-middag,
een ondertrouw-ceremonie en
pizza’s bakken.

®

Circle of Gentlemen

weekkrant de loop

®

HELMOND

FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond
T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl
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Elke zondag
koopzondag Helmond

16

Ibiza-markt
ON TOUR

17

ADVERTEREN
IN DE AUGUSTUS
UITGAVE? 100.000 EX.
MET NIEUWS UIT
DE PEEL

Neem dan contact met
ons op via:
info@grootpeelland.nl

(Bron foto; De Vaste Clique).

Helmond
Over iets meer dan een maand
is het zover: De 19e editie van
de Kasteeltuinconcerten! 7 zomeravonden genieten van fijne
muziek. Ook dit jaar weer heeft
de organisatie haar best gedaan
om een toffe en gevarieerde line-up samen te stellen!

5 JULI:

FEEST: HOTTUB HEROES

Scheurende gitaren, stevige beats
en dikke synthesizers beuken
door je speakers waarbij stilstaan
geen optie is! Zingen, springen en
dansen is wat je kan verwachten
in een kolkend bad van energie
waarbij de hits van de 90’s, 00’s
en nu in een lekker tempo voorbij
razen. De band bestaan uit zes
muzikale helden die zich door de
jaren hebben ontwikkeld als ware
podiumbeesten. Geef je over en
dompel je onder in de wereld van
de HOTTUB HEROES! In navolging van het grote succes van de
Daredevils die vorig jaar de reeks
aftrapten kiezen we ook dit jaar
voor een feestband die de kasteeltuinconcerten 2019 ook met
een knal opent.
www.hottubheroes.nl

12 JULI

SALSA: ORQUESTA PEGASAYA

Orquesta Pegasaya is een van de
oudste nog bestaande salsagroe-

pen van Nederland. Pegasaya betekent letterlijk kleefkruid of klis
en dit is ook precies waar de muziek voor staat : als een zwaankleef-aan blijft de vrolijke muziek
aan je plakken. Eenmaal op het
podium zorgt de band voor een
muzikale rondreis door LatijnsAmerika en de Cariben met gepeperde salsa’s, snelle merengues,
romantische bachata’s , sensuele
zouk en diverse Antilliaanse ritmes. Orquesta Pegasaya heeft al
heel veel grote festivals in binnen
en buitenland opgeluisterd. Dit
orkest heeft show in het bloed,
feesten dus in een hels tempo!
www.orquesta-pegasaya.com

19 JULI

TRIBUTE: ABBA TRIBUTE

Dancing Queen, Waterloo, The
Winner Takes It All, stuk voor
stuk klassiekers waarmee ABBA
tussen 1972 en 1982 een onuitwisbare indruk achterliet. Met meer
dan 370 miljoen verkochte platen wereldwijd, is het één van de
meest succesvolle bands ooit. Ga
er maar aan staan als Nederlandse ABBA Tribute band.
Maar volgens de Nederlandse en
buitenlandse pers zijn ze weergaloos goed. Perfect meerstemmig
zingen is hun handelsmerk en
met respect voor de oorspronkelijke composities en hun authenticiteit, onderscheiden ze zich van
alle anderen. Abba is op dit moment weer helemaal terug dus de

organisatie kon niet achterblijven
deze topband te boeken.
www.abba-tribute.nl

op YouTube. www.kennyb.nl
www.heightsmeditationband.com

26 JULI

NEDERPOP:
DE MANNEN VAN ORANJE

SOUL! is een hete stomende
trein die je terugbrengt naar het
gouden tijdperk van ‘The Sweet
Soul Music!’. De soulsound uit de
jaren ‘60- en ‘70 zit zanger Huub
Janssen jr in het bloed en dat is
te horen. Groove, slicke moves
en het authentieke geluid van
soul legendes als James Brown,
Otis Redding, Sam & Dave, Jackie
Wilson en Wilson Pickett maken
deze show tot een feest waarbij
stilstaan geen optie is.
www.soulsoul.nl

De Mannen van Oranje maken
feest. Alle bekende Nederlandstalige kroegstampers komen
voorbij: Frans Duijts, Jan Smit,
René Schuurmans, André Hazes,
Vinzzent, Gebroeders Ko, Guus
Meeuwis, Wolter Kroes, Gerard
Joling, Nick & Simon en ga zo maar
door. De enige band in Nederland
die alleen maar feestmuziek van
eigen bodem speelt en daarmee
elk publiek van jong tot oud aan
het hossen en zingen krijgt.
www.demannenvanoranje.nl
www.hard2get.nl

SOUL & FUNK: SOUL!

2 AUGUSTUS

REGGAE:
HEIGHTS MEDITATION | KENNY B

In het voorprogramma van Kenny
B staat Heights Meditation. Recht
uit Amsterdam creëert Heights
Meditation reggae met dub-,
ska-, hiphop-, dancehall- en Surinaamse invloeden. Kenny B was
met ruim tien nummer 1-hits al
een begrip in Suriname. Hij zingt
al vanaf zijn achtste in het Engels, Aucaans, Sranantongo en
inmiddels ook in het Nederlands.
Na zijn eerste Nederlandse single
‘Als je gaat’, bracht hij de hit ‘Parijs’ uit, die inmiddels meer dan
31 miljoen keer gestreamd is en
bijna 34 miljoen keer is bekeken

9 AUGUSTUS

Tim Akkerman, oud frontman
van Di-rect, brengt aan de Kasteeltuinconcerten een muzikale ode
aan zijn held Bruce Springsteen in
‘Tim Akkerman sings The Boss’!
De zanger is al zijn hele leven
fan van Springsteen, sterker nog:
songs als The River en Badlands
staan volgens Tim aan de basis
van zijn muzikale ontwikkeling.
Al bij eerdere optredens vond hij
het leuk om The River af en toe te
spelen, en mensen vroegen al snel
of ze daar meer van konden horen.
Zo werd ‘Tim Akkerman Sings
The Boss’ geboren. Met dit geweldige project deed hij al veel
grote festival aan en nu mogen wij er op De Kasteeltuinconcerten ook van genieten.
www.timakkerman.nl

De nummer 1
DeTRIBUTE:
nummer
1
van
Brabant
TIM AKKERMAN
De
nummer
1 TUIN in
WWW.KASTEEL
SINGS
THE
BOSS
+
van
Brabant in
kunststof
CONCERTEN.NL
van
Brabant in kozijn
SPETTERENDE AFSLUITING
KASTEELTUINCONCERTEN
2019
kunststof
kozijnen
kunststof kozijnen
16 AUGUSTUS

• ‘s-Hertogenbosch
• Breda
• Udenhout
De
nummer 1
• Eindhoven

van Brabant in
kunststof
kozijnen
Kijk voor onze openingstijden
en speciale acties op:

www.kozion.nl

• ‘s-Hertogenbosch
• Breda

• ‘s-Hertogenbos
• Breda
• ‘s-Hertogenbosch
• Udenhout
• Breda
• Eindhoven
• Udenhout
• Nuenen
Eindhoven

Kijk voor onze openingstijde
en speciale acties op:
Kijk voor onze openingstijden
en speciale acties op:

www.kozion.nl
www.kozion.nl
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Geslaagd?
Natuurlijk slaag je op de
Engelseweg te Helmond voor bijna al je
aankopen op het gebied van wonen,
de tuin, dieren, hobbies en je auto of boot.

De Engelseweg, de plek waar je
urenlang zorgeloos kunt shoppen bij
meer dan 50 winkels of genieten van
een lekkere lunch.
En natuurlijk deskundige medewerkers,
service en gratis parkeren voor de deur.
p.s. ook vlaggen kun je er kopen!

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren

Shopping.
HELMOND

Alvast gefeliciteerd.
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Programma en boek

sterke basis voor blijvende herinnering vrede en vrijheid
Op D-Day, 6 juni, vond de opening plaats van
het project Death Valley De Peel,
het samenwerkingsproject in de Peel voor
de viering van 75 jaar vrijheid. Het project
is geïnitieerd door Museum Klok & Peel,
in samenwerking met alle Peelgemeenten.

Regio
De opening in Museum Klok &
Peel werd bijgewoond door vertegenwoordigers van de militaire
gemeenschap in Nederland, vier
burgemeesters van de Peelgemeenten, ooggetuigen, leerlingen van het Varendonck college,
betrokken organisaties en vele
vrijwilligers. Aanwezigen spraken
de wens uit om in verbondenheid
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 plaatsvervanger voor oud commandant
Landstrijdkrachten Mart de Kruif
die verhinderd was. De Franse delegatie, vertegenwoordigd door

Staf Assistent Franck Roumy, liet
weten dat kolonel Sylvain Nogrette, militair attachee, uitkijkt
naar samenwerking met Death
Valley De Peel. Hij is met name
betrokken bij de herdenking
‘dubbelcrash’ op 7 februari 2020.
Burgemeester van Helmond, Elly
Blanksma: “We moeten de verhalen 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 ooggetuigen die
nog in leven zijn en betrokkenheid hebben gehad bij de realisatie van de tentoonstelling 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 museumshop en
in de regionale boekhandel. Ook
de jeugd was vertegenwoordigd.
Marlies Rijskamp en Sem van
Meijl, studenten aan het Varendonck College, droegen een eigen
geschreven oorlogsverhaal voor.
Tot december 2020 worden er
door meer dan 53 organisaties
meer dan 150 activiteiten georganiseerd, waarbij te denken valt
aan diverse fietsroutes langs bijzondere locaties in De Peel waar
zich tijdens WOII bijzondere gebeurtenissen hebben afgespeeld.
Of bezoek de venstertentoonstelling over de Peel in oorlogstijd in
Museum Klok & Peel. Op de website www.deathvalleydepeel.nl is
reeds een greep aan activiteiten te
vinden. Om het grote programma
van Death Valley De Peel te kunnen realiseren, 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.

Met de VVV-Autoroute
langs prachtige Peeljuwelen
VVV De Peel stuurde redacteur Jac Babin met zijn vrouw op pad, om deze route voor u grondig te verkennen.
(Bron foto; VVV De Peel).

Regio

vrouw op pad, om deze route
voor u grondig te verkennen.

Nieuw! Een autoroute van 130
km langs 5 prachtige peelgemeenten. Als boekje verkrijgbaar bij de VVV’s van GemertBakel, Asten, Deurne, Helmond
en Laarbeek. Een heldere routebeschrijving, boordevol informatie. Bedoeld voor iedereen die
niet meteen denkt aan wandelen
of fietsen, maar toch De Peel wil
ontdekken. VVV De Peel stuurde redacteur Jac Babin met zijn

Eerste etappe:
Beek en Donk, Gemert, Deurne
De route gaat richting Gemert.
Onderweg komen we langs het
Missieklooster van Het Heilig
Bloed. Feilloos navigeert mijn
bijrijdster me naar het sfeervolle
Ridderplein van de Vrije Heerlijckheid Gemert. Bij het Boerenbondmuseum pauzeren we even
voor een kop koffie met een forse plak boerencake. We nemen

er ook een kijkje. De tocht gaat
verder via Cox naar het Esdonks
Spijkerkapelleke. Hier steken we
een kaarsje op voor de goede afloop van ons avontuur. Van bedevaartsplaats Handel gaat het
verder, richting De Rips, Milheeze
en Bakel. Dat zijn mooie Peelbriljantjes. Door natuurgebied De
Stippelberg, richting Deurne. We
nemen natuurlijk ook een kijkje in
het prachtige museum De Wieger
dat gevestigd is in het voormalige
woonhuis van de legendarische
huisarts Hendrik Wiegersma.

Soldaten in de Peel
(bron foto’s: Imperial War Museum.)

Tweede etappe: Deurne, Asten
De volgende dag pikken we de
route hier ook weer op. Via Liessel en Vlierden belanden we in
Griendtsveen. We lunchen in
herberg De Morgenstond. We
bezoeken de St Barbarakerk uit
1895. Dit is nu hartje Peel! Talloze
vaarten en een beschermd dorpsgezicht herinneren aan de tijd dat
hier nog turf werd gestoken. Via
Helenaveen rijden we Neerkant
binnen. Bij Asten-Heusden zien
we de restanten van het meer dan
600 jaar oude kasteel met kasteelhoeve, waarna we in Asten belanden. Een bezoek aan het Museum
Klok & Peel staat hoog op ons
lijstje. We kijken onze ogen uit,
bij het zien van die enorme verzameling klokken, beiaarden en
de uitgebreide informatie over de
natuur uit de Peel.
Derde etappe:
Asten, Beek en Donk
Bij het Klokkenmuseum pikken
we de volgende dag de route weer
op. Die gaat richting Helmond.
Helmond herbergt veel bezienswaardigheden: De Cacaofabriek,
het kasteel, Boscotondo, Het
Speelhuis, het prachtige park De
Warande. We maken een korte
wandeling in dit park en drinken
koffie in het gezellige Warande
Parkrestaurant. En hop, we gaan
weer verder, langs kasteel Croy
in Aarle-Rixtel naar Lieshout met

zijn prachtige molens en zijn imposante brouwerij van Bavaria. In
Mariahout bij de Lourdesgrot steken we nog een kaarsje op, want
we zijn bijna bij het eindpunt van
ons avontuur. Over De Hei en De
Herendijk rijden we terug naar
Beek en Donk. Kasteel Eikenlust
laten we deze keer links liggen.
Na drie mooie etappes, staat de
teller op 148 km. Er waren een
paar omleidingen én … toegegeven, we waren niet altijd goed
bij de les. Daardoor ging het wel
eens gewoon ouderwets mis!
Conclusies
De autoroute Peeljuwelen is een
fantastische manier om De Peel
te leren kennen. Rijden zonder
TomTom is een spannende en
nostalgische sensatie. Met dank
aan mijn meer dan voortreffelijke
navigator! De route gaat steeds
over rustige binnenwegen. We
hebben genoten van afwisselende landschappen, prachtige
gebouwen en mooie musea. We
kozen steeds voor een snelle hap.
Er zijn echter ook voldoende horecagelegenheden om uitgebreider te lunchen of te dineren.

Kortom,

deze autoroute is een
absolute aanrader!

16
4
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Ibiza-markt
ON TOUR opnieuw
in Helmond

Het wordt een geweldig leuke zomer bij

Kasteel Helmond!
Helmond
Speciaal tijdens de zomerperiode (6
juli t/m 25 augustus) wordt Kasteel
Helmond omgetoverd tot Zomerkasteel Helmond. Met alle zomerse toeters en bellen van de partij. Oh, dat
wordt genieten! Want onder andere
de kasteelbewoners uit het verleden
komen er tot leven. Zij vertellen over
wat zij doen op het kasteel.
Ook kun je meehelpen met de kok helpen met kruiden vijzelen, de dienstmeid
met zilver poetsen en de timmerman met
schaven. En zo is er nog veel meer. Bekijk
hieronder een deel van het programma!
Op 6 en 7 juli hebben opa’s en oma’s
gratis entree tijdens Opa en Omadag!
Voor de kleinkinderen betaal je de reguliere entreeprijs. Deze actie is geldig voor
maximaal twee grootouders per gezin.
Zomerprogramma 6 juli t/m 25 augustus
Dinsdag t/m donderdag
11.00 tot 16.30 uur: de kasteelgidsen laten
je de mooiste plekjes in het kasteel zien
en vertellen je spannende kasteelverhalen.
11.00 tot 16.30 uur: doe mee met de workshop leren buideltas maken, leren armband maken/bewerken, prinsessenhoed
of ridderhelm versieren, wapenschild of
houten zwaard beschilderen.
Ontrafel het zoldermysterie! Spannend,
want je leert hier alles over de grote kas-

6 JULI

teelbrand in 1549. De zoldertour gaat
door bij temperaturen tot 28 graden. Ze
zijn te reserveren om 11.00,12.00,13.00,14.00
,15.00,16.00 uur. Aanmelden kan tot op de
dag zelf aan de balie van het museum. Je
moet wel goed ter been zijn en ouder dan
8 jaar om de zoldertour te kunnen doen.
Ontmoet de Valkenier op 17 tot en met
24 en 31 juli en op tot en met 14 augustus
tussen 13.00 en 15.30 uur op het binnenplein van het kasteel. Je mag zo’n prachtige vogel op je hand nemen, en een foto
maken. De Valkenier vertelt je alles wat je
maar wil weten over de vogels. En je leert
meer over hoe de vogels vroeger werden
ingezet door de kasteelheer bij de jacht.
Zaterdag en zondag
12.00 tot 16.30 uur de kasteelgidsen laten
je de mooiste plekjes in het kasteel zien
en vertellen je spannende kasteelverhalen.
12.00 tot 16.30 uur: doe mee met de workshop leren buideltas maken, leren armband maken/bewerken, prinsessenhoed
of ridderhelm versieren, wapenschild of
houten zwaard beschilderen.
Tarieven
Voor de workshops betaal je €5 toeslag
bovenop het entreebewijs. De zoldertour kost €2,50 exclusief een entreeticket. De roofvogeldemonstratie, verhalen
van de kasteelgidsen & kasteelbewoners,
speurtochten en middeleeuwse spellen
zijn gratis toegankelijk met een geldig
entreebewijs

25 AUGUSTUS

VIER DE ZOMER
IN KASTEEL HELMOND

Margrietstraat 106
5731 BR Mierlo
0492-664623

(Bron foto; Vaste Clique).

Helmond
Op zondag 30 juni van 12.00 tot 18.00 uur
is het weer Ibiza-markt ON TOUR bij
De Cacaofabriek in Helmond. De Ibizamarkt ON TOUR staat voor het vierde
achtereenvolgende jaar in Helmond. Het
belooft een dag vol gezellige kraampjes,
lekkere drankjes en hapjes en live muziek te worden.
De Ibiza-markt bij De Cacaofabriek is een
uniek dagje uit voor jong en oud. Naast alle
kleurrijke kraampjes, sfeervolle tentjes en
originele fashiontrucks kan de bezoeker
ook terecht voor een hapje en drankje in
een relaxte setting met zomerse livemuziek.

Zoals de band Chico Cuantico: een band
die de wereld wil verenigen door middel van
muziek. Zij spelen onder andere cumbia,
rumba, ballades en tango. De Ibiza-markt is
geïnspireerd op de hippiemarkten van Ibiza.
Een markt waar moderne hippies originele
handgemaakte, hippie en bohemian producten aanbieden waaronder fashion, sieraden, beautyproducten, (woon)accessoires,
kunst, vintage en (biologische) lekkernijen.
Naast Helmond kan je de IBIZA-MARKT
dit jaar onder andere vinden in Den Bosch,
Harderwijk, Nijmegen, Zandvoort en Zeist.
De gehele tour is te vinden op de website
www.hipandhappyevents.nl/agenda/
Benieuwd naar meer evenementen bij
de Cacaofabriek? Kijk daarvoor op
www.cacaofabriek.nl

Sported is en blijft dè
tennisspecialist van deze regio
Mierlo
Sported heeft het afgelopen jaar een hele
bewuste keuze gemaakt: van allround leverancier voor een breed scala aan sporten naar een nog bredere specialisatie in
de tennissport, want dat is de passie en
de kracht van Sported. Hiervoor is nagenoeg alles te vinden in de mooie zaak aan
de Margrietstraat in Mierlo. Van rackets
tot accessoires als ballen, grips, dempers
en een ruim assortiment tennistassen.

gen voldoen, dan wordt het door Sported
zonder problemen teruggenomen en gaat
Ted met u op zoek naar een ander racket.
Heeft u uw bespanning kapot geslagen?
Wilt u vanavond eigenlijk alweer op de
baan? Geen enkel probleem. Sported heeft
een professionele 24 uurs bespanservice
met uitgebreide kennis over de verschillende snaren die mogelijk zijn, zodat u
de juiste snaar krijgt waar u het beste en
fijnste mee speelt. ’s Morgens brengen, is
’s middags nieuw bespannen weer ophalen. Komt u van wat verder weg? Met een
telefonische afspraak kunt u er zelfs onder
het genot van een kopje koffie of thee op
wachten. Daarnaast ontvangt u met ons
nieuwe spaarsysteem na 5 keer bespannen
25% korting op de 6e bespanning. Dat is
mooi meegenomen! Met de combinatie
van een gespecialiseerd assortiment en de
kwaliteit en service die u van Sported gewend bent, kunnen wij u in de toekomst
nog beter van dienst zijn!

Daarnaast vindt u een ruime collectie tennis- en sportkleding voor dames, heren en
kinderen. Van onder andere Sjeng Sports
(damesmaten t/m maat 50), Babolat,
Wilson, KSwiss en Adidas. Wat betreft
de kwaliteit van de keuze van het materiaal van de kleding: anti bacterieel en het
vocht opnemende vermogen zorgt ervoor
dat de kleding multifunctioneel gebruikt
kan worden voor andere sporten. Om uw
outfit compleet te maken kunt u ook voor
een paar goede tennisschoenen van deze
merken met toevoeging van de merken
Mizuno en Asics uitstekend bij de gediMargrietst
plomeerde5731
sportschoenspecialist
Sported
Margrietstraat
106
M
BR
M
5731 BR Mierlo
57
terecht. 0492-664
0492-664623
04

Sported:

MUSEUMHELMOND.NL

Margrietstraat 106
5731 BR Mierlo
0492-664623

Margrietstraat 106
5731 BR Mierlo
0492-664623

dat is goed slagen
en uitstekend slaan!

Heeft u een nieuw racket nodig?
Dan bent u daarvoor bij Sported natuurlijk aan het juiste adres. Grootte, gewicht
en bespanning van een racket zijn heel belangrijk en van grote invloed op uw spel.
Vanuit de hele regio komen tennissers naar
Sported voor de kennis van (tennisleraar)
Sported werkt samen
met o.a.:
TV Dierdonk
TC ‘t Lôbke
Ted van Gennip zodat ze verzekerd zijn van
TV Packador
TC Liessel
Mierlose Tennis Vereniging
TC Op Dreef
LTV DWZ
LTV De Hut
TV‘t Root
Carolus TV Wettenseind
deskundig advies en de aanschaf van een
TV
TV
Millus
Sported
met o.a.:
TV de Lissevoort
TVTrambaantje
Dewerkt
Ren TVsamen
racket dat precies bij de persoon en zijn of
TV de Goudhoek TV Nederwetten
TV Dierdonk
‘t Lôbke TC de Helze
Mierlose
TennisTVTC
Vereniging
| LTV De Hut TV Carolus
De Meijvink
haar niveau en stijl van spelen past.
TV Packador
TC Liessel
TV de Lissevoort TV De Ren | TVOpeningstijden:
Dierdonk TC ‘t Lôbke
Openingstijden:
Openingstijden:
TC Op Dreef
LTV DWZ
Kortom het racket
wordt door Ted op maat
Maandag
Maandag
gesloten
gesloten
gesloten
TVTVPackador
TC
Liessel | TCMaandag
Op Dreef LTV DWZ
‘t Root9.30-18.00u
TV Wettenseind
Dinsdag
Dinsdag
9.30-18.00u
Dinsdag
9.30-18.00u
aan
u
verkocht
tegen
concurrerende prijWoensdag
Woensdag
9.30-18.00u
9.30-18.00u
9.30-18.00u
Trambaantje
TV Millus
TV ‘t TV
Root
TV
Wettenseind
| TV Woensdag
Trambaantje TV Millus
Donderdag
Donderdag
9.30-18.00u
9.30-18.00u
Donderdag zen van grote 9.30-18.00u
internetbedrijven.
Ook de
TV de Goudhoek TV Nederwetten
Vrijdag Vrijdag
9.30-20.00u
9.30-20.00u
Vrijdag
9.30-20.00u
TV
de Goudhoek TV Nederwetten
TV De Meijvink
TC de Helze
Zaterdag
Zaterdag
9.00-17.00u
9.00-17.00u
Zaterdag
9.00-17.00u
service
van
Sported
is
uniek;
u
kunt
graTV De Meijvink TC de Helze
Volg
Volg ons op facebook
ons
op
facebook
Volg
op
facebook
tis ons
rackets testen
bij Sported
alvorens een
Openingstijden:
keuze te maken en mocht het racket dan
Maandag
gesloten
Dinsdag
9.30-18.00u
nog onverhoopt niet aan uw verwachtinOpeningstijden:
Maandag gesloten
Dinsdag 9.30-18.00u
Woensdag 9.30-18.00u
Donderdag 9.30-18.00u
Sported werkt samen met o.a.:
Mierlose Tennis Vereniging
Vrijdag 9.30-20.00u
LTV De Hut
TV Carolus
Zaterdag 9.00-17.00u
TV de Lissevoort TV De Ren

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

9.30-18.00u
9.30-18.00u
9.30-20.00u
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(Bron foto; camping de Peelpoort).

(Bron foto; Kinderboerderij Geldrop).

Dierverzorgercursus voor kinderen gaat weer
van start op Kinderboerderij Geldrop!

Een onvergetelijke
Peelbeleving beleeft u
bij de Peelpoort!
Asten-Heusden
Steeds meer mensen ontvluchten graag
de drukte van alledag. Voor sommigen
betekent dat een dagje weg, anderen
blijven langer van huis. Alleen, of juist
met vrienden, familie of kinderen. Ontspannen betekent voor iedereen iets
anders en vraagt dus een persoonlijke
invulling. En dat is precies waarom Tiny
en Jolanda van Maris enkele jaren geleden de Peelpoort hebben geopend. De
luxe comfortcamping is inmiddels uitgegroeid tot een plek waar iedereen terecht
kan voor een persoonlijke Peelbeleving!
Van een heerlijke wandeling of fietstocht in betoverend natuurgebied De
Groote Peel, tot in stilte genieten bij
de visvijver. Van lekker genieten tijdens een lunch of diner, tot actief bezig zijn. Bijvoorbeeld tijdens een potje
midgetgolf of jeu de boules. Van kinderfeestje tot compleet dagarrangement voor een (bedrijfs)uitje. Van een
ontdekkingstocht door de omgeving
met de Peeltram of Solex, tot puur
dat lekkere kopje koffie op het terras.
‘Het mooie van de Peelpoort is dat het
hier allemaal kan’, vertelt Tiny van Ma-

ris enthousiast. ‘Iedereen vindt hier wel
iets om van te genieten. Zo ontvangen
we gasten voor een bakkie koffie met
iets lekkers, een lunch of diner.
Maar we hebben ook groepen waar we
een heel dagprogramma voor samenstellen. Bijvoorbeeld een tocht met de
Peeltram, een rondje midgetgolf en een
barbecue, buffet of diner ter afsluiting.
Ook kinderen spelen en ontdekken
hier graag. In de speeltuin, die we vorig
jaar openden en ook de splinternieuwe
midgetgolfbaan brengt volop plezier en
gezelligheid. En voor diegenen die graag
blijven slapen? Ook dat is mogelijk! Van
een eenvoudige Peelhut tot bijzondere
hotelkamers in de natuur en luxe chalets. Een eigen camper of caravan meenemen kan ook en we bieden jaarplaatsen aan, zowel op de camping als voor
chalets’.
‘Die persoonlijke beleving staat centraal
in alles wat we doen en organiseren
voor onze gasten’, vult Jolanda van Maris aan. Een unieke, onvergetelijke ervaring creëren. En dat maakt onze dagen
extra leuk en afwisselend’.
Nieuwsgierig geworden? Kom langs en
beleef de Peel zoals ú dat graag wilt.
Meer informatie?
www.campingdepeelpoort.nl

Geldrop
Deze zomervakantie is er weer een dierverzorgercursus voor kinderen. Je leert
in twee ochtenden (is samen 1 cursus)
van alles over het gedrag en het verzorgen van konijnen, cavia’s, kippen, ezels,
geitjes etc. Wist je bijvoorbeeld dat een
konijn geen knaagdier is en waarom dat
zo is? En wat je aan de kleur van de oorlel
van een kip kan zien? De dierverzorgers

van de kinderboerderij leren je van alles!
De cursus zal plaatsvinden op donderdagochtend 15 en vrijdagochtend 16 augustus van
10.00 tot 12.15 uur. Het is bedoeld voor kinderen
tussen 7 en 12 jaar. De kosten voor deze twee
ochtenden samen is € 17,50 euro per kind, inclusief materiaal, wat te drinken en een koekje.
Meld je van te voren aan en betaal bij de balie
van de kinderboerderij dan ben je ingeschreven (je kunt dus niet nog aansluiten op de dagdelen zelf). www.kinderboerderijgeldrop.nl

KBWO is op zoek naar: Verzorgende IG & Vrijwilligers
Voor meer informatie en aanmelden bewoners: www.kbwo.nl

Kleinschalig wonen & Dementie zorg

HEEFT U DE PEELPOORT
AL ONTDEKT?

Midgetgolf ∞ Heerlijk eten ∞ Peeltram ∞ Logeren in de natuur
Prachtig gelegen aan Nationaal Park
De Groote Peel, vindt u de Peelpoort.
Dé plek voor een heerlijke Peelbeleving!
Van een wandeling, tot een potje midgetgolf op
onze spiksplinternieuwe midgetgolfbaan. Van een
rondje met de Peeltram of Solex, tot een volledig
verzorgd kinderpartijtje of feest. Natuurlijk bent u
ook welkom voor een kopje koffie of een hapje
eten in de brasserie! En blijven slapen kan ook!

Nieuwsgierig geworden? Kom langs, en
beleef de Peel zoals ú dat graag wilt.

Gezandebaan
19
Gezandebaan 29a
29a -- 5725
5725 TM
TM -- Heusden
Heusden Gemeente
Gemeente Asten
Asten -- Telefoon:
Telefoon: 0493
0493 56
69105461
www.midgetgolfdepeelpoort.nl - www.campingdepeelpoort.nl - www.brasseriehetturfke.nl
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Adventure Store

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

ADV STORE

KRANT

BUITENGEWOONGOED
GOED
REIZEN

ZOMERVAKANTIE

TIJD VOOR ONTSPANNING!
Het is bijna zover: binnenkort staat de
zomervakantie weer voor de deur.
Nog even de laatste zaken afhandelen
en dan kunt u goed voorbereid vakantie vieren. U heeft het verdiend! Wat u
ook gaat doen, waar u ook heen gaat,
bij Adventure Store start de vakantiepret al tijdens de voorbereiding. Bij
ons komt u in de stemming en kunt u
terecht voor de juiste vakantie spullen met een goed en eerlijk advies. Zo
gaat u goed op weg naar de heerlijke
zomervakantie!

Waar de reis ook heen gaat en of u nu
met het vliegtuig, met de auto, op de
fiets, lopend of lekker thuis in eigen
tuin gaat genieten van de gezonde

WANDELEN

s
i
t
a
Gr

Kamperen | 3

Recreatie | 3

vierdaagse lopers komen helemaal op
niveau met de collectie (berg) wandelschoenen, accessoires en outdoor kleding van Adventure Store. Ook voor
de bagage die in de rugzak mee gaat
en gadgets zoals een nieuw mes of de
nieuwste lichtgewicht verrekijker, u
zult versteld staan van het aanbod.
Wij hebben ook alles voor de mensen
die lichtgewicht reizen zoals op de
fiets, motor, auto of vliegreizen.

Bad&Beach | 3

Nu op alle zomer outdoorkleding, bad
& beach kleding en slippers & sandalen is de Summersale begonnen! Op
elk 2e artikel hebben we maar liefs
25% KORTING. Dus sla je slag en kom
snel naar de winkel.

buitenlucht, Adventure Store, de
sport & outdoor speciaalzaak aan de
Kastanjehoutstraat 3 te Mierlo-Hout
(Helmond), is de zaak waar je heen
gaat als je spullen buitengewoon
goed moeten zijn.

De 4 daagse Lowa | 4

OUTDOOR Op de outdoor afdeling
vindt je alles voor het wandelen, buitensporten en voor al je reizen. De
wandelafdeling staat in het teken van
de komende zomer. De recreatieve
vakantie wandelaar en de fanatieke

ELKE ZONDAG T/M 28 JULI OPEN VAN 12.00 - 17.00 UUR
WANDELKLEDING

REGENKLEDING

Ontdek de anti teken
collectie van Care Plus®
23.000 lyme besmettingen per jaar in Nederland.
Bescherm jezelf vooral in de maanden maart,
april, mei, juni, juli, augustus, september en
oktober.

TEEK

Ontdek de Care Plus®
Collectie.
Anti Teek - Anti Mug
EHBO - Hygiëne
Zonbescherming

AFRITSBROEKEN

TENTEN

SCHOENEN

VERKRIJGBAAR BIJ

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

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

* Niet in combinatie met andere actie’s. Deze actie is geldig t/m 28 juli 2019 en zolang de voorraad strekt.

* Niet in combinatie met andere actie’s. Deze actie is geldig t/m 28 juli 2019 en zolang de voorraad strekt.
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INSECTEN
LAMP
1000V
230V/4W

COPA RIO
ALU STOEL
CLASSIC
GRIJS
van 39.99 nu

CA SLAAPZAK FESTIVAL
AZURE
CA SI MAT
183 X 51 X 3
CM

29.

99

van 23.99 nu

19.

99

URBAN OUTDOOR COLLECTIE

TRAVEL HAMMOCK
HANGMAT

24.99

29.99

14.99

de loop weekkrant
HELMOND
Groot PEELLAND

Juni 2019

BC TARP
TRAVEL RUIT
3X3

STORM
LANTAARN
VERZINKT
25
van 12.- nu

9.

99

33.99

BC PREMIUM
TAFEL 45*60
van 41.99 nu

37.99

VERKRIJGBAAR BIJ ADVENTURE STORE

LETS GO OUTSIDE

Party Grill v.a. 59.
Buitenkeuken BBQ
v.a. 229.99
99

TENTEN-SLAAPZAKKEN-BRANDERS
LUCHTBEDDEN-LANTAARNS-KOELBOXEN
ELECTRISCHE VERLICHTING-STOELEN

KOELBOXEN
v.a. 27. 99

Diverse formaten gasflessen

GASBARBECUES • KOOKTOESTELLEN
VERLICHTING • KOELERS • GASFLESSEN

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

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

* Niet in combinatie met andere actie’s. Deze actie is geldig t/m 28 juli 2019 en zolang de voorraad strekt.

* Niet in combinatie met andere actie’s. Deze actie is geldig t/m 28 juli 2019 en zolang de voorraad strekt.
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BUITENGEWOONGOED
GEWOONGOED

Adventure Store

ADVENTURE STORE
Altijd minimaal
10% met
klantenspaarsysteem

Op de hele
collectie Boretti,
Cobb en Weber
barbecues een
korting van

20%

uitgekeerd in accessoires

KAMPEREN Voor zowel de festivalgangers als voor de mensen die
er met de tent of luxe caravan op
uit trekken, voor camping artikelen kunt u bij Adventure Store terecht. Uiteraard voor tenten, maar
ook voor alles wat er verder bij
komt kijken zoals haringen, tarpen,
grondzeilen en toiletvloeistoffen.
Een grote slaapafdeling met slaap-

Gratis parkeren voor
de deur
Persoonlijke en
deskundige
bediening
Vertrouwd adres
sinds 1947
Adventure Store vindt u aan
de Kastanjehoutstraat 3 in
Mierlo-Hout (Helmond).
De winkel is naast de
normale winkelopeningstijden
ook elke zondag tot en met
28 juli open van 12 tot 17 uur.
Voor meer informatie kijkt u op
www.adventurestore.nl

zakken, luchtbedden en matten
voor een goede nachtrust, comfortabele lichtgewicht meubelen om
te relaxen, alle zaken om te kunnen
eten & drinken, verlichting, koelboxen en nog veel meer!
Ook op de campingafdeling heel
veel voordeel met de vele zeer
scherpe prijspakkers.

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

ELKE ZONDAG T/M
28 JULI OPEN
VAN 12.00 - 17.00 UUR

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

RECREATIE Naast de enorme collectie zwembaden, bubbelbaden en
boten, hangmatten en tarpen gaat de
aandacht uit naar de barbecue afdeling. Op zo’n 200m2 staan er complete
collectie bbq’s van o.a. Boretti, Campingaz, Cobb en Weber, met zowel
veel keuze in bbq’s op gas, stroom en
natuurlijk houtskool. Uiteraard ook
voor alle denkbare accessoires en de
brandstof als houtskool, briketten en

ZWEMBADEN

LUCHTBEDDEN
EN BOTEN

FILTER
&CHLOOR
VOOR IN HET ZWEMBAD

gastanks en vullingen kunt u bij ons
terecht. Naast de verschillende aanbiedingen met Campingaz, Cobb en
Boretti hebben we op de hele collectie
Weber barbecues een korting van
20%, uitgekeerd in weber accessoires.

BAD&BEACH Uiteraard is er bij
Adventure Store een gigantische
collectie bad & beach kleding, slippers en sandalen uitgestald op circa
400m2 ruimte, waarbij dit met recht
de grootste bad & beach winkel van
de Peelregio genoemd mag worden.
De hele familie slaagt in één keer,
voor zowel de zwemkleding als de
casual korte broek, T-shirt of
strandjurkje, badslippers, waterschoentjes, slippers of sandalen, bij
Adventure Store hebben ze het allemaal.
Op alle Outdoor zomerkleding en de
bad & beach kleding, slippers en
sandalen is er een fantastische
zomeruitverkoop actie met tot maar
liefs 25% KORTING op elk 2e artikel
van de nieuwe collecties.
Dus, sla je slag en kom snel naar de
winkel!

INTEX

®

ZWEMBADEN
BOTEN

LUCHTKUSSENS EN
ACCESSOIRES
VERKRIJGBAAR BIJ

LIKE & WIN een IPANEMA BEACHPAKKET
met een strandtas, strandlaken, sleutelhanger en een paar Ipanema slippers naar keuze uit de winkel!
Het is bijna zover: over een aantal weken start de zomervakantie. Hoe vieren jullie de vakantie?
Laat het weten in een reactie op onze Facebook (@adventurestore.helmond) en/of Instagram
(@adventurestorehelmond). Post het snel en maak kans op een Ipanema beachpakket incl. een paar slippers
naar keuze. Op 10 juli maken we drie winnaars bekend.

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

25%

ELK 2E
ARTIKEL
NIJMEEGSE 4 DAAGSE COLLECTIE
FERROX-NIJMEGEN GTX
MEN

149.99

WALKER-NIJMEGEN GTX
MEN

149.99

FERROX-NIJMEGEN GTX
WOMEN

149.99

KORTING

zomer outdoorkleding
bad & beach kleding
en slippers &
sandalen

WALKER-NIJMEGEN GTX
WOMEN

149.99

VIERDAAGSE SOK

15.99

SPEEDLITE 16 RUGZAK 16 LTR.

PULSE FIVE BAY HEUPTAS

59.

99

99
59.
verkrijgbaar bij

AC SPIDER RUGZAK 20 LTR.

79.99

Bestellen 24/7

www.adventurestore.nl

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

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

* Niet in combinatie met andere actie’s. Deze actie is geldig t/m 28 juli 2019 en zolang de voorraad strekt.

* Niet in combinatie met andere actie’s. Deze actie is geldig t/m 28 juli 2019 en zolang de voorraad strekt.
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KLAASEN
VANDEURSEN
Communicatie

BURO VOOR GRAFISCHE EN PUBLICITEITSVORMGEVING

WWW.KLAASENVANDEURSEN.COM
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond

CONCEPT | ONTWERP | CAMPAGNE

AL UW

DRUK
WERK

SNEL GOEDKOOP
KWALITEIT
info@adcommunicatie.nl • 0492-845350
Adcommunicatie Helmond • www.adcommunicatie.nl
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Op vrijdag 5 juli starten de
Kasteeltuinconcerten 2019!

Ook deze zomer begint jouw weekend met een swingende avond in de
Kasteeltuin van Helmond. Elke vrijdagavond tussen 5 juli en 16 augustus
geniet je van live muziek, een fijne sfeer en lekkere hapjes en drankjes.
Waag een dans op de dansvloer, luister naar lokale bands bij het lokaal
talentenpodium of stil je honger bij één van de vele foodtrucks. De toegang
is gratis.

05/07 - HOTTUB HEROES

12/07 - orquestra pegasaya

19/07 - abba tribute

26/07 - soul!

02/08 - kenny b

09/08 - de mannen
van oranje

16/08 - tim akkerman

+ Heights Meditation

Sings the Boss

+ Stardusters: A Neil Young Tribute

24
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heusden

in de

PEEL
helmond
9 T/M
12
JUNI

Fiets4daagse
De Peel 2019
startplaats
Stiphout

De 44e editie van Fiets4Daagse De
Peel wordt gehouden van dinsdag 9
juli tm vrijdag 12 juli 2018. Café Zaal ´t
Aambeeld, Dorpsstraat 38, HELMOND,
www.fiets4daagsedepeel.nl/
startplaatsen/stiphout/
Di 9 juli 2019 09:00 - 17:00 uur, wo 10
juli 2019 09:00 - 17:00 uur, do 11 juli
2019 09:00 - 17:00 uur, vr 12 juli 2019
09:00 - 17:00 uur.

T/M
25

AUG

JULI

23
JULI

Ook in 2019 organiseert VVV Asten de
CabrioTour; dit jaar in het thema van
75 jaar bevrijding. O.l.v. Gerard Geboers
brengt u per cabriobus een bezoek aan
diverse locaties in Asten en omgeving
welke tijdens de Tweede Wereldoorlog
een grote rol hebben gespeeld.
VVV Asten, Burg Wijnenstraat 1, ASTEN
Di 23 juli 2019 13:00 - 16:30 uur.

23
JULI

JULI

In de zomervakantie wordt Kasteel
Helmond omgetoverd tot een echt
Zomerkasteel. Met alle zomerse
toeters en bellen van de partij is
dat een feest voor het hele gezin
en voor liefhebbers van kastelen
Kasteel Helmond, Kasteelplein 1,
HELMOND, www.museumhelmond.
nl/evenementen/zomerkasteelhelmond/
Za 6 juli 2019 t/m zo 25 augustus
2019 di-vr: 10:00 - 17:00 uur, za, zo:
12:00 - 17:00 uur.

27 T/M
30

AUG

Week van de
Ouderen in
het Kasteel

Van 27 tm 30 augustus is het Week
van de Ouderen in Kasteel Helmond.
Kasteel Helmond, Kasteelplein 1,
HELMOND, www.museumhelmond.
nl/evenementen/week-voor-deouderen/| di-vr: 10:00 - 17:00 uur.

27 T/M
30

AUG

Kasteeltuin
concerten

Zeven weken lang op de vrijdagen
tussen 5 juli en 16 augustus staan
bands op het podium.
Op vrijdagavond 5 juli staan de Hottub
Heroes op het programma. Ook het
Lokaal Talentenpodium komt dit jaar
terug tijdens de Kasteeltuinconcerten.
Kasteeltuin, Kasteelplein 1, HELMOND,
www.kasteeltuinconcerten.nl/
Vr 5 juli t/m 16 augustus 2019 19:00 23:00 uur.

Zomeravond
Activiteiten met
braderie Asten

Vanaf 16.00 uur is er een Braderie.
Aan de kinderen is ook gedacht. Er
komen namelijk ook kinderattracties.
In de avond is er live Muziek in het
centrum op de Markt en op het Eeuwig
Levenplein. Geen entree. Organisatie
Horeca Asten. telefoon: 06-51813513.
Zomeravond Activiteiten Asten
Artiesten Carrousel, Markt 12, ASTEN,
www.vvvdepeel/Asten
Di 23 juli 2019 16:00 - 23:55 uur, di 30
juli 2019 16:00 - 23:55 uur.

24
Zomerkasteel Helmond

CabrioTour
Asten herdenkt

Wandeling naar
onderduikerskamp
Dennenlust met
Gerard Geboers

Wandeling naar het voormalig
onderduikerskamp Dennenlust in
Lierop. O.l.v. Gerard Geboers, de
schrijver van het boek “Zij woonden
een jaar in een bos (1 augustus 194321 september 1944). Vertrek om 11.00
uur bij Boscafé ‘t Pastoorke, Moorsel
1, 5715 PX Lierop. Afstand ± 3 tot 4
km Deelname € 3.00 te voldoen
bij aanvang van de wandeling. Max
20 deelnemers. Niet geschikt voor
rolstoelen en wandelwagens. Vooraf
reserveren is verplicht bij g.geboers1@
chello.nl
Wandeling met Gerard Geboers, Markt,
ASTEN, www.gerardgeboers.nl
Wo 24 juli 2019 11:00 - 13:30 uur.

24 &
25

AUG

Oosterse dagen in Museum
Klok & Peel Asten
Oosterse dagen in Klok & Peel
Museum Museum staat bol van
allerlei activiteiten. De bezoeker mag
zich wanen in het Verre Oosten.
en oosterse klokken e nog veel
meer. Telefoon: 0493-691865.
Openingstijden: 12.00 tot 17.00 uur.
Entree volw. € 10,00 en kinderen t/m
15 jaar € 5.00 en 65+ & CJP € 8,00
Klok & Peel Museum Asten,
Ostaderstraat, ASTEN,
www.museumklokenpeel.nl
Za 24 augustus 2019 12:00 - 17:00
uur, zo 25 augustus 2019 12:00 17:00 uur.

van de Heeren van Ghemert. aanvang
12.oo uur tot 22.00 uur,
Cafe Gij en Ik, Ridderplein 35, GEMERT
Zo 14 juli 2019 12:00 - 22:00 uur.

14

1
Asten

de loop weekkrant
HELMOND
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Juni 2019

Zomeravond
optreden Harmonie
St. Antonius in
Asten-Heusden

Aanvang 19.00 uur Harmonie
St. Antonius op Den Akker in
Asten-Heusden. Optreden van
leerlingen blokfluiters, B-orkest,
jeugdslagwerkgroep, majoretten,
A-orkest en de slagwerkgroep. Gratis
toegankelijk.
Zomeravond optreden Harmonie St.
Antonius in Asten-Heusden, Den
Akker, HEUSDEN GEM ASTEN,
www.harmonieheusden.nl
Ma 1 juli 2019 19:00 - 20:30 uur.

3

JULI

Fotozoektocht
per familiefiets in
Asten-Heusden

Fotozoektocht per familiefiets Aanvang
14.00 uur Leg de uitgezette route af,
plaats de foto’s op de juiste volgorde!
Deelname € 8,- p.p., kinderen tot
10 jaar € 5,50. Tijdsduur ca. 1,5 uur.
Peelexpress groepsactiviteiten, Behelp
13, Asten-Heusden. Voor meerdere
activiteiten, andere tijdstippen, of info:
www.peelexpress.nl tel: 0493-693222
Fotozoektocht per familiefiets in
Asten-Heusden, Behelp 13, HEUSDEN
GEM ASTEN, www.peelexpress.nl
Wo 3 juli 2019 14:00 - 15:30 uur.

4

JULI

Zomeravondrondleiding kasteel
Asten-Heusden

Aanvang 19.00 uur bij kasteelruïne
van Asten-Heusden en duurt ± 2
uur. Entree € 4,50 en kinderen t/m 7
jaar gratis. Een bezoek aan het Anna
Ceelenhuis waar een permanente
expositie over de vondsten en haar
geschiedenis plaatsvindt. Organisatie:
Stichting Behoud Kasteelerfgoed Asten
/ VVV Asten.
Zomeravond-rondleiding kasteel
Asten-Heusden, Kasteellaan,
HEUSDEN GEM ASTEN,
www.kasteelasten.nl
Do 4 juli 2019 19:00 - 21:00 uur.

JULI

Circus Jacona
,accordeondag en
expositie glas in
lood en tiffany

Op 14 juli 2019 staat het
boerenbondsmuseum Gemert weer
bol van de diverse activiteiten met een
accordeondag, kindercircus Jacona en
een expositie glas in lood en tiffany.
aanvang 13.00 uur tot 17.00 uur.
Boerenbondsmuseum Gemert,
Pandelaar 106, GEMERT
Zo 14 juli 2019 13:00 - 17:00 uur.

20 T/M Bourgondisch
Voetbaltoernooi
22
v.v. Gemert
JULI
2019

Van 28 tot en met 30 juni 2019 zal op
Sportpark Molenbroek te Gemert weer
een bourgondisch voetbaltoernooi
plaatsvinden. Sportpark Molenbroek
, Sportlaan, GEMERT Vr 28 juni 2019
14:30 uur, za 29 juni 2019, zo 30 juni
2019 - 17:30 uur.

BAKEL

In samenwerking met Bibliotheek
de Lage Beemden, de Eendracht, de
Bunker en Kunstlokaal is er een cultureel
festival opgezet welk op 29 juni 2019 in
kasteel Gemert zal worden gehouden.
Aanvang 11.00 uur tot 18.00 uur. Kasteel
Gemert, Ridderplein, GEMERT Za 29
juni 2019 11:00 - 18:00 uur.

14
JULI

Gimmert Gist
bierfestival derde
editie

Op de inmiddels bekende 2e
zondag in juli 2019 vindt weer het
Gimmert Gist bierfestival plaats. Het
is al weer de derde editie. Diverse
streekbierbrouwerijen hebben gevolg
gegeven aan de uitnodiging van het
biergilde wat bij cafe Gij en IK te Gemert
zetelt. De organisatie is mede in handen

45ste Walhalla
Zomerfeesten 2019
Het meest muzikale festival van
Deurne. Voor ieder wat wils. Geliefd bij
mensen van ver en dichtbij. Kaarten
in de voorverkoop verkrijgbaar bij VVV
Deurne. Groot Kasteel, Haageind
37, DEURNE, www.facebook.com/
WalhallaZomerfeesten
Vr 19 juli 2019 19:30 - 01:00 uur, za 20
juli 2019 19:00 - 01:00 uur, zo 21 juli
2019 13:30 - 00:00 uur.

23 T/M
25
AUG

24 &
25

Op 30 juni 2019 vindt weer het Classic
car Event in Bakel plaats. Centrum van
Bakel. Gratis toegankelijk. Vanaf 10.00
uur tot 17.00 uur.
Vijfde Classic Car Event Bakel,
Dorpsstraat, BAKEL
Zo 30 juni 2019 10:00 - 17:00 uur.

deurne

23 T/M
25
AUG

De Peel

Restaurant
Ons Jongens
culinaire
ontdekkingsreis

Lekker eten, maar ook ontdekken.
Boer Henk van Bijzonder Brabants
neemt je mee op wandeling door zijn
onvergetelijke groentetuin met meer
dan 100 bijzondere groenten en kruiden
Groentetuin Bijzonder Brabants,
Breemortelweg 21, DEURNE,
www.bijzonderbrabants.nl
Do 8 aug 17:30 - 22:30 uur, vr 9 aug
17:30 - 22:30 uur, za 10 aug 2019 17:30
- 22:30 uur, zo 11 aug 17:30 - 22:30 uur,
ma 12 aug 17:30 - 22:30 uur.

AUG

4 dagen georganiseerde fietstochten
door De Peel met afstanden van 30, 45
en 60 km. Het uitgangspunt hierbij is
‘Fietsen voor iedereen! met elk jaar weer

Restaurant
Ons Jongens
culinaire
ontdekkingsreis

Lekker eten, maar ook ontdekken.
Boer Henk van Bijzonder Brabants
neemt je mee op wandeling door zijn
onvergetelijke groentetuin met meer
dan 100 bijzondere groenten en kruiden
Groentetuin Bijzonder Brabants,
Breemortelweg 21, DEURNE,
www.bijzonderbrabants.nl
Do 8 aug 17:30 - 22:30 uur, vr 9 aug
17:30 - 22:30 uur, za 10 aug 2019 17:30
- 22:30 uur, zo 11 aug 17:30 - 22:30 uur,
ma 12 aug 17:30 - 22:30 uur.

25
20 T/M
44ste
22
Fiets4daagse
JULI

Nacht Van Het
Witte Doek
Deurne 2019

Driedaags filmfestival in het centrum
van Deurne met 30 films op totaal 15
plaatsen. Het festival opent traditioneel
op vrijdagavond met de hoofdfilm op
een groot scherm op de Markt
o.a. Marktplein, Markt, DEURNE,
www.nachtvanhetwittedoek.nl
Vr 23 augustus 2019 20:30 uur, za
24 augustus 2019 20:30 uur, zo 25
augustus 2019 20:30 uur.

23 T/M
25
AUG

Vijfde Classic Car
Event Bakel

JUNI

JULI

kermis

Het Boerenbondsmuseum Gemert
organiseert weer een nostalgische
kermis . De kermis is op 20 juli 2019
geopend van 18u tot 21u op 21 juli
Nostalgische kermis (geopend van
13u tot 21u) en op 22 juli Nostalgische
kermis (geopend van 13u tot 21u)
Boerenbondsmuseum Gemert,
Pandelaar 106, GEMERT
Za 20 juli 2019 18:00 - 21:00 uur, zo 21
juli 2019 13:00 - 21:00 uur, ma 22 juli
2019 13:00 - 21:00 uur.

gemert

Cultureel
Festival
Gemert

19 &
21

20 T/M Boerenbonds
museum brengt
22
nostalgische
JULI

AUG

29

een zeer gevarieerd aanbod in routes,
activiteiten, traktaties, entertainment,
enz. Zalen van Bussel, Sint Jozefstraat
77, DEURNE, www.fiets4daagsedepeel.
nl Di 9 juli 2019 t/m vr 12 juli 2019 di-vr:
09:00 - 17:00 uur.

Deurne’s Got
Talent 2019 Finale

Deurnese jeugd (4 jr. – 18 jr.) wordt
uitgedaagd hun talent te vertonen. Een
show vol spektakel met dans, zang,
theater, creativiteit en meer!
Cultuurcentrum Martien van Doorne,
Martinetplein 1, DEURNE,
www.deurnesgottalent.com
Zo 25 augustus 2019 13:00 uur.

de loop
weekkrant HELMOND
Groot
PEELLAND

GELDROP mierlo

Juni 2019

week nummer 26 vrijdag 28 juni 2019
meerdaags festival met vele volgende
artiestenVakantiehuizen Versantvoort,
Gagelweg 4, HANDEL
Ma 22 juli 2019 20:00 - 00:00 uur, di 23
juli 2019 13:00 - 00:00 uur, wo 24 juli
2019 13:00 - 00:00 uur, do 25 juli 2019
13:00 - 00:00 uur.

werkwijze. Atelier open van 11.00
tot 17.00 uur voor publiek. Anja vd
Boomen, Oostappensedijk 40a,
Asten-Ommel schilderijen Complete
lijst van de kunstenaars zie: www.
openatelierdagendeurne-asten.nl
Open Atelierdagen Asten-Ommel,
Oostappensedijk 40a, OMMEL,
www.openatelierdagendeurne-asten.nl
Za 29 juni 2019 11:00 - 17:00 uur, zo 30
juni 2019 11:00 - 17:00 uur.

someren

JUNI

liessel

30
JUNI

KommuS Kasteelfestival
De 5e editie, 1e lustrum van het
KommuS Kasteelfestival zal plaats
vinden om 29 en 30 juni 2019. De line
up zal later in het jaar bekend worden
gemaakt. Check regelmatig onze
Facebook voor updates. Het KommuS
Kasteelfestival zal in de Geldropse
Kasteeltuin plaats vinden, is gratis
toegankelijk, en je krijgt er een 100%
feestgarantie bij. Zaterdag 29 juni
18.00 tot 01.00 uur, zondag 30 juni
2019 12.00 tot 23.00 uur.
Helze 8 , 5662 JL Geldrop

JULI

24 T/M
28
Kermis
AUG

Liessel 2019

Met o.a. een draaimolen, rups, cakewalk,
autoscooters en schietsalon
Centrum Liessel, Hoofdstraat, LIESSEL
Za 24 aug 13:00 - 00:00 uur, zo 25 aug
13:00 - 00:00 uur, ma 26 aug 13:00 23:00 uur, di 27 aug 13:00 - 23:00 uur,
wo 28 aug 13:00 - 23:00 uur.

beek en
donk

Dorpszeskamp
Mierlo

De 17e editie van Dorpszeskamp Mierlo
vindt op 29 en 30 juni 2019 plaats aan
de Kasteelweg in Mierlo. Het belooft
weer een sportief en muzikaal spektakel
te worden waarbij de zaterdag in het
teken staat van live muziek van de band
PROOST! Op zondag strijden de teams
om de felbegeerde zeskamp-trofee
welke nu nog in handen is van team
Bootcamp Brandevoort. Zaterdag 29
juni 20.00 tot 01.00 uur, zondag 30 juni
2019 10.00 tot 22.00 uur.
Kasteelweg 5731 PK Mierlo

6

6

JULI

Sparta’25 houdt voor de 5e keer een
rommelmarkt. Sportpark Sparta’25 ,
Heereindsestraat 10, BEEK EN DONK
Zo 30 juni 2019 09:00 - 15:00 uur.

Net als de afgelopen jaren, heeft de
organisatie besloten om ook dit jaar
voor de toerrijders een 120 km tocht
uit te zetten. De toerrijders hebben
al een aantal keer aangegeven dat
de marsroute niet echt geschikt
is voor hen. Vandaar dat ze nu de
mogelijkheid krijgen om een langere
tocht die op hen afgestemd is te rijden.
Café Zaal Brasserie “In d’n Herberg”
Postel 27, Someren

6&
7
JULI

Kennedymars
Someren

Uiteraard kunnen ook de jonge
lopertjes wederom 8 kilometer
trotseren tijdens de 48e Mini
Kennedymars. Kortom, voor iedere
wandelaar bieden we een prachtige
wandeltocht die bij hem of haar past.
Durf jij de uitdaging aan? Voor de
toeschouwers zijn er allerlei activiteiten
langs de route en is er veel gezelligheid
bij de start en de finish. Op zondag
(de dag van de aankomst) is er een
braderie en zijn er straatartiesten. De
lopers worden op een ludieke wijze
binnengepraat bij de finish.
Gemeentehuis van Someren
Wilhelminaplein 1
5711 EK SOMEREN

ommel

Op 16 augustus 2019 wordt weer het
jaarlijkse beachvolleybal van de Kneut
uit Handel georganiseerd bij Waterski
en Wakeboardentrum de Rooye Plas.
Aanvang wedstrijden vanaf 10.00 uur.
Waterski en Wakeboardcentrum de
Rooije Plas, Haveltweg, HANDEL
Vr 16 augustus 2019 10:00 - 00:00 uur.

vlierden

29
JUNI

Vlooienmarkt
Deurne in Vlierden

Nostalgie en 2e hands spulletjes
te kust en te keur Gebouwen,
Brouwhuisweg 36, VLIERDEN
Za 29 juni 2019 14:00 - 16:00 uur.

lierop

14
AUG

Die Heise Bierfesten in
Someren-Heide

17

Wielerronde van
Milheeze Centrum

Op 17 juli 2019 vindt de Wielerronde van
Milheeze Centrum plaats georganiseerd
door Wielercomite Bakel onder
auspicien van de WVAN. Parcours
Kerkeind. aanvang wedstrijden 19.00 uur
Wielerronde van Milheeze Centrum, Hof,
MILHEEZE Wo 17 juli 2019 19:30 uur.

Nirwana Tuinfeest
Het Nirwana Tuinfeest is een 3-daags
popfestival dat gehouden wordt bij
Jongerencentrum Nirwana te Lierop.
Vrijdag 9 augustus 14.30 tot 00.00
uur, zaterdag 10 augustus 12.30 tot
00.00 uur zondag 11 augustus 13.30
tot 21.00 uur. Meervensedijk 4
5715PZ Lierop

Kermis AstenOmmel

Kermis in Asten-Ommel In het centrum
van Ommel met diverse attracties. De
kermis wordt geopend zaterdag ± 18.00
uur De kermis is open: zaterdag 14.00
– 00.30 uur zondag 14.00 - 24.00 uur
maandag 14.00 - 22.00 uur Telefoon:
0493-671212 zaterdag om 18.00
uur wordt de kermis geopend. Za 17
aug14:00 - 23:55 uur, zo 18 aug 14:00 22:00 uur, ma 19 aug 14:00 - 22:00 uur.

Open Atelierdagen
Asten-Ommel

De kunstenaars vertellen op hun
werkplek over hun inspiratie en

neerkant

5&
8
JULI

Kermis
Neerkant 2019

Zwaaien en zwieren Centrum,
Dorpsstraat, NEERKANT Vr 5 juli, za 6
juli, zo 7 juli, ma 8 juli

handel
22 T/M
25
Country
JULI
Festival

Van 22 juli tot en met 25 juli 2019 wordt
in een mooie feesttent bij Versantvoort
Vakantiehuizen te Handel een groots
countryfestival georganiseerd. Een

13 &
14
JULI

Knus samenzijn
de Mortel

Op 13 en 14 juli 2019 vindt in
en om Vijverpret de Mortel aan
de Breemhorstsedijk 60 een
bijeenkomst plaats onder de term
knus samenzijn voor hobbyisten
oldtimers. De activiteiten zijn vanaf
09.00 uur tot 22.00 uur. Vijverpret,
Breemhorstsedijk, DE MORTEL
Za 13 juli 2019 09:00 - 22:00 uur, zo 14
juli 2019 09:00 - 22:00 uur.

aarle-rixtel

15
AUG

Cine-summer

Op de laatste donderdag 15 augustus
wordt er een gratis buitenfilm vertoont
om 21.30 uur in 't heuveltje in AarleRixtel. Green Book zal te zien zijn en
de entree is gratis. www.oja-aarle.nl
Dorpsstraat 86, Aarle-Rixtel

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

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

milheeze
Die Heise Bierfesten, dé aftrap van
het Oktoberfestseizoen in Nederland!
Bereid je voor op een weekend vol
pullen bier en wijn, dansen op de
tafels, hübsche Mädchen in dirndl’s
en Deutsche muziek. Vrijdag 23
augustus 18.00 tot 02.00 uur,
zaterdag 24 augustus 14.00 tot
02.00 uur, zondag 25 augustus 14.00
tot 23.00 uur . Kerkendijk 156
5712EZ Someren-Heide

demortel.com/kermis Kermis in de
Mortel, Oude-Molenweg, DE MORTEL
Vr 28 juni 2019, za 29 juni 2019, zo 30
juni 2019, ma 1 juli 2019.

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

AUG

9 T/M
11

JULI

17 &
19
AUG

Rommelmarkt
Sparta’25 met
muzikaal
vermaak

Kennedy Toertocht
te Someren

JaZZ met PiT
festival

Op zaterdagavond 6 juli wordt het
Molenplein in hartje Mierlo omgebouwd
tot een waar festivalterrein. De derde
editie van JaZZ met PiT Festival is
dan een feit. Dit jaarlijks terugkerende
jazzfestival, dat plaatsvindt tijdens
de Kennedymars, is nu al een begrip
bij jazzliefhebbers in Mierlo en ver
daarbuiten. JaZZ met PiT is een feestje
voor het brede publiek!
Zaterdag 6 juli 20.00 - 00.00 uur
Molenplein , 5731 Mierlo

17 &
19
AUG

Beachvolley
baltoernooi
de Kneut

AUG

29 &
30

29 &
30
JUNI

16

25
13

de mortel
28 JUNI
T/M
1 JULI

Advertenties
info@grootpeelland.nl
Tel. 0492-845350
Christel Sanders
(06-30 07 31 81)
Eric v.d. Putten
(06-30 25 25 12)
Redactie
Mandy Meeuwsen
Info@grootpeelland.nl
Tel. 0492-845350
Volgende uitgave:
30 augustus
Beelden
o.a. Shutterstock
Opmaak
KlaasenVandeursen
Communicatie
www.klaasenvan
deursen.com

Kermis in
de Mortel

Op 28.29,30 juni en 1 juli 2019 wordt
in de Mortel in de directe nabijheid
van MFA de Sprank weer een kermis
georganiseerd met diverse attracties
voor jong en oud. Meer informatie zie

Aan de inhoud van Groot Peelland is alle
mogelijke zorg besteed. Er kunnen echter
geen rechten aan worden ontleend.
De uitgever zal geen aansprakelijkheid
aanvaarden.

14
26

Juni 2019

week nummer 26 vrijdag 28 juni 2019

VARIATIE
INZJE
WERK?
OEKEN!
WĲ

VOORWERKER (M/V)

De werkzaamheden bestaan uit:
• Dagelĳkse begeleiding en aansturing van medewerkers.
• Dagelĳkse planning op basis van beschikbare medewerkers.
• Instructie op veilig en juist gebruik van materialen en middelen.
• Bestellen en leveren van juiste materialen en middelen.
• Uitvoerende schoonmaakwerkzaamheden.
• Functie voor 25-32 uur per week, verdeeld over 5 dagen.

INTERIEURVERZORGERS (M/V)
VOOR DIVERSE PROJECTEN IN DE REGIO.
• Uren variëren van 2 tot 25 uur per week.

VAKANTIEKRACHTEN (M/V)
VOOR DE PERIODE JUNI - SEPTEMBER.
• Bĳ voorkeur in bezit van rĳbewĳs.
• Werktĳden en uren in overleg.
• Salaris conform cao Schoonmaak- en
Glazenwassersbedrĳf.
• Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Groot PEELLAND
de loop weekkrant
HELMOND

Voorinschrijvingen
Kennedymars,
Rondje Someren
en Mini Kennedymars
Regio
Op zaterdag 29 juni zijn de voorschrijvingen van de Kennedymars op het Wilhelminaplein in Someren. Tussen 10.00 en
15.00 uur kan iedereen zich bij de JOEK
infostand inschrijven voor de Kennedymars, het Rondje Someren en de Mini
Kennedymars.
Natuurlijk kun je je ook nog steeds inschrijven
via
www.kennedymars.nl.
Tot en met 29 juni betaal je € 15,- voor
het Rondje Someren en € 22,50 voor
de Kennedymars. Vanaf 30 juni bedraagt
het inschrijfgeld € 20,- voor het Rondje
Someren en € 27,50 voor de Kennedymars.
Al bijna 1.300 inschrijvingen
De teller van het aantal inschrijvingen
voor de Kennedymars staat op 1.278. Dit
waren er vorig jaar op hetzelfde moment
1.105. Voor het Rondje Someren zijn er al
601 inschrijvingen. Dit is bijna 15% meer
dan een jaar geleden.
Speciale kortingsactie 25e
Rondje Someren
Het Rondje Someren viert dit jaar het zilveren
jubileum. Daarom is er een speciale kortingsactie: elke 25e inschrijver voor het Rondje
Someren ontvangt 25% korting. De korting
wordt na de inschrijving teruggestort.

FORMATIE:
REACTIES EN IN tdeurne.nl
an
vacature@vari

Startbewijs ophalen
Op 22 en 29 juni kunnen wandelaars die
zich al ingeschreven hebben hun startbewijs ophalen bij de infostand op het
Wilhelminaplein. Neem je inschrijfbevestiging (bevestigingsmail) mee.
Het is ook mogelijk om het startbewijs op
te laten halen door iemand anders met
jouw inschrijfbevestiging. Wandelaars
kunnen hun startbewijs ook ophalen vlak
voor de start tijdens het Kennedymarsweekend.
Startkaarten Mini Kennedymars
Tijdens de voorinschrijvingen op 22 en 29
juni zijn ook de startkaarten voor de Mini
Kennedymars te koop voor € 3,00. Voor €
5,00 koop je een leuk en handig startpakket inclusief startkaart. In het Kennedymars-weekend zelf betaal je € 5,00 voor
een startkaart voor de Mini Kennedymars.
Bandje voor ouders/begeleiders
Voor ouders of begeleiders die meelopen
met de Mini Kennedymars is er een speciaal
bandje. Dit bandje kost € 3,00 en is verplicht
voor elke ouder of begeleider die meeloopt.
Met een bandje kunnen zij tijdens de
wandeling ook gebruik maken van
alle faciliteiten. De bandjes zijn ook verkrijgbaar voorafgaand aan de start van de Mini
Kennedymars. Dan kost een bandje € 3,50.

vloeren inspiratie zondag 30 juni
van vloer het zelf

MULTIPLANK

extra rustiek,
22 cm breed,
15 mm dik
van 69.95 nu per m2

47.95

LAMINAAT

LANDHUISDELEN XXL

verkrijgbaar in
5 kleuren
24 cm breed
van 21.95 nu per m2

9.

95

MEENEEM PRIJS

KLIK PVC

drager Rigid
toplaag 0,30 mm
4,5 mm dik
leverbaar in
4 kleuren
van 37.95 nu per m2

STUNT
AANBIEDING

PVC
STUNT

RUSTIEK EIKEN VISGRAAT

inclusief leggen
en zelfklevende
ondervloer
95

19.

VLOER HET ZELF
PLAK PVC XXL

verkrijgbaar in 7 kleuren
van 39.95 nu per m2

24.

95

TARKETT
DRYBACK

2 mm dik, 0,30 toplaag
slijtvast in 18 kleuren
van 55.95 nu per m2 voor maar

33.

95

15,5x77,5 cm, 14 mm dik,
eiken toplaag,
4 zijde mini velling
verkrijgbaar in diverse kleuren
van 79.95 nu per m2

39.

95

200.000m2 op
voorraad
Gratis reserveren en
breed assortiment

Wij zijn de
goedkoopste

Laagste prijsgarantie
en deskundig advies

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

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

KLAASENVANDEURSEN.COM | VHZ WK 24

LAMEL PARKET

GEOPEND 12.00-17.00 uur
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Durf jij de uitdaging aan?
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e Rondje Someren
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e Kennedymars Someren
Start 20.00 u

zondag 7 juli 2019 Vliegende start
tussen 06.00-07.00 u

e Mini Kennedymars
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m
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6 & 7 juli 2019

zaterdag 6 juli 2019 Start 12.00 u
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Engelseweg 212, Helmond
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Er is terecht veel aandacht voor geluids- en aardbevingsoverlast, maar vergeet die bij het spoor niet

De drukte op het spoor kan anders, veiliger en beter
van De Monitor erkennen ook
ProRail en goederenvervoerders
dat dit hard nodig is.

Helmond
‘Een bevinkje’. Zo noemde minister Wiebes onlangs een van
de zwaarste bevingen in Groningen ooit. Al maakte hij later zijn
excuses, de - terechte publieke
verontwaardiging over de nalatige houding van het kabinet bij
de afhandeling van de bevingsschade in Groningen is gebleven.
Ook de uitbreiding van luchthaven Lelystad stond de afgelopen periode ﬂink in de schijnwerpers. Hier vanwege de sterk
toenemende geluidsoverlast.
Wat echter minder vaak aandacht krijgt, is het feit dat bijna
270 duizend Nederlanders in andere steden en dorpen in Nederland dagelijks te kampen hebben
met ernstige geluids- en trillings
overlast. Dat is een direct gevolg
van de toenemende drukte op
het spoor. Een grote zorg voor
bewoners langs het Nederlandse
spoor, ook in Helmond regio.

Een op de vijf
omwonenden wordt
ziek van het spoor.
Toch is voor hun
leefbaarheid nauwelijks
aandacht
Goederenvervoer
Trillings- en geluidoverlast wordt
vooral veroorzaakt door het toenemende goederenvervoer. Uit
onderzoek van RIVM blijkt dat
dit leidt tot ernstige hinder en
slaapverstoring. Wat ook opvalt
in dit onderzoek is dat mensen
die binnen 300 meter van het
spoor wonen meer medicijnen
gebruiken voor hart, bloedvaten
en hogere bloeddruk, alsmede
meer slaap- en kalmeringsmiddelen. De Wereldgezondheidsorganisatie spreekt zelfs van een
‘volksgezondheidsprobleem’.

Spreiding
Ten derde is het zaak om minder
goederen- en giftreinen te laten
rijden door bewoond gebied via
betere spreiding. Rwweserveer
het bestaande spoor door steden en dorpen voor het groeiende personenvervoer, benut de
Betuweroute beter en investeer
in speciale spoortrajecten voor
vervoer van goederen en gevaarlijke stoffen. Staatssecretaris Van
Veldhoven voelt hier niet voor,
maar wil experimenteren met
langzamer rijden in de nacht.

Ook de gemeente Helmond is zich bewust van de gevaren van het spoortraject dat dwars door de woonwijken van
Helmond loopt. Bijgaand een gemeentelijke infobrief, wat te doen bij calamiteiten, voor de bewoners aan het spoor.
Het levert daarnaast ook veel
materiële schade op. Langs de
trajecten waar de zwaarder en
langer wordende goederentreinen steeds harder en frequenter rijden, ontstaan scheuren en
verzakkingen in de nabijgelegen
huizen. En dan gaat het nog niet
eens over de risico’s van ketelwagens met gevaarlijke stoffen
dwars door steden en dorpen.
Het kabinet doet hier te
weinig aan.
Bestaande wetgeving beschermt
onvoldoende tegen de gevolgen
van geluidsoverlast en de risico’s
van incidenten. Voor trillingen
is er überhaupt geen wetgeving
waarin grenswaarden zijn vastgelegd. Daarnaast ontbreekt het
aan geld voor maatregelen. En
dat terwijl enorme spoorprojecten, zoals een Zuidwestboog bij

Meteren-Boxtel, wel gefinancierd kunnen worden en dus letterlijk doordenderen.
Op papier
We begrijpen dat er een oplossing nodig is voor de toenemende drukte op het spoor en dat het
stimuleren van vervoer van goederen per spoor als duurzaam
alternatief belangrijk is voor de
economie en het klimaat. Maar
het kan anders, veiliger en beter.
Ten eerste is het noodzakelijk
dat er eigentijdse wetgeving
komt voor geluidshinder. De
huidige wet gaat uit van gemiddelde geluidsniveaus berekend
over een etmaal. Dat zijn ingewikkelde rekenmethodes die
op papier werken, maar geen
recht doen aan de praktijk.
We zagen het eerder gebeu-

Centrum

Koopzondag Beeldig Helmond

Koopzondag
Beeldig Helmond
Komende zondag staat het centrum
in het teken van Beeldig Helmond
(Bron foto; Atelier Vandré).

Zondag 30 juni staat in het
teken van ‘Beeldig Helmond’.
In samenwerking met atelier
Vandré laten 15 beeldhouwers
de kunst zien van het carven.
Een fysieke en mentale uitdaging om een ruwe blok
mergel om te toveren tot een
verfijnd stuk kunst! Scoutingvereniging Paulus laat
het Paard van Troje tot leven
komen door het bouwen van
een groot houten kunstwerk.
Voor de echte muziekliefhebbers is er weer de succesvolle
vinyl platenbeurs van Robbie’s
Records. Platen kopen is leuk,
maar platen kopen waar je zelf
mee bent groot geworden, is
nóg leuker!
Kom gezellig naar Helmond
Centrum, de winkels en terrassen zijn geopend van 12:00 uur
tot 17:00 uur. Zondag beleef je
in Helmond Centrum! s

ren bij de geluidsberekeningen
rondom Schiphol en Lelystad.
De wet houdt geen rekening met
piekgeluid en booggeluid van
langsrazende goederentreinen
in de nacht. Ook hier dringt de
parallel zich op met de luchthavens Schiphol en Lelystad. Zo
adviseerde de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)
onlangs om hinderbeperking te
realiseren door middel van minder nachtvluchten.
Een initiatief dat op voorspraak
van D’66 op brede steun kon rekenen vanuit de Tweede Kamer.
Ten tweede moet er wetgeving
komen op het gebied van trillingen. Er zijn geen duidelijke normen of meetmethoden en voor
schadeafhandeling
ontbreekt
het aan afspraken en financiering. In een recente tv-uitzending

Dat is te prijzen, maar de resultaten zijn nog onzeker. Want wil dit
effectief zijn, dan moeten treinen
minimaal 30 kilometer per uur
minder hard rijden dan nu. Dat
is onrealistisch, want slecht voor
de concurrentiepositie en creëert
een waterbedeffect naar minder
duurzame vormen van transport.
De bal ligt bij de politiek. Vorige
week debatteerde de Tweede Kamer over de veiligheid op en om
het spoor. Het is aan de Kamer
om bovenstaande maatregelen
voor te stellen, uit respect voor de
omwonenden, zoals dat nu ook
eindelijk gebeurt in Groningen
en rondom Schiphol en Lelystad.
Casper Rupert,
namens 31 actie- en
bewonersgroepen langs het
spoor in Nederland
Meer info of wilt u als inwoner van Helmond reageren?
Zie: www.goederentreinennee.
nl, info@goederentreinennee.nl
Nieuwsbrief. Inschrijven kan via
www.gtnee.nl
Goederentreinen Nee,
Willem van Oranjelaan 7,
5211 CN ‘s-Hertogenbosch s

Ken jij iemand die een
jeugdlintje verdient?
Helmond
Op woensdag 20 november is
het weer Kinderdag. Op deze
dag worden er in Helmond
jeugdlintjes uitgereikt. Burgemeester Blanksma stapt net
als vorig jaar in de bus met de
juryleden en de pers om kinderen te verrassen met een
jeugdlintje.
Het Jeugdlintje is voor kinderen
en jongeren van 6-18 jaar die
een bijzondere prestatie hebben verricht voor een ander of
voor de samenleving.
Het gaat om jongeren die wonen in de gemeente Helmond.
Wat kan een prestatie zijn

die in aanmerking komt voor
een jeugdlintje? Denk hierbij
aan bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, een topsport-prestatie
of inzamelingsactie voor een
goed doel.
Op 20 november zal de burgemeester de jeugdlintjes persoonlijk komen overhandigen
bij de kinderen thuis. Dit is uiteraard een verrassing!
Ken jij iemand die een jeugdlintje verdient? Je kan iemand
opgeven via www.helmond.nl/
jeugdlintje
Weet je niet zeker of de prestatie geschikt is voor een jeugdlintje? Stuur je vraag naar
jeugdlintje@helmond.nl s
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GENIETEN...

FLIMS – GRAUBÜNDEN – ZWITSERLAND

WEIBERSBRUNN – SPESSART – DUITSLAND

Geniet van enkele heerlijke vakantiedagen in Flims! We maken o.a. een ‘Passentocht’ waarbij we ook bekende plaatsen zoals Klosters, Davos en St. Moritz passeren. Bezoeken Chur,
de hoofdstad van Zwitserland en maken een enerverende treinrit met de Bernina Express!

Tijdens deze korte vakantie in het uiterste noordwesten van Beieren, kunt u genieten van
de prachtige natuur, verrassende dorpjes en steden en van een gevarieerd programma.
We maken o.a. een mooie rondrit door de Spessart, bezoeken de steden Würzburg, Miltenberg en Frankfurt am Main.

Vertrekdata: 28 juli en 6 oktober (7 dgn)

Vertrekdatum: 4 augustus (6 dgn)

vanaf € 610,-

!

MALCHOW – MECKLENBURG-VORPOMMERN
Vertrekdatum: 4 augustus

VOLPENSION!

HANSI HINTERSEER & TIROLER ECHO

!

ENKERING – Altmühltal – Duitsland
€ 595,-

6 dagen halfpension

RIJS
Friesland

€ 490,-

**** HOTEL!

Vertrekdatum: 21 augustus

€ 660,-

8 dagen halfpension

!

100%
Geniet
Garantie!

Vertrekdata: 20 juli en 31 aug.

€ 625,-

8 dagen halfpension

DISNEYLAND
PARIJS

NIEuw!

Vertrekdata:

Vertrekdata:
15 juli, 12 aug. en 23 sep.
6 dagen volpension

8 aug. en 17 okt.
3 dagen logies/ ontbijt

vanaf € 295,-

€ 535,-

STEDENREIS
PRAAG

Vertrekdata:
7 aug., 16 okt. en 20 nov.
5 dagen logies/ ontbijt

vanaf € 275,-

VANDANS –
VORARLBERG
Oostenrijk
BAD GASTEIN – SALZBURGERLAND Oostenrijk
Vertrekdata: 13 juli, 3 aug. en 21 sep.
8 dagen halfpension

Vertrekdata:

10 aug. en 28 sep.
8 dagen halfpension

vanaf € 625,-

vanaf € 595,-

BEVERwIJKSE BAZAAR

ZIERIKZEE & DOMBuRG

Stap in de wereld van De Bazaar
in Beverwijk en kom winkelen in een
smeltkroes van culturen. De Bazaar in
Beverwijk is de grootste overdekte
markt van Europa!

In de ochtend krijg u volop tijd om de
historische monumentenstad Zierikzee
te bezoeken. ’s Middags rijden we via
de Oosterscheldekering naar Domburg,
waar u nog tot 18.00 uur kunt verblijven.

Vertrekdata: 6 en 27 juli en 17 augustus

€ 28,-

• MEER DAN
250bestemmingen
VAKANTIEREIZEN
BESTEMMINGEN IN HEEL EUROPA
• meer dan 250 vakantiereizen
naar
in NAAR
heel europa
• vriendelijke
MODERNE BUSSEN
MET VRIENDELIJKE CHAUFFEURS
RD
• moderne bussen met
chauffeurs
TANDAA SS
S
•
TCLA
• de beste prijs-kwaliteitsverhouding
COMFOR

www.GHIELEN.NL

ISO
9001

Vertrekdata: 10 en 25 juli 7 en 20 aug.

35,-
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Ons
vertelt…

Samenloop voor Hoop
Dit weekend hebben we in Helmond weer de SamenLoop voor
Hoop. Een super mooi initiatief.
Een gedeelte van de opbrengst
gaat naar inloophuis de Cirkel in
Helmond en het andere deel gaat
naar het KWF. Het wordt gelopen
op het HAC terrein in (Stiphout)
Helmond. Dit jaar loop ik samen
met ons Stacey mee. In 2017 is mijn
broer Ton overleden aan alvleesklierkanker Een ziekte waar niet
veel aan te doen is en de onderzoeken hiernaar zijn heel hard nodig.
In nagedachtenis aan hem gaan
wij meelopen. Een super broer,
man, vader en opa, die door deze
ziekte geveld is en die wij enorm
missen. Gevochten heeft hij, maar
helaas de strijd verloren., Wereldkampioen Midgets (speedway) is
hij geweest, maar deze kampioen
kon niet op tegen deze slopende
ziekte. Hij verdient het dat wij
meelopen voor hem. En ik weet
zeker dat hij bij ons zal zijn en trots
op ons is. Inmiddels hebben ons
Stacey en ik al meer als 900 euro
opgehaald wat we nooit hadden
durven hopen. Mijn doel was 100
euro in eerste instantie, daarna bijgesteld naar 300, maar we werden
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steeds meer gesponsord. Zoveel
had ik nooit durven hopen. Alle
sponsors hartstikke bedankt.
Voor de gene die willen komen kijken, iedereen is welkom. Het duurt
24 uur lang. Het is een kei mooi
programma geworden met leuke
artiesten en hele leuke activiteiten
die allemaal als doel hebben om
geld op te halen voor dit goede
doel. Wij lopen de opening mee
(zaterdag 14.00 uur) we zijn er met
de kaarsen ceremonie (zaterdag
23.00 uur) wat heel indrukwekkend is. We hebben ook kei mooie
kaarsenzakken gemaakt met de
foto van mijn broer erop die daar
komen te staan. Dan lopen wij
zaterdagavond van 23.00 uur tot
01.00 uur ’s nachts. Ik dacht da
doen we slim met al die hitte en
natuurlijk met de sluitings ceremonie (zondag 14.00 uur) zijn we
er ook bij. Een druk weekend, een
mooi weekend, een emotioneel
weekend. We lopen natuurlijk mee
in het team van inloophuis de Cirkel en stichting VIPE, waar ik beide
al ooit een column en filmpje over
heb gemaakt.
Ik hoop heel veel mensen te zien bij
HAC dat zou geweldig zijn. Wij lopen voor HOOP want HOOP doet
leven. HOOP is een lichtje in je hart
dat vandaag moed geeft en morgen kracht.
Fijn weekend tot ziens bij
de samenloop voor hoop,

Tijdens de open manegedag bij Manege Hooidonk is er van alles te doen. (Bron foto; Manege Hooidonk).

Regio
Manege Hooidonk is actief op
de Beekstraat 48 in Nuenen.
De manege beschikt over twee
mooie overdekte rijbanen, een
buitenrijbaan en een springweide. We hebben veel hele fijne pony’s en paarden die graag
bereid zijn de ruiters te leren
paardrijden.
We organiseren activiteiten als
manegelessen, buitenritten, dagtochten te paard, trektochten te
paard, springlessen, kabouterlessen, ponydagen in de vakanties,
ponykampen en tienerkampen,
avondritten, kinderfeestjes, wedstrijden, enzovoort. Tijdens de
open manegedag bij Manege

Hooidonk is er van alles te doen:
Je ontmoet de pony’s en paarden
op de manege en kunt ze borstelen en ritjes met ze maken.
Of neem een kijkje bij de
demonstraties,lom onze shetlanders aaien en poetsen. Je kunt
ook meedoen aan hoefijzer versieren. Je komt tijdens de Open
Manegedag heel veel te weten
over pony’s en paarden. Doe
mee aan de quiz en test jouw
paardenkennis!
Programma
10.00 uur: start open dag
10.30 uur: demonstratie van
onze carrouselgroep
11.00 uur: demonstratie
kabouterles 6-7 jarigen
11.30 uur: demonstratie

Viertal Kür op muziek paarden
12.00 uur: demonstratie
springen pony’s
13.00 uur: demonstratie
kabouterles 6-7 jarigen
13.30 uur: demonstratie
Viertal Kür op muziek pony’s
14.00 uur: demonstratie van
onze carrouselgroep
14.30 uur: demonstratie
springen paarden
15.30 uur: disco rijden
Samen met de instructeurs/medewerkers van de manege met
hulp van alle vrijwilligers hebben
we gebouwd aan een gezellige
manege waar het goed toeven is.
Hier zijn we trots op en dit willen
we graag aan iedereen laten zien.
De open dag is 30 juni van 10.00
tot 16.00 uur. s

Regio

Toni Scheepens, wereldkampioen
Grand Prix Midgets in 1996.
Voor altijd in ons hart.
(Bron foto; Marij Scheepens).

Het bruggetje werd feestelijk geopend in Brouwhuis.
(Bron foto; Gemeente Helmond).

Op woensdag 19 juni om 16.30
uur heeft burgemeester Blanksma een nieuw bruggetje in
de Hertenlaan, in Brouwhuis
geopend.
Twee kinderen uit de wijk
schreven de burgemeester eind
vorig jaar een brief over de lange omloop-route vanaf hun huis
naar speelplek de Heiakker.

Jaarlijkse open dag bij
Manege Hooidonk in Nuenen

Sporten en feesten bij Dorpszeskamp Mierlo

Opening bruggetje Hertenlaan

Brouwhuis

31

Hun vraag: kan de burgemeester
dat niet oplossen met een bruggetje? Een bruggetje zou een
snelle en veilige verbinding met
de speelplek kunnen maken. De
gemeente heeft het uitgezocht
en vond het idee van de kinderen
hartstikke goed. Ook de buurt
steunt het plan. Er zijn vele handtekeningen gezet. Op 19 juni a.s.
neemt burgemeester Blanksma,
samen met de twee kinderen, de
nieuwe brug in gebruik. s

Dit weekend is Mierlo in de ban
van Dorpszeskamp Mierlo. De
voorbereidingen zijn inmiddels
in volle gang en misschien heb
je de feesttent al zien staan op
de nieuwe locatie aan de Kasteelweg. Het belooft een tropische editie te worden met
tempraturen rond de 30 graden.
En dat komt goed uit, want er
is deze editie waterpret en een
buitenbar met een verfrissend
assortiment.
Op zaterdag 29 juni begint de
zeskamp om 19.00 uur traditiegetrouw met het captainspel.
Hiermee kunnen de teams de
eerste punten verdienen. Daarna staat de avond in het teken
van livemuziek, met ook dit jaar
weer een band van formaat. De
band Proost! zorgt er hoogstpersoonlijk voor dat vanaf de eerste
minuut tot aan de laatste noot
niemand stil blijft staan. Proost!
Maar, de zeskamp kennende, is
dat natuurlijk niet genoeg. Het
moet altijd groots, spraakmakend en waanzinnig. Dus de
nodige special effects maken de
show compleet. Mocht je trek
krijgen van het feestgedruis of
even stoom af willen blazen, dan
kun je terecht op het terras. Hier
vind je dit jaar diverse foodtrucks
en een buitenbar. De entree is

Het Dorpszeskamp is een groots evenement.
(Bron foto; Dorpszeskamp Mierlo).
gratis. Zowel voor deelnemers
als reguliere bezoekers.
Zondag 30 juni moeten de deelnemers al vroeg uit de veren. Om
09.30 uur staat er namelijk een
90’s style warming-up op het
programma. Ook hier zijn weer
de nodige punten te verdienen.
Om 10.00 uur zijn de deelnemers
warmgedraaid en kan het echte
werk beginnen. Het spelprogramma is dit jaar extra gevarieerd. Van behendigheid naar verfrissing tot spektakel. Alle facetten zijn vertegenwoordigd. Van
een ochtend zeskamp krijg je natuurlijk trek. Dat geldt ongetwijfeld zowel voor de deelnemers
als het publiek. De foodtrucks
bieden dan uitkomst met heer-

lijke gerechten of een snelle hap.
Je vindt ze bij het terras waar op
zondag ook koffiespecialiteiten
en ijsjes verkrijgbaar zijn. Rond
17.15 uur starten de finales van
de rode draad met aansluitend
de prijsuitreiking en het slotfeest
met feest-DJ William.
Dorpszeskamp Mierlo leeft, en
daar is de organisatie erg trots
op. Er was dit jaar zelfs sprake
van een wachtlijst. Het maximale
aantal van 48 teams strijden om
het felbegeerde kampioenschap.
Deze titel zal door regerend
kampioen Bootcamp Brandevoort zonder twijfel strijdlustig verdedigd worden. Het belooft dus een spannende editie
te worden. s
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5th Edition, History in the making!
Dave van Hout
Bij Dave bestaan geen matige of
slechte foto’s dus dat was lastig
kiezen. Maar liefst twee foto´s
zijn geselecteerd. Zijn foto´s kenmerken zich als strak, clean en
dynamisch volgens de vakjury!
Hella Martens
Hella Martens is altijd te vinden
bij de evenementen van UrbanMatterz en verantwoordelijk
voor de schitterende fotoalbums
van de Oldschool HipHop Concerten. Ook van haar is 1 foto
geselecteerd. Een mooie foto van
een zeer bijzonder optreden!

Josanne van der Heijden is de gelukkige wnnaar van de Fotowedstrijd
van UrbanMatterz! (Bron foto; Josanne van der Heijden).

Helmond
De uitslag van de fotowedstrijd
UrbanMatterz! is bekend. Tot 15
juni konden foto´s ingezonden
worden die het ultieme Urban
Matterz! gevoel weergeven.
Ruim 100 foto’s zijn door een
deskundige jury beoordeeld.
Daarbij hebben, zij met oog op
mogelijke auteursrecht issues,
alleen foto’s beoordeeld die
door de maker zelf zijn ge-upload. Josanne van der Heijden is
de absolute winnares. Zij viel in
de prijzen bij zowel de vakjury
als de publieksjury.

De jury bestond uit Het UrbanMatterz team, de artistiek leider
van De Cacaofabriek Expo en
Curator van de expositie, niemand minder dan Kool Koor!
Bij het beoordelen is gekeken
naar de artistieke kwaliteiten van
de foto en naar de toegevoegde
waarde van de individuele foto
binnen de expositie. Na een stevige discussie zijn een vijftal winnende foto´s gekozen.

Kia Vereijken
Een iconische foto die UrbanMatterz in 1 beeld samenvat.
Oldschool en newschool, Graffiti en kunst, sport en dans. Heel
knap!
Publieksprijs
Via social media kon men likes
uitdelen aan de geposte foto´s.
Als het gaat om likes is Josanne
van der Heijden topfavoriet. Zij
won zowel bij de vakjury als de
publieksjury. Van haar dus nog

een foto op de expositie. De foto
met de graffiti artist met publiek
geeft de typische UrbanMatterz
festival sfeer perfect weer.
Winnaars worden verzocht om
hun foto z.s.m. in de hoogst
mogelijke resolutie te sturen
naar info@urbanmatterz.nl. De
foto´s zullen onderdeel worden
van de expositie en worden meegenomen in de promotie hiervan. De winnende foto´s zijn te
bewonderen in De Cacaofabriek
(van 18 augustus tot 6 oktober).
URBAN MATTERZ
Met jaarlijks ruim vijftienduizend
bezoekers, is Urban Matterz uitgegroeid tot een niet meer weg
te denken Urban & HipHop evenement. Dit jaar zal het tijdens
het weekend van 21 en 22 september op verschillende locaties
weer bruisen van de activiteiten.
In De Cacaofabriek vindt op
zaterdagavond zoals vanouds
het Oldschool HipHop Concert
plaats en op de nieuwe locatie in
het centrum van Helmond (‘Under the bridge-Traversebrug’) op
zondag het Festival. s

Josanne van der Heijden
Sprekende kleuren en het plezier
spat er vanaf! De foto van het
meisje met de spuitbus was bij
elk jurylid favoriet nummer 1.

De Helmondse
Platenbeurs
De Platenbeurs stond vorig jaar
ook in ons centrum. (Bron foto;
Robbie’s Records).

Centrum
Op zondag 30 juni zal er
weer een nieuwe editie van
‘De Helmondse Platenbeurs’ plaatsvinden.
Op de Markt bieden deelnemers uit binnen- en buitenland hun mooiste lp’s, goedkoopste cd’s en zeldzaamste
singles te koop aan. Er zal
voor iedereen wat te vinden
zijn, in alle prijsklassen: van
punk tot funk en van Hollands tot house.
Gratis entree, gratis zon, gratis plezier! Zondag 30 juni van
11.00 tot 17.00 uur, Markt Helmond (bij de Marktstraat). s

Frutti-pop Festival:
voor en door
jongeren
Schildersvakopleiding Mierlo zoekt:

PRAKTIJKINSTRUCTEUR SCHILDEREN m/v
Wij stellen ons voor:
Schildersvakopleiding Horst, Mierlo en Roermond is een samenwerkingsverband van
bedrijven in Regio Zuid Oost Brabant en Limburg. Zij verzorgen samen met haar bedrijven,
het praktijkgedeelte van de beroepsopleiding Schilderen op MBO niveau 1 t/m 3.
De ideale kandidaat:
- Je hebt ervaring in het Schildersvak;
- Je beschikt over (minimaal) MBO+ werk- en denkvermogen;
- Je hebt goede contactuele vaardigheden;
- Je toont eigen initiatief en je hebt ambitie;
- Je bent een echte team-player;
- Je beheerst de Nederlandse taal goed in woord en geschrift;
- Je hebt het vermogen en inzicht in coördinatie en planning;
- Je beschikt over pedagogische/didactische vaardigheden;
- En je bent in het bezit van een rijbewijs B.
Welke werkzaamheden bij deze functie horen:
- Je geeft praktische instructies aan leerlingen in hun vakgebied;
- Plaatsing, begeleiding en aansturing van leerlingen behoort tot een van je kerntaken.
Zowel intern (instructie) als extern (op de bouwplaats);
- Ook behoort het geven van voorlichting aan de diverse scholen tot je werkzaamheden.
Wat wij je bieden:
Wij, Schildersvakopleiding Horst, Mierlo en Roermond, bieden je een afwisselende en
uitdagende baan in ons opleidingscentrum in Mierlo, waar geen dag het zelfde zal zijn. Dit in
combinatie met een prettige werksfeer en een hecht, collegiaal team brengt met zich mee dat
je snel je draai zult vinden. Wij bieden honorering en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform
de Schilders CAO.
Ben je overtuigd en wil je graag solliciteren?
Dan nodigen wij je graag uit om je sollicitatiebrief vóór 10 juli 2019 a.s. te versturen aan:
Schildersvakopleiding Horst, Mierlo en Roermond, T.a.v. Francien van der Linden, Postbus 105,
5730 AC Mierlo, of mail je sollicitatie naar: f.vanderlinden@schildersvakopleiding.nl

Gezonde hapjes, de leukste
rappers en dj’s, geen alcohol
en drugs.
Dat zijn de ingrediënten van het Fruttipop Festival, dat zaterdag 29 juni van
16.00 tot 22.00 uur gehouden wordt
bij het hoofdkantoor van de LEVgroep
aan de Penningstraat in Helmond. Een
aantal jongeren uit de stad heeft het
initiatief genomen voor het festival. Het
Coöperatiefonds van Rabobank Helmond
levert een bijdrage.
Jongerenwerker Elke Minnebach vertelt: ‘De
jongeren hebben aangegeven dat ze een tof
festival zonder drank en drugs wilden. Samen
met onze jongerenwerkers en studenten van
Summa College Eindhoven hebben ze het festival
georganiseerd.’
En bij de organisatie van zo’n festival komt best
veel kijken. ‘Ze hebben de line-up samengesteld,
met bekende rappers en dj’s, een verrassingsact
en Helmonds talent’, vertelt Elke. ‘Ze hebben
meegedacht met het draaiboek. Ook hebben de
jongeren zelf de poster ontworpen en verspreid
en de locatie geregeld. En ook aan catering,
EHBO en beveiliging hebben we samen gedacht.
Ik ben trots op deze groep, ze hebben het goed
aangepakt.’
Leuk én leerzaam
Of er een tweede editie komt, is niet bekend.
‘Dat is niet per se de insteek. Misschien zouden
we dan de samenwerking kunnen opzoeken met
andere festivals.’ Of er nu een nieuw festival komt
of niet, zeker is dat de jongeren veel geleerd
hebben van het traject. ‘Het is voor hen niet
alleen leuk, maar ook leerzaam.’

De jongeren konden met hun gezonde frisfeest
op de nodige hulp rekenen. Van onder andere
Woonpartners, de wijkraad, jongerenwerk, het
initiatief ‘op eigen kracht naar een gezonde
toekomst’ en het Coöperatiefonds van Rabobank
Helmond. ‘Wij willen de entree laag houden en
vinden het belangrijk dat zo’n jongereninitiatief
door de samenleving gedragen wordt.’ Serge
Kornuyt vertelt namens het Coöperatiefonds:
‘Voor deze doelgroep is nog niet zo heel veel te
doen, dus we moedigen dit van harte aan. Met
name omdat het initiatief vanuit de jongeren zelf
komt en ze ook zelf veel geregeld hebben.’
Kaartjes kopen?
Kaartjes aan de kassa kosten
5 euro, in de voorverkoop
2,50 euro. Er zijn in totaal 500
kaarten in omloop. Jongeren
van 12 tot 17 jaar zijn
welkom. De kaarten zijn te
koop bij de jongerenwerkers
van de LEVgroep in Helmond.
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Phileutonia & Friends in stadspark De Warande
PATHÉ HELMOND
DO. 27 JUNI T/M WO. 3 JULI
100% Coco New York (DNL) Zo 13:00 uur /
Di 13:10 uur / Do, Ma, Wo 13:15 uur / Vr 14:00,
18:15 uur / Za 16:00 uur / Do, Za - Wo 17:30 uur
Aladdin (2019) (DNL)
Za 10:15 uur / Vr 15:45 uur
Aladdin (2019) (DOV)
Ma 10:30 uur / Za 15:30 uur / Do, Zo 17:15 uur
Aladdin (2019) (O3D) Di 10:30 uur / Do 11:15
uur / Vr 11:45 uur / Ma, Di 18:15 uur / Wo 18:30
uur / Do, Zo 20:30 uur / Vr, Za 21:15 uur

Phileutonia & Friends (Bron foto; Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia).

Warande
Op zondag 30 juni is het de
beurt aan Phileutonia om het
Helmondse publiek te amuseren met de klanken van haar
muziek in het Caratpaviljoen
van stadspark De Warande.
Voor deze bijzondere gelegenheid zullen alle geledingen van
de Koninklijke Stadsharmonie
optreden, te beginnen met de
jeugdige slagwerkers en het Pie-

porkest, gevolgd door het Philbee orkest waarna rond 15.00
uur dirigent Dirk van de Weijer
het stokje overneemt met het
Harmonieorkest. Er zal een zeer
gevarieerd programma ten gehore worden gebracht, afgewisseld
met enkele gastoptredens en een
improvisatieworkshop waarbij
alle aanwezige kinderen zelf muziek mogen maken.

ren en enthousiasmeren. Al enkele jaren verzorgt de Koninklijke
Stadsharmonie om deze reden
muzieklessen op basisscholen.
Leerlingen leren daarbij niet alleen over de instrumenten, maar
ze mogen die instrumenten ook
uitproberen en aan het einde van
de cursus verzorgen ze een echt
optreden in het verenigingsgebouw aan de Kanaaldijk.

Met haar muzikale optreden wil
Phileutonia & Friends niet alleen
amuseren, maar ook interesse-

Phileutonia hoopt op deze manier de jeugdigen enthousiast
te maken voor de muziek want:

Annabelle Comes Home (DOV)

muziek maken is leuk, maar samen muziek maken, is nog veel
leuker.
Dus kom op zondag 30 juni naar
de Warande en geniet van het
enthousiasme en de muzikaliteit
van de vele muzikanten, van de
sfeer en de gezelligheid en van
een mooie Helmondse traditie.
Het programma begint om 12.30
uur en zal eindigen omstreeks
16.30 uur. Het optreden is voor
iedereen gratis toegankelijk.
Voor meer informatie:
www.phileutonia.nl s

Za 12:30 uur / Vr 12:45 uur / Do, Ma, Di 13:00
uur / Zo 15:00 uur / Wo 16:15 uur / Di 21:15 uur
/ Do, Zo, Ma, Wo 21:30 uur / Vr, Za 22:15 uur
Booksmart (DOV) Wo 10:45 uur / Vr 14:50 uur
/ Za 15:00 uur / Do, Zo - Di 15:15 uur / Do, Zo Wo 19:30 uur / Vr, Za 20:15 uur
Can You Ever Forgive Me (DOV) Di 13:30 uur
Casper en Emma op jacht naar de schat (DNL)
Do, Vr, Ma, Di 10:30 uur / Zo 12:15 uur
Child’s Play (DOV) Zo 10:15 uur / Za 12:15,
16:50 uur / Wo 12:45 uur / Do, Ma 15:30 uur /
Di 16:00 uur / Vr 17:15 uur / Zo - Wo 21:45 uur /
Do 21:50 uur / Vr, Za 22:45 uur

Toerclub Mierlo-Hout fietst:

Duck Duck (DNL) Wo 15:15 uur
Five Feet Apart (DOV)

Hoogeloontocht
Mierlo-Hout

Afgelopen weekend hebben we
met een groot aantal leden het
twee daagse clubweekend mogen meemaken in Sauerland,
Duitsland. Het was een geweldig weekend waarbij gezelligheid, sportiviteit en clubgevoel
geweldig werd benadrukt. Het
weekend dat precies op de helft
van onze jaarkalender stond gepland.
Om de deelnemers en de laden die dit weekend niet hebben meegedaan is er komende
zondag een tocht om weer in te
haken bij de club. Enerzijds om
lekker uit te fietsen, anderzijds
om de verhalen te delen met de
andere leden.
Aanstaande zondag 30 juni fietst
Tourclub Mierlo-Hout met haar
leden en eventueel geïnteresseerden de Hoogeloontocht
van 96 km. De rit gaat vanuit
Mierlo-Hout via Nuenen, Son
en Breugel, Best, Oirschot, Oostelbeers, Middelbeers, Casteren,
Hoogeloon en Knegsel waar we
in Diner Café de Kempen een

(Bron foto; Toerclub Mierlo-Hout).

bakje koffie en de boterhammen
nuttigen. Vervolgens gaat de terugweg naar Mierlo- Hout via
Steensel, Walik, Riethoven, Westerhoven, Dommelen, Valkenswaard, Leende, Heeze, Geldrop
en Mierlo.
Deze mooie tocht wordt voorgereden door Jörgen van der Ligt,
de man in vorm. Hij zou deze
rit in 2016 ook voorrijden, echter door een ongeval in het twee
daagse clubweekend van dat jaar
kon dat niet doorgaan. De tocht
werd toen overgedragen.
De start zal om 08:00 uur plaatsvinden. Vooraf is een praatje mogelijk onder het genot van koffie
en kruidkoek verzorgd door onze
chauffeur van de volgauto, Frans.
Indien je als gastrijder twijfelt
of je de afstand wel aan kunt of
twijfelt over het te presteren nivo, we hebben een volgauto met
aanhanger om deelnemers die
het toch te zwaar vinden te ondersteunen. Een tourclub is geen
raceclub of wedstrijdteam. Het
gaat om het genieten op de fiets
in de buitenlucht in een gezellig gezelschap. Hopende op een
goede opkomst met dit mooie
weer, tot zondag. s

Do, Vr, Ma, Di 12:15 uur / Zo 12:30 uur / Za 12:45
uur / Wo 17:15 uur / Di 18:45 uur / Do, Zo, Ma
19:00 uur / Vr, Za 19:30 uur
Long Shot (DOV) Wo 11:30 uur / Do, Zo - Di
17:45 uur / Vr, Za 18:00 uur
Men In Black: International (DOV)
Wo 10:30 uur / Do, Di 16:15 uur / Zo, Ma 16:30
uur / Vr, Za 18:30 uur
Men In Black: International (O3D)
Za 10:15 uur / Ma 11:15 uur / Di 13:20, 20:30 uur
/ Do 13:30 uur / Vr 16:30 uur / Do, Ma 21:00
uur / Zo, Wo 21:15 uur / Vr, Za 21:45 uur

De meiden van MO13-1 wisten samen met hun trainers de KNVBbeker in Zuid-2 binnen te halen. (Bron foto; RKSV Mierlo-Hout).

In de lift:
het meidenvoetbal
in Mierlo-Hout
Mierlo-Hout
Meiden- en vrouwenvoetbal
is de snelst groeiende sport
van Nederland. Zo zie je
steeds vaker meiden voetballen op straat, op het schoolplein of op pannaveldjes.
Maar ook op de velden van
RKSV Mierlo-Hout.
In Mierlo-Hout heeft het meiden- en vrouwenvoetbal de
laatste jaren een explosieve
groei doorgemaakt. Was er in
het seizoen 2016 / 2017 – naast
Vrouwen 1 – nog maar 1 meidenteam, vandaag de dag spelen er zo’n 130 meiden en vrouwen in competitieverband. En
het eind van deze groei is nog
niet in zicht. Zo gaat de club na

de komende zomerperiode met
een nieuw team van start: Vrouwen 2. Sportief gezien is er ook
ruimte voor succes. Op zaterdag
15 juni jl. wisten de meiden van
de MO13-1 samen met hun trainers de KNVB-beker in Zuid-2
binnen te halen. In Uden werd
tegenstander FC Hoensbroek
met 2-0 verslagen. Een unieke
prestatie, vooral ook omdat eerder dit seizoen het najaars- én
voorjaarskampioenschap op
hun naam kwam te staan.
RKSV Mierlo-Hout feliciteert
dan ook alle meiden en trainers
van de MO13-1 met dit knappe,
bijzondere resultaat. En kijkt
mede daardoor met vertrouwen
uit naar een mooie toekomst
van het meiden- en vrouwenvoetbal binnen de club. #voetbaliszékerookvoormeisjes s

Nick Jr. Zomerbios 2019 (DNL)
Zo 10:30 uur / Wo 13:00 uur
Rocketman (DOV)
Do, Di 10:30 uur / Vr, Za 11:15, 19:00 uur / Ma
11:45 uur / Zo 12:00, 18:30 uur / Ma, Di 17:15
uur / Do 18:20 uur / Wo 18:45 uur
Secret Life Of Pets 2 (DNL)
Zo 10:00 uur / Za 10:30, 14:00 uur / Vr 10:45
uur / Wo 14:15 uur
Secret Life Of Pets 2 (N3D)
Do 14:15 uur / Vr, Zo, Ma 14:30 uur
Sneak preview (DOV) Di 21:00 uur
Spider-Man: Far From Home (DOV)
Wo 17:45 uur
Spider-Man: Far From Home (O3D)
Wo 11:00, 15:00, 20:30 uur
Toy Story 4 (DNL) Za 10:00, 14:30 uur / Wo
10:30 uur / Zo 10:45 uur / Do 11:00 uur / Di
15:30 uur / Vr, Zo, Ma, Wo 16:00 uur
Toy Story 4 (N3D) Za 13:00 uur / Vr 13:30 uur /
Zo, Ma, Wo 13:45 uur / Do 16:00 uur
Toy Story 4 (O3D) Di 10:45 uur / Za 18:00 uur
Wild Rose (DOV) Ma 20:00 uur
Yesterday (DOV) Ma 10:30, 20:30 uur / Do
10:45 uur / Di 10:50 uur / Vr, Zo 11:00 uur / Do,
Zo - Wo 14:45 uur / Vr, Za 15:15, 20:45 uur / Do,
Zo, Di, Wo 20:00 uur
Onze openingstijden
maandag t/m vrijdag 10.15 uur
zaterdag en zondag 9.45 uur
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Bij Fish en Food vis je niet achter het net
Mierlo-Hout

Helmond-Oost
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 gevulde levensmiddelenmanden
en gratis kienkaarten. Ook vindt
er regelmatig een grote gratis loterij plaats. Aanvang 20.00 UUR.
Zaal open vanaf 18.45 uur.

Mierlo-Hout
Elke vrijdag organiseert bridgeclub ’t Houtse Slem bridgeclub
bridgedrives, ook voor niet-leden. Men dient zich uiterlijk om
kwart over een aan te melden
in De Geseldonk. Er wordt een
kleine vergoeding gevraagd. Regelmatige deelnemers kunnen
soms een prijsje winnen.

Annawijk/Suytkade
In buurthuis St. Anna aan de
Hoogeindsestraat 24 kun je iedere zondagmiddag vanaf half
2 en maandagavond vanaf half
8 prijskaarten. Je kunt er terecht
voor jokeren en rikken.
De organisatie op zondag is door
de Jubileumcommissie van Kv de
Ollietrappers en maandagavond
de seniorenvereniging St. Anna.

Binnenstad
De Gaviolizaal met zijn collectie
draaiorgels en accordeons van
Arie Willems, beheerd door de
Stichting Draaiorgels Helmond,
is elke zaterdag en zondag geopend 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 een
samenloop. Vanaf 1 juli is De Geseldonk gesloten en op 19 augustus start de Samenloop weer.
Pieter samen in de winkel met Barbara, een van de werknemers. (Bron foto; Mandy Meeuwsen).

Brouwhuis
Op de Pelita inloopmiddagen,
Masoek Sadja’s, delen mensen
hun gemeenschappelijke ervaringen en cultuur, met gezelligheid, muziek, dans en Indisch
eten. Het programma is zowel
recreatief als informatief.
Livemuziek door DUO PROMISS, Kraam Aziatische Art van
Erik Kornmannrudi en Maudy
Brakkee. Indisch eten en snacks
door Toko Senang en natuurlijk
weer de loterij met mooie prijzen!
Vrijdag 5 juli in het VEKA sportcentrum, Deltaweg 201. Entree:
€ 3,50 per persoon. Info: Kees
Schepel, 06 13521570

Helmond-Oost
Zondag 30 juni rijdt Tourclub’81
Helmond de Den Dungen wielertocht met een afstand van 100
km. Halverwege houden we een
koffiestop. Vertrek om 8.00 uur
bij Winkelcentrum Straakven.
Wegkapitein is Harm van der
Putten.

Helmond-West
Of je nu op zoek bent naar de
beste kwaliteit verse vis, huisgemaakte kant-en-klaar maaltijden of goedgevulde salades,
bij visspecialist Fish en Food
voel je je als een vis in het water!
Met veel liefde en passie runnen
Peter en Diana van der Donk al
8 jaar hun winkel in het Combicentrum aan de Mierloseweg 41.
Als je de winkel binnenloopt,
kun je in de glazen vitrines de
diverse versproducten al zien liggen: “Ons assortiment presenteren we met zorg in onze winkel.
De klant ziet meteen wat we allemaal te bieden hebben. Denk
hierbij aan verse- en gerookte vis,
schaal- en schelpdieren, huisge-

Gastrijders zijn altijd welkom
en een volgauto begeleidt ons.

Mierlo-Hout
Schaakvereniging HSC organiseert op zaterdag 29 en zondag
30 juni het jaarlijkse HSC/De
Legibus weekendtoernooi. In
Snookertown(Hoofdstraat 136)
gaan ruim zestig schakers (varierend van clubschaker tot grootmeester) strijden om een prijzengeld van maar liefst €2.445.

Voor de periode van juli en augustus. Leeftijd vanaf 17 jaar.

Balken en planken van douglas- en eikenhout uit eigen houtzagerij, iedere balk wordt apart
aangezien, dus geen massa productielijn, er wordt kwaliteitscontrole uitgevoerd.
GRATIS EN
PROFESSIONEEL ADVIES

WWW.BENIKHOUT.NL

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

6 DAGEN PER WEEK

GEOPEND

De winkel is 6 dagen per week
geopend en je kunt er gratis parkeren voor de deur! Meer tips,
recepten of het assortiment bekijken? Neem dan ook eens een
kijkje op:
www.fishenfoodhelmond.nl s

GEVRAAGD:
VAKANTIE MEDEWERKERS
EN WEEKENDHULP*

Douglas hout en eikenhout

Eiken planken

Heb je iets te vieren? Probeer dan
eens een van de luxe vis- of tapasschalen! Deze kun je bestellen
en kunnen op verzoek ook thuisbezorgt worden. Het uitgebreide
assortiment, de goede service en
natuurlijk de Hollandse Nieuwe
die sinds 12 juni weer in de winkel verkrijgbaar is, zijn redenen
genoeg om eens langs te gaan bij
Fish en Food in het Combicentrum in Helmond-West.

VISSPECIALITEITEN

GROTE VOORR
A AD,
ZOWEL VOOR
BINNEN- ALS
BUITENGEBRUI
K

Douglas hout

want de presentatie is ook héél
belangrijk”.

Mierloseweg 41, Helmond (0492) 55 34 23

Meer info op www.hschelmond.
nl/delegibus

Eiken boomstam planken

maakte vissalades en het traditionele gebakken visje”, vertelt
Pieter. In de winkel worden ook
kant-en-klaar maaltijden verkocht: “We spelen in op het gemak van dit soort maaltijden: je
hoeft het thuis alleen in de oven
te zetten en je hebt een lekkere
maaltijd.
Ze worden tevens allemaal vers
in onze keuken bereidt naar eigen recept”. Niet alleen voor de
kwaliteit ben je bij Fish en Food
aan het juiste adres, maar ook
voor de service: “We geven altijd
advies over de beste bereiding
van de vis. Bij sommige klanten
valt de vis uit elkaar tijdens het
bakken terwijl dit heel simpel te
voorkomen is. Ook krijgen we
goede hobbykoks in de winkel.
Dan zorgen wij natuurlijk voor
mooie en gelijke stukken vis,

*Weekendhulp is ook voor na de vakantie.

de loop weekkrant HELMOND

Project Onze Vitaliteitsdagen
van start in Helmond
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Actief werken en leren in de praktijk in Helmond
Met spoed gezocht: Kandidaten voor een
MBO opleiding Zorg en Welzijn, niveau 1
Heb je altijd al een opleiding in de zorg willen doen? Is het er nooit van
gekomen? Dan heb je nu een kans: heb je (nog) geen baan en geen
diploma? Wij zoeken gemotiveerde kandidaten, die graag in zorg en
welzijn willen werken en leren!
Wat bieden wij:
Een MBO opleiding op niveau 1
Veel praktijkervaring en goede begeleiding
Een gezellige en leerzame werkomgeving
Wat vragen wij:
Je bent gemotiveerd om te werken in de (ouderen)zorg
Je kunt jezelf goed verstaanbaar maken in de Nederlandse taal
Je bent vanaf eind augustus 2019 een jaar lang 28 uur per week
beschikbaar voor les- en stagedagen in Helmond

(Bron foto; Shutterstock).

Helmond
Senioren meer inzicht geven in hun gezondheid, vitaliteit en leefstijl. Dat is wat
KBO-Brabant, vrijwilligers van de lokale
Helmondse seniorenverenigingen en
leerlingen van Avans Hogeschool doen
tijdens de vitaliteitsdagen op 1, 2 en 3 juli
in wijkhuis De Geseldonk in Helmond.
Gemeten worden onder meer fysieke
fitheid, balans en stabiliteit, eetgewoonten, zicht en gehoor. Het project is mede
mogelijk gemaakt met financiële steun
van Stichting Dioraphte. Bij gebleken
succes, zal het project na dit jaar verder
uitgerold worden in Brabant.
Vitaliteitsmetingen gebaseerd
op ‘Blauwe Zones’
De metingen zijn ontwikkeld door KBOBrabant, met input en kennis van docenten en leerlingen van Avans Hogeschool uit Breda. Bij die ontwikkeling is
uitgegaan van kennis uit de zogenoemde
Blauwe Zones, een vijftal gebieden in de
wereld waar mensen langer en gezonder
leven door hun manier van eten, drinken,
bewegen, ontspannen, geloven, zingeven,
netwerken en leven in de nabijheid van
familie en geliefden. Deelnemers krijgen
na afloop van de meting nuttige leefstijltips op basis van de kenmerken uit de
Blauwe Zones.
Soort metingen
De volgende metingen vinden plaats:
Ken jezelf: gewicht, lengte, BMI en knijpkracht; Bewegen en lichaam: stabiliteit en
fitheid worden getest met methodes uit
de fysiotherapie en er is een 6-minuten
wandeltest; Eetgewoonten: een goed gesprek aan een gezellig ingerichte tafel.

Ogen en oren: metingen die inzicht geven in de noodzaak eventueel een expert
te bezoeken en aandacht voor de invloed
van minder zicht of gehoor op sociale
contacten; Een virtual reality-ervaring
over dromen en wensen.
Onderscheidend
Op veel plaatsen worden al fittesten of
gezondheidsmetingen gehouden. Onze
vitaliteitsdagen onderscheiden zich door:
uit te gaan van de fysieke mogelijkheden
van mensen in plaats van de onmogelijkheden onder een vergrootglas te leggen;
uitvoering door senioren zelf, waarbij
de deelnemer de regie heeft. Het is een
‘maatjesproject’; meer de nadruk te leggen op een goed gesprek dan op cijfers
en normen; aandacht te besteden aan
het vervolg: hoe kan de lokale seniorenvereniging er met zijn activiteitenaanbod voor zorgen dat het meer is dan een
eenmalige meting?
Werkwijze
De afgelopen weken konden senioren in
Helmond zich opgeven voor een vitaliteitsmeting op 1, 2 of 3 juli. Op de gekozen
dag doorlopen steeds twee deelnemers
tegelijk, samen met een vrijwilliger, alle
‘meetstations’ op het circuit. Twee uur
lang trekt een drietal samen op, onderwijl
pratend over allerlei aspecten die samenhangen met gezondheid en welzijn, in een
gezellige omgeving met koffie en thee.
Met de geanonimiseerde informatie uit
de metingen willen de lokale seniorenverenigingen KBO en PVGE activiteiten
gericht op vitaal oud worden ontwikkelen. Maar ook andere organisaties zoals
gemeente, GGD en lokale sportstimuleringsprojecten kunnen inspelen op de
verworven inzichten. s

VRIJDAG 5 JULI &
VRIJDAG 9 AUGUSTUS

‘Vier de Zomer’
Derde editie

LEKKER ETEN | DRINKEN | LIVE MUZIEK
Reserveer nu

WWW.NEDERHEIDE.NL • 0492-820080

Meer informatie:
Op donderdag 4 juli 2019 van 13.30 – 15.00 uur organiseren we een
informatiebijeenkomst bij het Stadsleerbedrijf op de Penningstraat 55,
5701 MZ in Helmond (gebouw LEVgroep). Je bent van harte welkom!
Voor meer informatie kun je bellen met René van Dijk, telefoon
06-11702938 of Marjolein van Lier, telefoon 06-89970106.
Aanmelden voor de informatiebijeenkomst:
Stuur een e-mail met je naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer
naar: stadsleerbedrijf@levgroep.nl en geef hierin aan dat je naar de
informatiebijeenkomst wil komen op 4 juli.
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Q-Music 4 uur fout tijdens
Kennedymars Live

de loop weekkrant HELMOND
houden onder de professionele leiding van
Geert XXL en DJ Frogson. Home Computer Museum richt een coole Arcade Area
in waar diverse 80’s games gespeeld kunnen worden Dat wordt dus dansen en gamen tot de blaren op je voeten en handen
zitten, iets wat deze avond een normaal
verschijnsel is. Het programma begint om
21.00 uur.

Kasteellaan
Op de Kasteellaan zal Giorgio Fine lekkere
plaatjes draaien. In Lokaal 42 op de Markt zal
binnen ook een DJ te vinden zijn deze avond:
DJ Frank draait funky soul. Na en tijdens het
muziekprogramma zijn meerdere cafés in
het centrum geopend tot 04.00 uur. Zie voor
meer informatie het facebookevenement via
de facebook van Helmond City Events. s

Winnaar Sudoku Weekkrant De Loop Helmond
Helmond

Centrum
Kennedymars Live komt terug in 2019 op
zaterdag 6 juli in het centrum van Helmond. Wanneer de bikkels de tachtig
kilometer lopen, staan de feestgangers
aan de zijlijn hun aan te moedigen. Er
staan verschillende podia met muziek in
de stad, waaronder Q-Music 4 Uur Fout
op het Havenplein.
Sinds vorig jaar loopt de Kennedymars
dwars door het centrum van Helmond. In
Someren starten de wandelaars om 20.00
uur, wat betekent dat de meeste tussen
23.25 en 03.15 uur in Helmond zullen zijn.
Het muziekprogramma rondom de route
vindt plaats op het Havenplein, Havenweg, Kasteellaan en Lambertushof. De
toegang is gratis.
Havenplein
Dansen, feesten en (her)beleven van de

allergrootste Foute hits die eigenlijk best
goed zijn! Y-M-C-A! No no no no no! Una
paloma blanca, Sex on the beach, We are
the children of the night. Confetti het publiek in, handjes in de lucht en zingen.
Al jarenlang is de Foute Party een begrip
in Nederland en nu mogen we er tijdens
Kennedymars Live op het Havenplein van
genieten. Het programma op het Havenplein start om 21.00 uur.

Lucy Gerrits uit Helmond stuurde zoals
velen de oplossing in van de Sudoku en
was blij verrast dat zij gewonnen had,
haar dochter Desiree mocht de prijs
namens haar in ontvangst nemen.
Mandy Meeuwsen (redactie, Adcom-

municatie) overhandigde de Holland
Casino dinercheque t.w.v. € 100,00 en
een leuke Goodiebag aan Desiree.
Iedere 14 dagen plaatst Weekkrant De
Loop Helmond een Sudoku. Lost u deze
op? Dan maakt u ook kans op een dinercheque en een exclusieve Goodiebag
van Holland Casino Eindhoven. s

Havenweg
Op de Havenweg is de coverband De Blitz
te vinden. De vier mannen van de Blitz
spelen een swingend reportoire met covers van grote sterren vergeten one-hitwonders van Eliv tot Robbie Williams. En
verder? Verkleedpartijen, medleys, seranades en een flinke portie humor. Na de
band sluit DJ Joran de avond af.
Lambertushof
Muziekcafé mag dit pittoreske pleintje
gebruiken om een geweldige 80’s-party te

Mandy Meeuwsen (l) overhandigd de prijs aan Desiree van Groesen.
(Bron foto; Christel Sanders).

sudoku

Een dinerbon t.w.v. E 100
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te besteden bij Holland Casino Eindhoven aangeboden door:
Elke week gegarandeerd 50.000 likes!

weekkrant de loop
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C9

Jouw Forever
Business Owner:

Lenie Klaasen
06-52716622

HET ‘CLEANSINGSPROGRAMMA’ C9
HELPT JE IN NEGEN DAGEN EEN VLIEGENDE START
TE MAKEN OP WEG NAAR EEN FITTERE VERSIE VAN JEZELF.
Tijdens C9 volg je een effectief voedingsschema en
bewegingsplan, Je wordt ondersteund met een
supplementenpakket, tips voor een gezonde levensstijl en
recepten om gezonde maaltijden te bereiden. Zo leer je met
C9 om patronen te veranderen en een goede basis te leggen
voor een gezonde levensstijl op de lange termijn.
C9 is een mooie samenstelling van kwaliteitsproducten
waaronder de Forever Ultra Lite Shake verkrijgbaar in de
smaken vanille en chocola. De basis van het C9 programma
zijn onze aloë vera dranken. De producten in C9 zijn nauwkeurig
op elkaar afgestemd om jou maximaal te kunnen ondersteunen
bij het bereiken van jouw doelen.
KIES HET C9 PROGRAMMA
MET JOUW FAVORIETE ALOË VERA DRANK

a

WEST
5707
BRANDEVOORT
5706/5707/5708

DIERDONK
5709

RIJPELBERG
5709

CENTRUM
5701

MIERLO-HOUT
5706
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3 5
9
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1 3
4 8
2
6
1 3
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Oplossing van week 24:
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NOORD
5702
ORANJE BUURT/
WARANDE 5707
STIPHOUT
5708

b

Prijswinnaar week 24:
Lucy Gerrits
Mail de gele oplossing voor 5 juli naar:
actie@deloop.eu
o.v.v. je naam, geboortedatum en telefoonnummer.
minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar.
Prijswinnaar krijgt een persoonlijk bericht.

OOST
5703

ANNAWIJK/SUYTKADE
5705
BROUWHUIS
5704

INDUSTRIEGEBIED
ZUID 5704/5705

de loop weekkrant HELMOND

week nummer 26 vrijdag 28 juni 2019

37

Zomermenu 2019

Voorgerechten

Viscarpaccio
Gemarineerde zalm, kabeljauw en
paling - gefrituurde kappertjes
zalmkaviaar - mosterddille
vinaigre - zoetzure chioggiabiet
Rundercarpaccio
Truff elmayo - baconblokjes
- Parmigiano Regiano sesamcracker

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

Pollo
Torentje van pulled chicken en
toast - crudité - kerriemayo tomaat sud ‘n sol

Zaterdag 29 juni:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna;
volkszang
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang

Palet van ham
Zomerse salade - gerookte
lamsham - Ibéricoham
zilveruitjeskonfijt - gemarineerde
wortel - krokant van gerookte
paprika

Zondag 30 juni:
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout Hoogmis m.m.v. het
seniorenkoor;
overleden ouders Noud en Nellie Meulendijks-Smits;

Trio gamba’s
Gemarineerde spies van gamba’s carpaccio - gamba rijsttorentje
wasabimayo - gepofte quinoa
Geitenkaas
Salade - gekarameliseerde
geitenkaas - balsamicosiroop tomberries

Donderdag 4 juli:
19.00 uur Alphonsuskapel;

Soepen

Zaterdag 6 juli:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna;
volkszang
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang.

Heldere kippenbouillon
Reepjes kruidenomelet lente-uitjes
(GROEPS)DINERS

www.damiaanhelmond.nl

FEESTEN VOOR ZOWEL
KLEINE ALS
GROTE GROEPEN

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE TRUDOKERK STIPHOUT
www.damiaanhelmond.nl
Missen en misintenties St.-Trudokerk, Dorpsstraat, Stiphout
Zondag 30 juni
10.30 uur Trudo koor
Annie Duijmelinck-van der Steen, Louis de Jong, Piet van
Neerven en Irma van Neerven-Harnisch, Ellen Smithuis-Kok,
Riek Merks-Reloe, Ria Verhoeven-van Poppel, Huub Rijkers,
Martien van Bree, Annie Wouters-van den Heuvel
Zondag 7 juli
10.30 uur Femmes
Marietje Adriaans-van Berkel, Jac en Trees Jansen-Wijnheimer,
familie Wijnheimer-Roelofs, Maria van Moorsel-van Hooft,
Nettie Kenter, Wim Habraken, Netje van Roozendaal,
Fer Boudewijns en Fien Boudewijns-Rompen, Zus Verstappenvan Oorschot.

HUIFKARTOCHTEN
HIGH TEA
PERSONEELSFEESTEN
BRUILOFTEN
JUBILEA
KOFFIETAFELS
VERGADERRUIMTE
LUNCH
DINER
JEU DE BOULES

Paddenstoelen*
Velouté van bospaddenstoelen en
kervel - spekjes - croutons

Coq au Vin
Stoofpotje van kippendijen rodewijnsaus - zomerse groenten
- risotto
Trio fruits de mer
Coquille - gamba - tongrolletje
- groententagliatelle tomaat-limoenbouillon
Tonijn
Licht gegrild in sesam - sriracha gefrituurde lotuswortel
Vega*
Gebakken polenta - gegrilde
halloumi - tomatenpesto
*Deze gerechten kunnen als
vegetarische gerechten geserveerd
worden.
Soepen worden geserveerd met
brood, tapenade en kruidenboter.
Hoofdgerechten worden
geserveerd met bijpassend
garnituur.

Nagerechten
Dame blanche
Vanille ijs - warme chocoladesaus
- slagroom - gebruinde
amandeltjes
Romanoff
Verse aardbeien - aardbeienroom dulce de leche ijs
Tiramisu
Frangelico - hazelnoot koekkruim

*Deze gerechten kunnen als
vegetarische gerechten geserveerd
worden.

Red fruit
IJslolly van rode vruchten en witte
chocolade - rood-fruit-compote
kersenijs - slagroom

Voorgerechten worden geserveerd
met brood, tapenade en kruidenboter.

Mousse de café
Mousse van koffie en witte chocolade - koffielikeur - koffiekletskop

Hoofdgerechten
Beef
Irish Angus beef - keuze
groenepepersaus,
whisky-stroopsaus of
gerookte knoflooksaus

Sorbet
Radler sorbetijs - mango watermeloen - mojitosiroop
Versierde koffie of thee
Koffie/thee - trio van zoetigheden
- likeur met slagroom

Zomermenu 2019

3 Gangen keuzemenu € 29,50 per persoon
met voorgerecht of soep, hoofdgerecht en nagerecht

4 Gangen keuzemenu € 32,50 per persoon
met voorgerecht, soep, hoofdgerecht en nagerecht

Voor meer informatie
zie onze website:
www.strabrechtsehoeve.nl

Wij stellen het bijzonder op prijs u te mogen verwelkomen en zien
uw reservering graag tegemoet.
info@strabrechtsehoeve.nl
of bel ons op 0492 - 66 22 66 of 06 - 54 324 774

Uitvaartzorg van de Kerkhof

www.damiaanhelmond.nl

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS
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

Tomaat*
Tomberries - tuinkruidenroom

Duo Livar varken
Roast rib van Livar varken buikspek - mosterd-dragonsaus

www.heiligelambertus.nl

Dé uitvaartondernemer voor Helmond.

Uitvaart
vanaf
€ 1695-,
informeer gerust naar
de mogelijkheden

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

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

25 AUGUSTUS

DE ZOMER
UITVIER
IN DE REGIO
IN KASTEEL HELMOND

the

JUNI
Evenementen

27
JUNI

Dead Man Ray
- Exclusieve NL
clubshow

Dead Man Ray is de band welke in
1996 werd opgericht door multiinstrumentalist Rudy Trouveacute
(Deus) en zanger Daan Stuyven (aka
DAAN) samen met gitaarkunstenaar
Elko Blijweert en drummer Herman
Houbrechts. De Cacaofabriek,
Cacaokade 1. 20:30 - 22:30 uur.

27
JUNI

Korte cursus
toneelspelen voor
jongeren

In juli kunnen jongeren 2 toneellessen
volgen om te kijken of ze toneelspelen
leuk vinden. Annatheater Helmond,
Floreffestraat 21a. 17:15 - 18:45 uur.

28
JUNI

Biologische markt
Brandevoort

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

28
JUNI

Disco Soul
Experience

Een avond los gaan op oude
dansklassiekers dat is toch wat we
allemaal willen. Het meeste dansmateriaal van deze avond komt uit de
jaren zeventig.
Muziekcafé Helmond, Zuid
Koninginnewal 39. 22:00 - 03:00 uur.

28
JUNI

Openbaar gesprek
Marie Lexmond

Op vrijdag 28 juni zal Marie Lexmond
in gesprek gaan met Pierke Hulshof
om haar bijzondere project in het
brugwachtershuisje van
De Cacaofabriek te bespreken.
De Cacaofabriek, Cacaokade 1.
14:00 - 16:00 uur.

29
JUNI

SamenLoop voor
Hoop Helmond

SamenLoop voor Hoop is een
evenement van KWF voor iedereen die
iets tegen kanker wil doen. Gedurende
een 24-uurs wandelestafette staan we
samen met Helmond-Laarbeek loopt
mee en staat stil bij kanker.
H.A.C. Helmond (Stiphout), Molenven 3
za: 29 juni 14:00 - 00:00 uur,
zo: 30 juni 00:00 - 14:00 uur.

Weekmarkt
Helmond Centrum

Kom naar de markt. Beleef de
Helmondse markt Kom elke zaterdag
naar de gezellige Helmondse markt De
Helmondse Markt elke week een feest.
Centrum Helmond, Markt 38.
08:30 - 16:00 uur.

29
JUNI

BRANDtastic
EVENT

Optreden van de Cover band
BRANDtastic in samenwerking met
DJ Sem. Markthal De Veste, De plaetse
986. 19:30 - 00:00 uur.

29
JUNI

Club Cacao
- m.m.v. Cor
van de Sande
(The Fashions)
Funtain & Michiel
Malschaert

We gaan starten met een nieuwe
clubavond in de Cacaofabriek.
Een clubavond waarbij de muziek
van bands centraal staat die in het
verleden furore hebben gemaakt in
Helmond en omgeving.
De Cacaofabriek, Cacaokade 1.
20:00 - 22:00 uur.

29
JUNI

LIVE: White Boy
Wasted, Ughah?
Wugah!, Alfred.
Disappointments

Hard en snel dat is het credo van deze
avond. Met 3 zeer gevarieerde bands
wordt het hele spectrum bediend.
Muziekcafé Helmond, Zuid
Koninginnewal 39. 22:00 - 02:00 uur.

29
JUNI

Springkussen
Festival

Zaterdag 29 juni is het weer springen in
winkelcentrum Brandevoort tijdens de
2e editie van het Springkussen Festival.
Winkelcentrum Brandevoort, de
Plaetse 80. 13:00 - 17:00 uur.

29
JUNI

30
JUNI

30
JUNI

LIVE: Stage
Experience

Elke laatste zondag van de maand
heeft Muziekcafé haar podium
beschikbaar gesteld voor 3 bands
die zich lekker op het podium willen
uitleven tijdens Stage Experience.
Muziekcafé Helmond, Zuid
Koninginnewal 39. 19:00 - 22:00 uur.

Beeldig Helmond & Vinyl
platenbeurs
Zondag 30 juni staat het centrum
van Helmond in het teken van kunst
muziek en cultuur. In samenwerking
met Atelier Vandre en Robbies kunt
u genieten van de beeldhouwen en
muziek. Markt, Markt 207.
12:00 - 17:00 uur.

30
JUNI

Ibiza Markt

Een markt geïnspireerd op de hippie
markten van Ibiza. Een hipp(i)
e markt waar circa 70 moderne
hippies originele hippie en bohemien
producten aanbieden.
De Cacaofabriek, Cacaokade 1.
12:00 - 18:00 uur.

30
JUNI

Koopzondag
Helmond centrum

Op zondag 30 juni is het gezellig
winkelen op zondag in Helmond
Centrum. 12:00 - 17:00 uur.

30
JUNI

Optreden Carrie
Nation & The
Speakeasy
@ Lokaal 42

Het is inmiddels de derde keer dat ze
bij ons in Lokaal42 staan en elke keer
braken de tent af met hun feest “brass
‘n grass” band. Lokaal 42, Markt 42.
16:00 - 01:00 uur.

2
JULI

FILMPJE
PAKKEN?

Bascules Pubquiz

Welk dier wordt ook wel een buidelbeer
genoemd Wie zong de titelsong van de
Titanic en in welke zee ligt Aruba Had
je alle drie deze vragen goed Zorg dan
dat je bij Bascules Pubquiz aanwezig
bent. Beer & Sports Bar de Bascule,
Havenplein 8-14. 20:00 - 23:00 uur.

3
JULI

In de zomervakantie wordt
Kasteel Helmond omgetoverd
tot een echt Zomerkasteel. Met
alle zomerse toeters en bellen
van de partij is dat een feest
voor het hele gezin en voor
liefhebbers van kastelen.
Kasteel Helmond, Kasteelplein 1
Za 6 juli t/m zo 25 augustus
di-vr: 10:00 - 17:00 uur,
za, zo: 12:00 - 17:00 uur.

MUSEUMHELMOND.NL

29
JUNI

ZOMER
KASTEEL
HELMOND

Voorlezen op
woensdagmiddag

Annabelle Comes Home

Secret Life Of Pets 2

Elke woensdagmiddag is het voorlezen
in de Bibliotheek. Kom je ook gezellig
samen een boek lezen en ontdekken
Bibliotheek Helmond,
Watermolenwal 11. 15:00 - 15:30 uur.

3
JULI

PUBQUIZ De
Vijfhoeck

Booksmart

Tot de zomer vind er elke 1e
donderdag van de maand een
pubquiz plaats bij De Vijfhoeck i.s.m.
Pubquiz040(bekend van De Wildeman
Eindhoven). Meld jouw team aan en wij
reserveren een tafel voor u.
Grandcafé De Vijfhoeck, Kamstraat 26.
20:30 - 23:00 uur

Men in Black

Stichting Bombo
te gast

Kom naar de winkel
en ontmoet
Maureen de
drijvende kracht
achter Stichting
Bombo. Ze zal
je graag vertellen
over haar stichting
en projecten in Nepal.
Tiendas Diferentes, Markt
45A. 11:00 - 17:00 uur.

Spider-Man

Toy Story 4
Kijk op www.pathe.nl
voor het hele aanbod
en tijden
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HELMONDloopjes
DIVERSEN

Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend succesvol!
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze HTN
bon. Vloer en Tuin
Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe.
afkortingen.
Ruim 600Geen
verschillende
1 letter of cijfer per hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten.
Wand
Uiterlijke inlevertermijn elke maandag
17.00 en
uur.Vloertegels te zien

Kunstgras
Ook
nodig? cursussen in onze Showroom.
te koop
kennismaking
te koop gevraagd
diversen
evenementen

te huur voor het laten leggen
vakantievan
huisdieren
personeel
uw
nieuwe
vloer
bent u bij
auto’s en motoren
onroerend goed
ons op het juisteradio
adres.
woningruil
enGeen
tv

Beekerheide 28
Beek en Donk
www.kunstgrasland.nl

koude voetjes meer? e 6,50
Denk aan vloerverwarming
e 6,50
en kies voor een compleet
e 6,50
pakket tegen een scherpe
e 8,00
prijs! Engelseweg 200a ein9,50
Helmond
e 11,00
info@htnvloeren.nl e 12,50
T. 0492 792499 e 14,00

HTN Vloer en Tuin
Voor complete aanleg van
Tuinen en Terrassen, sierbestratingen, opritten. Bezoek
onze showtuin/ showroom.
e 15,50
Engelseweg 200a in Helmond
Rolluiken,
luifels,
Inleveradres:
info@htnvloeren.nl T.0492
vloerbedekking, lamellen,
792499
Weekkrant
De Loop HELMOND
(rol)gordijnen, jaloeziën, etc.
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50
Zeer concurrerende prijzen.
HTN Bad en Sanitair
Gratis meten en prijsopgaaf.
Wij verzorgen de complete
Willie’s stoffering,
aanleg of renovatie van uw
Braaksestraat 10, Helmond,
nieuwe badkamer. In onze
T: (0492) 535901
showroom is een ruime keus
aan Sanitair en Vloer en
FEESTJE? Tent v.a. € 20,-; |
Wandtegels te zien. Alles teStaantafel € 4,-; | Karaoke €
gen betaalbare prijzen!
25,-; Tel. 0492-510855
Engelseweg 200a in Helmond
www.sanitairhelmond.nl
www.ikgeefeenfeestje.nl

De specialist voor uw prothese
Kunstgebit Klikgebit
Reparaties Opvullen

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond
0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Bowen Mierlo
Nieuwe behandelmethode bij
(chronische) klachten

Zoals: Rug, Bekken, Schouder,
Nek, Knie, Hamstrings etc.
Voor meer info of afspraak:
www.Bowen-Mierlo.nl
Laurens Hoebergen
T: 0492-666040

is ook verkrijgbaar op
de volgende adressen

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

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

week nummer 26 vrijdag 28 juni 2019
DIVERSEN
Alle soorten bestanden van beeld en geluid digitaliseren
of dupliceren. www.studioadato.nl

EVENEMENTEN
30 juni vlooienmarkt
Mortelveld Eersel Kuilenhurk 5
9.00-16.00| gratis entree | 06-20299824

de loop weekkrant

HELMONDloopjes
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.

PERSONEEL
Betrouwbare man, 62, voor tuin en huishouden.
Tel.: 06-26039304

BUSINESS

te koop
te koop gevraagd
diversen
evenementen

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

Lenie Klaasen 06-52716622

cursussen
te huur
huisdieren
auto’s en motoren
woningruil

kennismaking
vakantie
personeel
onroerend goed
radio en tv
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

Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND

Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

Een laatste thuis voor Juno
Juno is een oude kater en kwam in slechte conditie binnen:
mager, uitgedroogd, haperende schildklier, doof, afwijkend
rechteroog, en een middenoorontsteking met bijbehorend
scheef koppie en evenwichtsproblemen. Het is een bijzonder
lieve, aanhalige, dankbare knaap die heel graag geaaid en
gekoesterd wordt. We kunnen het niet over ons hart verkrijgen
om hem naar de eeuwige jachtvelden te zenden.
Zijn verzorging is makkelijk. Hij is dol op natvoer, waar je prima
zijn schildklierpilletjes in kunt doen. Hij slaapt een flink deel van
de tijd, en als er eten verschijnt staat hij enthousiast op uit zijn
mandje. Hij hoort je overigens niet aankomen, dus als je hem
aanraakt of hij voelt trillingen kijkt hij stomverbaasd op. We
willen hem een kans geven om nog eventjes, liefdevol en goed
verzorgd, in een gewoon huis door te brengen. Hij mag beslist
niet meer naar buiten. We zoeken iemand bij wie hij veilig zijn
laatste tijd mag doorbrengen en vertroeteld wordt tot het tijd is
om te gaan.

INFO-/ ALARMNR.:
0492 - 51 39 71

39

www.dierenambulancehelmond.nl

40
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IEDERE DAG TESTDAG PEGASUS
Afspraak maken niet nodig!

SIENA

TOPKWALITEIT
UIT DUITSLAND!

Bosch Active motor
400wh accu Bosch
Verende voorvork en zadelpen
7 versnellingen Shimano
Velgremmen op oliedruk
nu van
€ 2399.00
voor

2199.-
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Onze voordelen
TELEFOONVERBOD
OP DE FIETS!
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overtuigd?
www.henkvanrooijfietsen.nl

FIETSEN

waardebon|

DL

25% KORTING
(geldig tm 6 juli 2019)

✃

FIETSTAS MAND OF KRAT
NU MET BON

Mierloseweg 23 Helmond
T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl
OF FIC IËLE

DEALER

VA N

KLAASEN | VANDEURSEN.COM GP WK26

Wij hebben de beste oplossing,
telefoonhouder waarin iedere telefoon
past voor slechts € 19.99

