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ab-werkt.nl 
Dominépad 6a,
Hoogeloon

Nieuwe 
job?

S T I C H T I N G

Classique
en Plein Public
7 juli vanaf 14.00 uur

Lambertushof centrum Helmond

presenteer t

info over het programma zie
www.lambertushofhelmond.nl

VAKANTIEBEZORGERS GEVRAAGD

VOOR JULI & AUGUSTUS
0618938912

7 Zomeravonden genieten van 
fijne muziek: De Kasteeltuin-
concerten gaan weer voor de 
19e keer beginnen! Ook dit jaar 
weer heeft de organisatie haar 
best gedaan om een toffe en 
gevarieerde line-up samen te 
stellen!

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 voor-
bij razen. De band bestaan uit zes 
muzikale helden die zich door de 
jaren hebben ontwikkeld als wa-
re podiumbeesten. Geef je over 
en dompel je onder in de we-
reld van de HOTTUB HEROES! 
In navolging van het grote suc-
ces van de Daredevils die vorig 
jaar de reeks aftrapten kiezen 
we ook dit jaar voor een feest-
band die de kasteeltuinconcer-
ten 2019 ook met een knal opent.  
www.hottubheroes.nl
 

Orquesta Pegasaya is een van de 
oudste nog bestaande salsagroe-

pen van Nederland. Eenmaal 
op het podium zorgt de band 
voor een muzikale rondreis 
door Latijns-Amerika en de Ca-
riben met gepeperde salsa’s, 
snelle merengues, romantische 
bachata’s , sensuele zouk en 
diverse Antilliaanse ritmes. Or-
questa 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
 

Dancing Queen, Waterloo, The 
Winner Takes It All, stuk voor 
stuk klassiekers waarmee ABBA 

tussen 1972 en 1982 een onuit-
wisbare 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 Neder-
landse ABBA Tribute band. Maar 
volgens de Nederlandse en bui-
tenlandse pers zijn ze weergaloos 
goed. 
Perfect meerstemmig zingen is 
hun handelsmerk en met respect 
voor de oorspronkelijke com-
posities en hun authenticiteit, 
onderscheiden ze zich van alle 
anderen. Abba is op dit moment 
weer helemaal terug dus de or-
ganisatie kon niet achterblijven 
deze topband te boeken. 
www.abba-tribute.nl s

5 JULI: 
FEEST:  HOTTUB HEROES

12 JULI: 
SALSA: ORQUESTA PEGASAYA

WWW.KASTEELTUINCONCERTEN.NL

19 JULI: 
TRIBUTE: ABBA TRIBUTE

Helmond

Helmond gaat weer feesten! (Bron foto: Vaste Clique).

DE ZOMERVAKANTIE BEGINT!
IN ONZE ZALEN IS HET 

HEERLIJK KOEL.

KINDERTICKETS E 6,00
FIJNE VAKANTIE!
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Net weer even  
de pioniers  
in bio gesteund

Meer blije boodschappen vind je in onze winkel, Kromme Steenweg 37 Helmond.
Kijk voor meer informatie en blije boodschappen op ekoplaza.nl/blijeboodschap.

Lima
         Wafels

0.97
Bijvoorbeeld 
140 g, maïs dun  
rechthoeking 
1.95

3 
ju
li 
t/
m
 9
 ju
li 
20
19

50%
KORTING

Yolande
Ekoplaza winkel 
Utrecht

Houd de  
kombucha cultuur 
echt levend
MANA Kombucha

      Kombucha
holy ginger /  
lovely lemon

1.39
300 ml  2.35

40%
KORTING

Houd ook de karne- 
melk lekker  
ambachtelijk
Drentse Aa
       Karnemelk  

1.17
1 liter  1.95

40%
KORTING

5.89
450 ml

Geef  
bijen vrij  
baan
de Traay
      Bloemenhoning

Zorg met elk nootje 
voor gezondere  
landbouwgrond
Horizon
       Amandelpasta

4.12
350 g  8.25

2.32
175 g  4.65

Met zeezo
ut 50%

KORTING

Kom Burkina Faso 
een beetje wel- 
varender maken
Burkina Faso
      Mango 1.00

per stuk

 Achteruitrijcamera 
 Navigeer via je smartphone 
 Bluetooth met spraakbediening
 Elektrisch bedienbare ramen vóór en achter

Vanaf € 14.895,-
of private lease vanaf € 239,- p.m.

Rijk uitgerust actiemodel:  
Kia Picanto ComfortPlusLine.

Profiteer nu van extra korting op de Kia Picanto ComfortPlusline.
Profiteer nu nog van de zeer rijk uitgeruste Picanto ComfortPlusLine. Je rijdt al in een Picanto ComfortPlusLine vanaf 
€ 14.895,- met een productvoordeel van maar liefst € 700,-. Daarbij krijg je ook nog eens € 500,- inruilvoordeel. Of kies 
je liever voor private lease? Dan betaal je slechts € 239,- per maand. Kom naar de showroom en probeer ‘m zelf. 

Gem. brandstofverbruik: 4,4 l/100km, 22,7 km/l. CO2-uitstoot: 101 g/km.
Genoemde actie en bijbehorende consumentenadviesprijs is geldig op voorraadmodellen van de Kia Picanto met uiterste aankoopdatum en datum kentekenaanvraag van 30-09-2019 en uiterste registratiedatum van 
31-10-2019. Genoemde prijs is incl. btw/bpm en kosten rijklaarmaken bestaande uit: het transporteren van de auto, het reinigen en poetsen van de auto, de nulbeurt, de kentekenplaten, handling- en administratiekosten, 
recyclingsbijdrage, leges, kosten tenaamstelling, een modelspecifieke mattenset en een veiligheidshamer. Prijs is excl. metallic lak. Informeer naar de complete actievoorwaarden bij uw Kia-dealer of kijk op kia.com. 
Getoond model kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

VDNS Helmond
Varenschut 21D, Helmond
Tel. 0492 588 970 www.kia-vdns.nl
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Wethouder Antoinette Maas en 
wethouder Erik de Vries, hebben 
onlangs de visie Bereikbaarheid 
en parkeren centrum gepresen-
teerd. Ze geven daarin hun kijk 
op een aantrekkelijk en leefbaar 
centrum van Helmond.  Ze be-
nadrukken dat het een visie is, 
een richting waarlangs het cen-
trum zich de komende 10-15 jaar 
moet ontwikkelen. De gemeen-
teraad besliste op 2 juli over de 
visie. Ook bij de uitwerking van 
de plannen wordt de gemeen-
teraad nauw betrokken, even-
als de inwoners. Onze redactie 
sprak met hen.

Helmond streeft naar een vitaal 
en levendig centrum voor haar 
inwoners. In 2016 is het ‘Centrum-
perspectief Helmond 2030’ door 
de gemeenteraad vastgesteld: 
een andere aanpak voor het cen-
trum van Helmond: economisch 
krachtig, kloppend hart en dé 
ontmoetingsplek. Een goed be-
reikbaar Helmond is daarbij een 
belangrijk uitgangspunt.
Brede visie op bereikbaarheid 
en parkeren in het centrum van 
Helmond. Na de vaststelling van 
het nieuwe Centrumperspectief 
is verder nagedacht over wat dit 
betekent voorde bereikbaarheid 
en het (fiets)parkeren. Deze as-
pecten moeten goed doordacht 
worden en verdienen bijzondere 
aandacht. Welke keuzes maakt 
Helmond op het gebied van mo-
biliteit? Hoe zien we de toekomst 
van het centrum qua bereikbaar-
heid en parkeren? Dit rapport be-
schrijft hiervoor drie onderschei-
dende scenario’s. Het college van 
B&W adviseert de gemeenteraad 
om te kiezen voor een combina-
tie van de scenario’s ‘autoluw en 
groen’ en ‘technologie gedreven’.

Helmond is de 5e stad van Bra-
bant, een provincie stad en niet 
vergelijkbaar met Amsterdam. 
Helmond heeft een probleem dat 
het centrum nu te weinig wordt 
bezocht, in tegenstelling tot een 
‘wereldstad’ als Amsterdam 
waar het te druk is, in schaal-

grootte totaal niet te vergelijken 
met elkaar. Trekt Helmond zich 
met deze visie misschien een  
‘te grote broek aan’?
Wethouder Maas antwoordt 
hierop: ”Nee, dat denken we niet. 
Iedereen houdt van een groene 
en rustige (autoluwe) omgeving 
waar het goed vertoeven is. Het is 
nu bijna niet meer voor te stellen, 
maar vroeger reden we met de 
auto over het Havenplein en de 
Veestraat. Die zijn vele jaren ge-
leden al autoluw gemaakt en nie-
mand zal ontkennen dat dit een 
zeer positieve stap was naar een 
aantrekkelijk centrum. Uiteraard 
hebben wij oog voor het belang 
van de ondernemers. Zo kijken 
we bijvoorbeeld naar slimme op-
lossingen voor de bevoorrading 
van winkels.”

Is er op dit moment een directe 
aanleiding tot het autoluw ma-
ken van het centrum, te denken 
aan een te hoog fijnstof gehalte 
of verkeersopstoppingen?
“Nee, het gaat ons in de eerste 
plaats om een aantrekkelijk cen-
trum. De Steenweg bijvoorbeeld 
wordt nu afgesneden van het 
centrum door de drukke door-
gaande verkeersweg de Kanaal-
dijk. Het zou mooi zijn als er een 
pilot gerealiseerd kan worden 
met bijvoorbeeld eenrichtings-
verkeer op de Kanaaldijk. Na 
verloop van tijd zouden we dan 
kunnen zien of dat werkt. Overi-
gens is de luchtkwaliteit wel een 
punt van aandacht; we zitten 
in Helmond maar net onder de 
norm. In de toekomst wordt dit 
dus wel degelijk een probleem.” 

Zal deze visie leiden, met een au-
toluw groen centrum, tot meer 
bezoek aan het centrum?
De wethouder denkt van wel en 
wil graag deze visie verdedigen, 
zowel in de Gemeenteraad als bij 
de Helmondse bewoners. Een on-
gebreidelde autogroei in de ste-
den zal overal leiden tot nieuwe 
inzichten. Ook in Helmond, waar 
nog geen direct autoprobleem 
is, maar in de nabije toekomst 
zeer zeker wel. Verblijven in een 
prettige omgeving zal leiden tot 
meer bezoek. Kijk bijvoorbeeld 

naar de centra van Asten. Asten 
heeft met een autoluw centrum 
een grote kwaliteitsslag gemaakt. 
Onze redacteur merkt op: ‘Ja we 
fietsen met onze mountainbike 
wel eens ooit door het centrum 
van Asten, maar we mogen niet 
overal komen, dus een toeval-
lig bezoek zit er niet meer in, 
dus ook geen toevallige kennis-
making met dit centrum. Tip: 
neem dan in het plan tenminste 
mee dat er nog steeds fietsrou-
tes door het centrum te volgen 
zijn. Zodat het centrum wel ge-
presenteerd wordt aan grote  
groepen fietsers.’

Gedifferentieerd parkeerbeleid, 
wat is dat?
Het parkeren wordt niet perse 
duurder. Er komen wel verschil-
lende tarieven. Op plekken aan de 
rand van het centrum zal men in 
de toekomst goedkoper kunnen 
parkeren en dichtbij het centrum 
zal het duurder zijn. Ook op druk-
ke tijdstippen, is men duurder uit 
dan op rustige tijdstippen (bijv. op 
maandag, dinsdag of woensdag), 
dan zal het juist goedkoper zijn. 
De gemeente wil graag dat men-
sen meer in de parkeergarages 
gaan staan en minder op straat.

Iedereen beseft dat ongebreidel-
de groei van het autoverkeer niet 
haalbaar is. We zullen ook aan 
toekomstige generaties moeten 
denken. Op lange termijn zal het 
landelijke Klimaatakkoord stu-
rend moeten zijn. Op korte (we 
leven immers NU) termijn kun-
nen we plaatselijk bijsturen en 
voorzichtig stappen zetten, die 
bij iedereen  (bewoners, onder-
nemers, politiek en bestuurders) 
draagkracht zal moeten hebben 
en krijgen. Dit kan alleen maar 
als men de discussie breed in de 
Helmondse samenleving voert.

Naschrift: Raadsvergadering
dinsdag 2 juli 2019
Afgelopen dinsdag werd in de 
raadsvergadering de nieuwe 
centrumvisie besproken.  Na 
een kleine aanpassing, werd het 
voorstel aangenomen. De nieuwe 
visie wil zich richten op een groe-
ner centrum en gedifferentieerd 

parkeren: het tarief is afhankelijk 
van locatie en tijdstip. Zo kunnen 
de kosten voor parkeren op een 
druk tijdstip hoger liggen dan op 
een rustig tijdstip en ook de loca-
tie speelt mee; hoe dichter bij het 
centrum, hoe hoger het tarief en 
vice versa. Uiteindelijk stemde het 
CDA en Helder Helmond tegen, 
de rest van de partijen stemde in 
met het voorstel. s

COLOFON
Weekkrant De Loop Helmond
verschijnt iedere week in een 
oplage van 39.500 ex.
Ook op internet: www.helmondnu.nl
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HELMOND
weekkrant de loopVroeger is het Havenplein/Veestraat ook autoluw gemaakt, dat was een goede stap

Toekomstvisie voor een prettig en bereikbaar centrum

Het parkeerterrein op het Ameideplein ligt dichtbij het centrum. (Bron foto; Wim van den Broek).

Wethouder Maas

Wethouder de Vries 

Weekkrant De Loop zal 
deze discussie onpartijdig 

volgen en o.a. met haar 
onderzoekspanel 

Tip De Loop 
(800 respondenten) 
middels enquêtes de 

mening van de Helmondse 
burger ophalen en 
publiceren in haar 

weekkrant.

Helmond

Als u kiest voor kwaliteit

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

Hoge kortingen op diverse meubelen: Leolux 
Montel • Bert Plantagie Schuitema • Mecam •R.A.C.

STUNT
PRIJS

21/2 EN 2 ZITS

395.-

www.helmondnu.nl
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Bestrijding eikenprocessierupsen 

De overlast van eikenprocessierupsen is dit jaar erg groot. De gemeente heeft 
dit jaar al 1050 meldingen ontvangen, ten opzichte van 550 meldingen voor het 
gehele vorige seizoen. De gemeente doet er alles aan om de rups te bestrijden. 
Ziet u een nest? Meld dit dan bij de gemeente via het meldingsformulier op 
www.helmond.nl of door te bellen naar 14 0492. Heeft u al een melding gedaan? 
Dan is dat voldoende. Uw melding staat genoteerd bij de aannemer. Vanwege 
het grote aantal meldingen kan het wat langer duren. Dubbel melden is niet 
nodig. 

Manier van bestrijden  
De eikenprocessierupsen worden bestreden door ze te plukken of weg te 
zuigen. Dat gebeurt door een gespecialiseerd bedrijf. Er zijn op dit moment 
drie bestrijdingsteams in Helmond aan de slag die gebruik maken van 
hoogwerkers die tot 21 meter inzetbaar zijn. Ieder team is in een ander gedeelte 
van Helmond werkzaam om zoveel mogelijk rupsen en nesten te kunnen 
verwijderen. Meldingen van eikenprocessierupsen bij speelplekken, scholen en 
kinderdagverblijven worden met spoed behandeld. Vermijd zelf elk contact met 
de rupsen en de resten ervan.

Informatie
Meer informatie over de eikenprocessierups en de bestrijdingsmethodes is te 
vinden op:
www.helmond.nl/rupsen en www.rivm.nl/Onderwerpen/E/Eikenprocessierups.  
Voor gezondheidsvragen: GGD, tel. 0900 36 86 868. 

Zomerkermis Helmond 

De zomerkermis wordt dit jaar gehouden van 11 tot en met 17 juli. De attracties 
staan op en rond de Markt, Ameidewal, Watermolenwal en het Piet Blomplein. 
Van maandag 8 juli (18.00 uur) tot en met donderdag 18 juli (18.00 uur) zijn 
de Markt en delen van de Ameidewal, Watermolenwal en het Piet Blomplein 
afgesloten voor verkeer. 

Weekmarkten 
De marktkramen van woensdag 10 en 17 juli 
verhuizen naar de Noord Koninginnewal. 
De zaterdagmarkt van 13 juli wordt verplaatst 
naar de Zuid Koninginnewal, Noord Koninginnewal 
en een groot gedeelte van de Ameidewal. 
De bloemenmarkt verhuist naar de Kerkstraat. 
Omleidingsroutes staan ter plekke aangegeven.

Meer informatie over de activiteiten, de attracties en de indeling van het 
kermisterrein vindt u op www.helmondkermis.nl. 

Logo in ZW/DIA
Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100
Grijs/Wapen: K=50
Grijs/Helm: K=25
Grijs/Kroon: K=15

Infopagina

• Voor al uw vragen aan de gemeente Helmond kunt u bellen met 14 0492
• Gemeente Helmond www.helmond.nl
• Stadswinkel Frans Joseph van Thielpark 1 (Boscotondo)

• Openingstijden Stadswinkel maandag 12.00 - 19.00 uur,  
   dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur. Alléén op afspraak. 
   Maak uw afspraak op www.helmond.nl/afspraak of bel 14 0492

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

SMS

15
21

BEPERK DE KANS OP
EEN NATUURBRAND!
WWW.BRANDWEER.NL/NATUURBRAND

Gooi afval in de daarvoor 
bestemde bakken. Smeulend 

zwerfafval en glas is regelmatig 
een oorzaak van natuurbrand. 

De 112-meldkamer maakt gebruik van 
sms-verificatie. Houd je mobiele telefoon 

dus bij de hand. Oriënteer je in andere 
gevallen met behulp van de aanwezige 

aanduidingen van fietsrouteknooppunten 
of ANWB-paddenstoelen. 

Blijf kalm, bel 112 en geef de locatie van de 
natuurbrand door. Probeer een grote brand niet zelf te 
blussen. Verlaat de plek in de richting van de openbare 
weg of de bebouwde kom. Loop niet voor de brand uit, 

blijf uit de rook en loop altijd haaks op de rookwolk.  

Vuur maken en barbecueën mag alleen 
op speciale picknick- en vuurplaatsen. 
Houd altijd blusmiddelen als een tuinslang, 
emmer water of brandblusser bij de hand 
voor een beginnende brand.

Maak foto's of een filmpje van de situatie. 
Onthoud de locatie en eventueel persoons-
kenmerken of kenteken zodat je dit door kunt 
geven aan 112-meldkamer en hulpdiensten.   

Parkeer nooit op bospaden en 
zorg voor een vrije doorgang. 

Hoe bepaal ik mijn locatie?

Wat moet ik doen 
bij een natuurbrand?

Beperk de kans op een natuurbrand

Helmond kent mooie natuurgebieden. Zowel inwoners als  bezoekers trekken 
graag de natuur in voor een wandeling of fietstocht. In droge periodes neemt 
de kans op een natuurbrand toe. Wat kunt u doen om een natuurbrand te 
voorkomen? En wat als u toch geconfronteerd wordt met een (beginnende) 
brand tijdens uw wandeling of tocht? Deze afbeelding vertelt op een eenvoudige 
manier wat u beter wel en niet kunt doen.

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag 9 juli 2019 en dinsdag
23 juli 2019. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

De agenda van de vergadering is de dag voorafgaande aan de 
welstandsvergadering te vinden op internet. Kijkt u hiervoor op: 
www.helmond.nl/welstandscommissie. Bovendien ligt de agenda ter inzage in 
het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond, geopend op maandag t/m 
vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.

Wilt u een vergadering bijwonen dan kunt dit doorgeven via 0492 – 587575
of via gemeente@helmond.nl. 
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• Digitaal Loket een adreswijziging (verhuizing) doorgeven, GBA-uittreksel 
   aanvragen of een hond aan- of afmelden, kan 24 uur per dag en 
   7 dagen per week via www.helmond.nl

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

Ken jij iemand die een jeugdlintje verdient? 

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

Wegafsluitingen door evenementen in juli

Kennedymars
Wanneer: zaterdag 6 juli 22:30 uur tot en met zondag 7 juli 05:00 uur
Waar: Raktweg t.h.v. Berkendonk; Havenweg tussen Havenbrug en Kasteellaan; 
Kasteellaan; Thorbeckestraat tussen Noord Parallelweg en Calsstraat; Calsstraat 
tussen Thorbeckestraat en Kardinaalspad; De Hoefkens; Slegersstraat tussen 
Sjef Remmenlaan en Stepekolk-Oost; Stepekolk-Oost tussen Slegersstraat 
en Schollekenserf; Schollekenserf; Spoormakerserf; Broederwal ter hoogte 
van Smidsteeg; Smidsteeg; Statenlaan tussen Smidsteeg en De Plaetse; 
Koolstraat; Herenlaan tussen Koolstraat en Kopersteeg; Kopersteeg; Neerwal 
tussen Kopersteeg en Biezenlaan; Biezenlaan tussen Neerwal en De Voort; 
Zandershoeve; Emontshoeve

Opmerking: Op de overige weggedeeltes maken de wandelaars gebruik van voet- 
of fietspaden.

Kennedymars Live
Wanneer: zaterdag 6 juli 8:00 uur tot en met zondag 7 juli 5:00 uur
Waar: Kasteellaan tussen Parkweg en Veestraat; Havenweg tussen Veestraat en 
Havenbrug

Rijpelberg Live
Wanneer: zaterdag 6 juli 9:30 uur tot en met maandag 8 juli 17:00 uur
Waar: Wederhof tussen Wederhof en Frieslandpad (voetpad)

Zomerkermis
Wanneer: maandag 8 juli 18:00 uur tot en met donderdag 18 juli 18:00 uur
Waar: Markt; Ameidewal (alleen richting Noord-Koninginnewal); Watermolenwal 
tussen Marktstraat en De Elzas; Piet Blomplein

Verzette Zaterdagmarkt
Wanneer: zaterdag 13 juli 2019 van 3:00 uur tot 19:00 uur
Waar: Ameidewal (beide richtingen); Noord Koninginnewal; Zuid Koninginnewal 
tussen Molenstraat en Kasteel-Traverse; Molenstraat tussen Zuid-Koninginnewal 
en ingang Doorneind

Bekendmakingen

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

Hillendonk 21-06-2019 plaatsen tijdelijke woonunit OLO 4493473

Vincent van Goghlaan 52 21-06-2019 vergroten woning OLO 34087412

Floreffestraat 2-4-6-8-10-12 /  20-06-2019 vervangen kap OLO 4479321

Hoogeindsestraat 38-40-42-44 

Margrietlaan 42 21-06-2019 vergunning kamerverhuur  OLO 4494717

  en aanleggen uitrit 

Brouwhorst 49 26-06-2019 wijzigen winkel en plaatsen reclame OLO 4503377

Markt 209 26-06-2019 wijzigen bestemming en OLO 4493853

  verbouwen pand

Panovenweg 12 26-06-2019 plaatsen gevelreclame OLO 4504663

Burgemeester en Wethouders van Helmond 3 juli 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.

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

Gerwenseweg 25-06-2019 kappen 9 bomen OLO 4438567

Citroenvlinder 9 -  26-06-2019 maken uitweg OLO 4489345

Stiphout Zuid Citroenvlinder kavel Z6 

Wachtelbeemden 8 27-06-2019 plaatsen tuinhuis OLO 4452563

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

Stiphoutse Dreef 1 06-05-2019 aanpassing stalsysteem stal 3 OLO 4388615

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

Tamboerijnstraat 80 29-05-2019     Muziek in de Muziekwijk 2019-01876

  (31 augustus 2019)

bossen van Stiphout  06-06-2019     Veldronde Tourclub Stiphout  2019-01960

en Nuenen  (17 november 2019) 

Wethouder van Wellaan 87 -  26-06-2019     Bevrijdingsherdenking / maaltijd  2019-02100

(Hortensiapark, tussen de kapel en   (25 september 2019)

het Bevrijdingsmonument) 

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.:

van der Brugghenstraat  41  25-06-2019  Xmas sing along (20 december 2019) 2019-00182

- Scoutingterrein Jan Baloys 

Markt 16 25-06-2019  Zeldzaam Mooi Markt (28 juli 2019) 2019-01988

Helmond 25-06-2019  Smile per Mile (8 september 2019) 2019-00901

bossen van Stiphout  25-06-2019  Veldronde Tourclub Stiphout  2019-01960

en Nuenen  (17 november 2019) 

de Kromme Geer 13 -  27-06-2019  Dierdonkdagen 2019  2019-01175

grasveld Kromme Geer  (6 t/m 8 september 2019) 

Centrum 27-06-2019  Kennedymars Live 2019 2019-01256

  (6 en 7 juli 2019) 

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.

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

Ruwe Putten 3 30-04-2019 huisvesting migranten OLO 4383301

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

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

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

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

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

verplaatst.

Locatie: Dortmunderkade 2-36 (locatiecode AA079400021)

Melder:  Enexis B.V.

Datum ontvangst: 18 juni 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.
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MEER INFORMATIE OF RESERVEREN? 
WWW.BOWLINGHELMOND.NL | 0492 - 870 050

RESERVEER NU!

Wat is nu leuker dan met familie en/
of vrienden activiteiten ondernemen? 
Bij Fletcher Wellness-Hotel Helmond 
staan de glimmende bowlingballen en 
verfrissende drankjes al voor je klaar! 
Gooi jij als eerste een strike?

Deze actie is geldig t/m 31 augustus 2019 en is niet geldig 
i.c.m. andere acties. 

Op maandag t/m donderdag €17,50 per uur per baan.
Op vrijdag t/m zondag €21,50 per uur per baan.

FERROX-NIJMEGEN GTX

149.99
WALKER-NIJMEGEN GTX FERROX-NIJMEGEN GTX WALKER-NIJMEGEN GTX

149.99 149.99 149.99

NIJMEEGSE 4 DAAGSE COLLECTIE

PULSE FIVE BAY HEUPTAS

verkrijgbaar bij

VIERDAAGSE SOK

15.99

59.99
AC SPIDER RUGZAK 20 LTR.

79.99SPEEDLITE 16 LTR. 

59.99
+

+

MEN MEN WOMEN WOMEN

•   Altijd minimaal 10% met  klantenspaarsysteem
•   Gratis parkeren voor de deur
•   Persoonlijke en deskundige 
 bediening
•   Vertrouwd adres sinds 1947

Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl
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BUITENGEWOONGOEDAdventure StoreELKE ZONDAG T/M 
28 JULI OPEN  VAN 12.00 - 17.00 UUR

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

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

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 va-
kantiepret al tijdens de voor-
bereiding. 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!  

Outdoor
De recreatieve vakantie wande-
laar en de fanatieke vierdaagse 

lopers komen helemaal op ni-
veau met de collectie (berg) 
wandelschoenen, accessoires en 
outdoor kleding van Adventure 
Store. Ook voor de bagage die 
in de rugzak mee gaat en gad-
gets zoals een nieuw mes of de 
nieuwste lichtgewicht verrekij-
ker. Wij hebben ook alles voor 
de mensen die lichtgewicht rei-
zen zoals op de fiets, motor, auto 
of vliegreizen.  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. 

Kamperen
Voor zowel de festivalgangers als 
voor de mensen die er met de 
tent of luxe caravan op uit trek-

ken, voor camping artikelen kunt 
u bij Adventure Store terecht. Ui-
teraard voor tenten, maar ook 
voor alles wat er verder bij komt 
kijken zoals haringen, tarpen, 
grondzeilen en toiletvloeistof-
fen. Een grote slaapafdeling met 
slaapzakken, luchtbedden en 
matten voor een goede nacht-
rust, comfortabele lichtgewicht 
meubelen om te relaxen, alle 
zaken om te kunnen eten & drin-
ken, verlichting, koelboxen en 
nog veel meer! Ook op de cam-
pingafdeling heel veel voordeel 
met de vele zeer scherpe prijs-
pakkers.

Bad & Beach
Uiteraard is er bij Adventure Sto-
re een gigantische collectie bad 
& beach kleding, slippers en san-
dalen uitgestald op circa 400m2 
ruimte, waarbij dit met recht de 
grootste bad & beach winkel van 
de Peelregio genoemd mag wor-
den. De hele familie slaagt in één 
keer, voor zowel de zwemkleding 
als de casual korte broek, T-shirt 
of strandjurkje, badslippers, wa-
terschoentjes, slippers of sanda-
len, bij Adventure Store hebben 
ze het allemaal. Op alle Outdoor 
zomerkleding en de bad & beach 
kleding, slippers en sandalen is 
er een fantastische zomeruitver-
koop actie met stapelkortingen 
tot maar liefs 50 % op de nieuwe 
collecties. Dus, sla je slag en kom 
snel naar de winkel! 

Recreatie
Naast de enorme collectie zwem-
baden, 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 na-
tuurlijk houtskool. Uiteraard ook 
voor alle denkbare accessoires 
en de brandstof als houtskool, 
briketten en gastanks en vullin-
gen 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. s

Mierlo-Hout

Mierloseweg 329, Helmond - Hoofdstraat 42, Best - Korte Kerkstraat 38, Geldrop

OPRUIMING

KORTINGEN
van 10% tot 50%

M.u.v. de basiscollectie en korte broeken

Op het1e artikel 20% KORTING
Op het 2e artikel 30% KORTING
Op het 3e artikel 40% KORTING

SPECTACULAIRE 
AANBIEDINGEN 

OP=OP
www.deijkersmeubelen.nl 

Nijverheidsweg 2a, Helmond  06-52072755 

DE HELE MAAND JULI

ELKE ZONDAG 
T/M 28 JULI OPEN 
van 12.00 - 17.00 uur
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Eigenlijk had ik men column van 
deze week al klaar liggen, maar 
ik moet echt men ervaringen met 
jullie delen dat ik mee heb gedaan 
met de SamenLoop Voor Hoop.
Dus men column van deze week 
leg ik ff opzij, da houde gullie te-
goed van men. Helmond op zijn 
best. Dat was het afgelopen week-
end zeker het geval. Bij de Samen-
Loop Voor Hoop.

We hebben maar liefst €101.405 eu-
ro met zijn alle opgehaald echt niet 
normaal zo veul dat had niemand 
durven hopen. Het mooiste van 
alles is dat 20% hiervan bij Inloop-
huis de Cirkel terecht komt en dus 
in Helmond blijft. Met het bekend 
maken stonden we midden in de   
groep vrijwilligers van de cirkel en 
die hebben me toch gejuicht toen 

het bedrag bekend werd wat wa-
ren ze blij. Oww oww wat gun ik 
ze dit, deze stichting.

Voor iedereen die mee heeft ge-
daan, een diepe diepe buiging. 
Met zun alle hebben we dees maar 
mooi vur elkaar gebokst. En wa 
denkte van ons Elly. Man ow man 
wat een power vrouwke, onze bur-
gemeester. Elke keer als ik er was, 
was zij er ook. Ik docht “slaapte gij 
hier ook?”, vol aandacht naar de 
survivors, maar ook voor de deel-
nemers. 

Met iedereen een praatje maken 
en alle tijd en ze liep ook mee met 
de eerste rondes en dan ook ge-
emotioneerd in haar speech en 
onder de mensen, maar goed wie 
was dat niet dit weekend. Ikke in 

ieder geval wel, vooral de kaarsen 
ceremonie, ik liep achter al die sur-
vivors en de tranen rolde over men 
wangen en elke keer als ik langs de 
kaarsenzak met de foto van mijn 
broer kwam, kreeg ik het moeilijk. 
Zaterdagnacht hebben we tot 2 
uur gelopen zo bijzonder was dat, 
zo in de donkerte. 

Met al die sterren aan dun hemel 
die mee keken. Het was kippenvel 
telkens weer. Ik heb mooie dingen 
gekocht bij al die leuke kraampjes 
van de teams leuke gehaakte nijn-
tjes, mooie stenen met spreuken, 
leuke sleutelhangers.

Ik heb gegeten en gesmuld van de 
Rozario zijn kookkunsten gods-
gruwlijk lekker was het, hij   hed 
dus niet vur niks een ster. Ik had 
dit weekend niet willen missen vur 
gin goud. Ik ben er trots op dat ik 
1 van jullie mog zijn  iedereen zou 
dit eens moeten ervaren. Dan 
komde weer eens mee 2 voetjes op 
de grond , hoe blij we moeten zijn 
met gezondheid. Want das niet vur 
iedereen vanzelfsprekend.

Over 2 jaar is het weer ik zeg mee-
doen, het is een levenservaring.
En natuurlijk heb ik nog even een 
fotoke gescoort mee dun burge-
meester, Elly, wat een topper is dat 
toch. 

Ik wens iedereen een 
heel fijn weekend,

Hoop en leven

Ons vertelt…

Ons Marij samen met burgemeester 
Blanksma (Bron foto; Marij Scheepens).

Omdat iedereen anders is...

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

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

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

Wijkmanagement Helmond start samen met stagiaire
Rujeandy Wedevoort , leerling van ’t Gilde in Venray,

Met een reeks artkelen waarin elke maand een
 Helmondse Wijk in de spotlights wordt gezet.

We gaan deze maand verder met de wijk Suytkade. 
We nemen u mee, door middel van foto en tekst, langs 
de bedrijvigheid in Suytkade. Wist u dat er maar liefst

 42 bedrijven uit diverse sectoren gevestigd zijn?
We vragen zoal uw aandacht voor bedrijven uit de 

sectoren Zorg, onderwijs, detailhandel,
Commercie, agrariërs en cultuur.

Zo krijgt u een beter beeld van wat zich allemaal 
in suytkade bevindt. Elke werkdag kunt u van ons 
een artikel verwachten op onze Facebookpagina,

waarin één of meerdere bedrijven worden behandelt.
Daarnaast hebben we nog een verrassing voor u,

Maar wat dat is, vertellen we nog even niet.
 

Volg ons op 
www.facebook.com/WMHHelmond

 
Namens Wijkmanagement Helmond, 

Hennie de Gooijer Wijkmanager Helmond

WIJKMANAGEMENT HELMOND
is actief in de wijken:

Dierdonk
Stiphout

Mierlo-Hout
Helmond-Noord

Brouwhuis
Binnenstad Oost
Helmond-West
Helmond-Oost

Oranjebuurt/Warande
Brandevoort

Rijpelberg
Suytkade

Wijkmanagement Helmond 
is onderdeel van:

www.wijkmanagementhelmond.nl

(Bron foto; Wim van den Broek).

www.helmondnu.nl
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Iedere zondag geopend 
van 12.00 tot 17.00 uur

VRIJDAG KOOPAVOND
TOT 20.00 UUR

www.tuincentrumdebiezen.nl

Platycodon “Ballonbloem

Echinocea 
“Zonnehoed”

Div. kleuren
20-cm hoog 
in 12-cm pot
€1,99

Vlinder lokker
Van €8,99

Portulaca “Carnaval”

Verbena 
“Ijzerhand”

Vlinderstruiken

Bloeit de hele zomer
ø25-cm in 13-cm pot
€2,99

Vlinder lokker
Van €5,99

nu
€2,99

20%
korting

Nu alle maten 
& soorten

1 + 1 
GRATIS

1 + 1 
GRATIS

Tuinmeubel
voordeelweken

Korting tot30%Alle tuinmeubels& Accessoires

Rozen
Div. kleuren
10 stelen per bos
40-cm lang
Van €3,99

nu
€3,99

nu
€5,99

 VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

UW INSTALLATEUR VOOR:

• CV KETELS EN ONDERHOUD   • COMPLETE BADKAMERS

• STADSVERWARMING   • RADIATOREN

• VLOERVERWARMING   • SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

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

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 

Afgelopen zaterdag werd 
Ecotuin De Riddertjes fees-
telijk geopend door Wocom, 
Willem Zerstegen van Wijk-
raad Helmond-West en Jack 
Kloft van Stichting Vrienden 
Stadstuin Helmond.

De ecotuin bevindt zich op 
een stuk grond achter de par-
keerplaats van de Jumbo aan 
de 2e Haagstraat. De grond is 
in januari 2018 door woning-
bouwvereniging WoCom be-
schikbaar gesteld aan Stich-
ting Vrienden Stadstuin Hel-
mond, om groenten te telen 
voor wijkbewoners met een 

‘kleine’ portemonnee. Ook de 
wijkraad Helmond-West heeft 
bijgedragen aan het ontstaan 
van De Riddertjes.
Vanaf het moment dat de 
grond beschikbaar was, is er 
hard gewerkt om alles netjes 
te maken. De tuin is groter 
gemaakt, er komt een nieuw 
bord en er is een nieuw net 
over de tuin gespannen, er zijn 
tegels gelegd en er zijn fruitbo-
men geplaatst in de opnieuw 
ingedeelde bedden.
In de tuin worden ook zoge-
naamde erfgoedzaden ge-
teeld. Dit zijn zaden die van 
het Centrum voor Genetische 
Bronnen Universiteit Wage-
ningen af komen samen met 
St. Oerakker. s

Helmond-West

Feestelijke opening 
Ecotuin De Riddertjes 

(Bron foto; Jan Dijstelbloem, www.jadijfoto.nl).

Femke van Os mag zich de trot-
se winnaar noemen van Win 
je Winkel. Femke mag een jaar 
lang huurvrij ondernemen in de 
Elzas Passage. Zij versloeg in de 
finale Leon Slapak en Marcel en 
Miriam Berkvens.

3Vosjes is een bestaande web-
winkel, gerund door Femke. De 
webwinkel bestaat sinds 2012 en 
draait goed. “Ik geloof dat clicks 
& bricks (online en offline) elkaar 
kunnen versterken. Met het win-
nen van deze wedstrijd komt een 
wens uit: het openen van een ei-

gen winkel en daarmee 3Vosjes 
naar een hoger plan tillen”, aldus 
een enthousiaste Femke. 

Juryoordeel
De jury heeft de ondernemings-
plannen van de drie finalisten 
beoordeeld op verschillende 
punten, zoals creativiteit, onder-
nemerschap en de toegevoegde 
waarde voor het centrum van 
Helmond. Wethouder Jos van 
Bree: “Vandaag hebben we ken-
nis gemaakt met de onderne-
mers achter de plannen. Alledrie 
mooie initiatieven! 3Vosjes van 
Femke van Os is unaniem als 
winnaar gekozen.  Volgens mij is 
een gratis pand voor een jaar een 

goede basis om te starten. Ik wil 
haar ongelofelijk veel geluk en 
succes wensen in Helmond.”

Drie finalisten
Naast Femke van Os waren ook 
Leon Slapak en Marcel en Miri-
am Berkvens doorgedrongen tot 
de finale. Leon Slapak deed mee 
aan Win je winkel met een nieuw 
concept voor het ontwikkelen 
van maatwerkkleding. De andere 
finalisten waren Marcel en Miri-
am Berkvens, die met Eigezwijns 
een winkel wilden openen waar-
in het varken en varkensproduc-
ten centraal staan. 

Leegstand terugdringen
Met Win je winkel wil de ge-
meente, samen met de vastgoed-
eigenaren, niet alleen de leeg-
stand terugdringen, maar juist 
ook ondernemers met nieuwe, 
creatieve ideeën stimuleren om 
de stap te nemen en een winkel 
te openen in ons kernwinkelge-
bied. Ook de eerste editie van 
het franchise-event eind 2018 is 
daar een voorbeeld van. Later 
dit jaar gaat het franchise-event 
herhaald worden en brengen de 
gemeente weer franchise-gevers 
en potentiële franchise-nemers 
bij elkaar. 

Centrumperspectief
Deze en andere projecten zijn 
concrete acties die voortkomen 
uit het Centrumperspectief, dat 
in 2017 is opgesteld. In het Cen-
trumperspectief staan de con-
touren om van het centrum van 
Helmond in 2030 dé centrale ont-
moetingsplek van de stad en de 
regio te maken.s

3Vosjes wint 
Win je winkel! 

Naast Femke van Os (midden) waren ook Leon Slapak(rechts) en 
Marcel en Miriam Berkvens (links) doorgedrongen tot de finale. 

(Bron foto; Mandy Meeuwsen).

Centrum

Mierloseweg 331, Helmond 

www.fashiondion.nl
online webshop

fashion
dion

OP DE GEHELE 
COLLECTIE 

30% KORTING
MAAT 34 T/M 48
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Op 29 september 2019 wordt de eerste 
editie van Triathlon Brabant gehouden 
in en rondom recreatieplas Berkendonk 
in Helmond. Diverse sportverenigingen 
uit Helmond en de Peelgemeenten 
slaan hiervoor de handen ineen. Met 
het evenement wil de organisatie 
verenigingen uit Helmond en de Peel 
verbinden én jongeren aan het sporten 
krijgen. Het Coöperatiefonds van 
Rabobank Helmond levert een bijdrage. 

‘In september 2018 ontstond het idee on-
der een groep triatleten om een wedstrijd 
te organiseren’, vertelt initiatiefnemer Jos 
van Langh. Omdat we  enthousiasme heb-
ben, maar geen ervaring in wedstrijdorga-
nisatie, hebben we contact gezocht met de 
Nederlandse triathlonbond en negen Hel-
mondse zwem-, fiets- en loopverenigingen.  

Het plan voor het evenement werd tijdens 
een informatieavond voor de helmondse 
sportverenigingen gepresenteerd. Hierin 
werd vooral benadrukt dat de organisatie 
verenigingen wil verbinden. Jos: ‘Als stich-
ting  kun je zo’n groot event niet alleen 
organiseren, maar samen lukt het wel.’ Het 
plan viel niet alleen bij de verenigingen in 

goede aarde, ook werden al snel diverse 
sponsoren gevonden. 

Bovenregionaal evenement
Jos benadrukt dat  Triathlon Brabant een 
bovenregionaal evenement is: ‘Het  is een 
evenement voor iedereen die aan triathlon 
doet. Er zijn niet alleen inschrijvingen van 
triatleten uit Brabant, maar ook uit Gelder-
land, Friesland, Noord Holland en Zeeland. 
We willen mensen, en vooral jongeren, 
aan het sporten krijgen.’ En ook voor min-
der-sportieve mensen is het event interes-
sant. ‘Al is het alleen al om te kijken, maar 
je kunt je ook als team inschrijven waarbij 
ieder teamlid één onderdeel voor zijn of 
haar rekening neemt.’

Omdat bij de initiatiefnemers niet alle ken-
nis aanwezig was en het aan de financiële 
middelen ontbrak, besloot de organisatie 
aan te kloppen bij het Rabobank Coöpera-
tiefonds. ‘Rabobank heeft de kennis en een 
groot netwerk in huis’, vertelt Jos. Margriet 
Swinkels van het Coöperatiefonds vindt 
met name de samenwerking tussen de ver-
enigingen een belangrijk punt. ‘ Het is voor 
het eerst dat er in Helmond een dergelijk 
evenement wordt geor-
ganiseerd waar vele ver-
enigingen en vrijwilligers 
bij betrokken zijn. Vanuit 
het Coöperatiefonds doen 
we graag een bijdrage 
voor het tijdsregistratie-
systeem.’ 

Samen sterk tijdens 
eerste editie Triathlon 
Brabant in Helmond

Helmond krijgt 
een eigen triathlon

Classique
en Plein Public

7 juli vanaf 14.00 uur

Debussy en Matteis op

www.lambertushofhelmond.nl

7 juli vanaf 14.00 uur

www.lambertushofhelmond.nl

Bijzonder succesvol lustrum SamenLoop voor Hoop

Het eerste lustrum van de Sa-
menLoop voor Hoop zit erop. 
Met een fantastische financi-
ele opbrengst van maar liefst 
€101.405,- dat ten goede komt 
aan de bestrijding van kanker. 
Burgemeester Elly Blanksma 
maakte dit bedrag zondagmid-
dag 30 juni bekend tijdens de 
eindceremonie met zoals zij te-
gen het in grote getale aanwe-
zige publiek zei “met kippenvel 
op mijn armen”. Het was een ge-
denkwaardig, indrukwekkend, 
ontroerend en emotioneel wan-
delevenement op het terrein 
van HAC in Stiphout. 

Verhalen werden met elkaar ge-
deeld, tranen vloeiden, maar ook 
veel vastberadenheid en inzet om 
met elkaar te werken aan het goe-
de doel: ondersteuning van KWF 
Kankerbestrijding en Inloophuis 
de Cirkel.
De SamenLoop voor Hoop 2019 
gaat met hele mooie rapportcij-
fers de boeken in. In totaal namen 
29 teams met 769 deelnemers de 
atletiekbaan van HAC en het 
naastgelegen Stiphouts bos volop 
in gebruik. In de gastvrije kantine 
van voetbalclub Stiphout Vooruit 
werden 54 eregasten (en bege-
leiders) ontvangen en verwend; 
mensen die de ziekte kanker on-
der de leden hebben of intussen 
gelukkig hebben overwonnen. 
Voor het diner op zaterdag scho-
ven 71 gasten aan. Op zondag 

werden 67 mensen op een lunch 
getrakteerd. Daarnaast verzorg-
den vrijwilligers van Inloophuis 
de Cirkel 12 extra activiteiten voor 
de eregasten. Nog meer cijfers: 
41 bedrijven traden dit jaar op 
als sponsor van de SamenLoop 
voor Hoop en zij hebben daar-
mee een belangrijke stempel ge-
zet op het financiële eindresul-
taat. En ook heel bijzonder: dit 
jaar hebben heel veel kinderen, 
175 in totaal, meegedaan aan de 
KinderLoop die op zondagoch-
tend werd gehouden, aangemoe-
digd door ouders, opa’s , oma’s 
en de deelnemers van de andere 
teams. Zaterdagavond brand-
den duizenden kaarsen tijdens 
de indrukwekkende kaarsence-
remonie en bleven de hele nacht 
bijzonder en inspirerend licht ge-

ven aan de deelnemers die conti-
nue langs liepen. Zonder iemand 
tekort te willen doen, mag hier 
melding worden gemaakt van 
één wel heel bijzonder persoon 
die warm werd verwelkomd dit 
weekend; mevrouw Lily van der 
Veen, een struise dame op leef-
tijd, met helaas hele nare ervarin-
gen met de ziekte kanker in haar 
directe familiekring. Zij wilde op 
persoonlijke titel een financiële 
bijdrage leveren en ook graag het 
evenement helemaal meemaken. 
Een van de vrijwilligers heeft haar 
opgehaald in haar woonplaats 
Maastricht, haar begeleid tot en 
met een fijne gratis slaapplek en 
ontbijt in Hotel St. Lambert.

Het bestuur van de SamenLoop 
voor Hoop bedankt eenieder 

die, op welke wijze dan ook, een 
bijdrage heeft geleverd aan het 
succes van dit jaar. Eregasten, 
vrijwilligers, teams, deelnemers, 
bedrijven, sponsors, ouders en 
kinderen, vrienden, gemeente 
Helmond, gemeente Laarbeek, 
ambassadeurs, scholen, artiesten, 
verenigingen, kranten en media 
en natuurlijk alle bezoekers die dit 
weekend de warmte trotseerden 
om naar de SamenLoop te ko-
men. Het was een weekend van 
saamhorigheid, samen lopen, sa-
men werken aan hetzelfde doel. 
Er wordt nu al uitgekeken naar de 
volgende editie die over twee jaar 
zal plaatsvinden. Met de groei die 
dit jaar is bereikt op allerlei fron-
ten stijgt de verwachting natuur-
lijk wel. En dat mag ook; samen 
kijken wij daar naar uit. s

Helmond

De SamenLoop voor Hoop Helmond bracht dit jaar bijna het dubbele op van twee jaar geleden 
(Bron foto; Wim van den Broek).

Vanaf de zomervakantie 
gaan QliQ Primair Onder-
wijs, Korein Kinderplein en 
KluppluZ in Mierlo-Hout 
samen de ontwikkeling van 
kinderen verrijken. 

Hiervoor wordt een inte-
graal kindcentrum met een 
bijzonder karakter gereali-
seerd. Vandaag zijn de naam 
en het logo van dit nieuwe 
kindcentrum onthuld. Kin-
deren, ouders, medewerkers 
en andere betrokkenen zagen 
en hoorden hoe straks on-
der de naam ‘In het Hart van 
het Hout’ wordt gewerkt aan 
kindontwikkeling met een in-
clusief en dorps karakter. s

Mierlo-Hout

Helmond: Fieke van Griensven-Boekhorst is 
bij haar afscheid op 29 juni 2019 bij de Hoc-
keyclub Helmond benoemd tot Ridder in de 
Orde van Oranje Nassau. De Helmondse oud 
hockey-international kreeg de Koninklijke 
Onderscheiding uitgereikt door Burgemees-
ter Elly Blanksma.

Gedurende haar hele leven heeft Fieke zich in-
gezet voor de hockeysport, van klein tot groot, 
van club- tot internationaal niveau. Haar hoc-
keycarrière begon in 1969 bij HUAC(later met 
HMHC gefuseerd tot HC Helmond) waarna 
ze op het hoogste niveau uitkwam bij EMHC, 
Eindhoven. 

Voor het Nederlands Hockeyelftal kwam ze 
116 keer uit en scoorde daarin 128 doelpunten. 
Een Nederlands record dat Maartje Paumen 
pas in 2013 van haar overnam. Naast Olym-
pisch kampioen werd Fieke drie keer We-
reldkampioen en 1 keer Europees Kampioen.  
 
Haar carrière als topspeelster eindigde in 1985 
op 27-jarige leeftijd. Een paar maanden voor 
het wereldkampioenschap in Amstelveen ver-
stapte Fieke zich tijdens een wedstrijd in de 
zaalhockeycompetitie. Een hardnekkige knie-
blessure volgde en maakte een abrupt einde 
aan haar hockeycarrière.

Fieke gaf zo’n 45 jaar lang hockeytraining. Ze 
leerde zeker zo’n 5000 kinderen hockeyen 
met haar unieke en kenmerkende methoden. 
Ze was oprichtster van het “Funkey Hoc-

key”: op speelse wijze de allerkleinsten la-
ten kennismaken met het hockey-spelletje. 
 
Op technisch en tactisch ontwikkelingsgebied 
heeft Fieke naast HC Helmond ook veel bete-
kend voor en zeker ook op nationaal niveau 
bij de Koninklijke Nederlandse Hockeybond, 
de KNHB. Fieke maakte daar lange tijd deel uit 
van het selectie- en begeleidingsteam “meisjes 
A” waarmee ze een bijdrage heeft geleverd aan 
verschillende generaties hockey-internationals. 
In 1984 werd ze benoemd tot Houder van de 
Erepenning van de KNHB.
 
Sinds 2013 is ze actief ambassadeur van de stich-
ting Jongeren in Beweging Brengen(JIBB+). s

Koninklijke onderscheiding 
Fieke van Griensven - Boekhorst 

Fieke van Griensven-Boekhorst (Bron foto; 
Vincent Knoops, Knoops fotografie).

Helmond
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VERKOELEND EN KALMEREND
Aloe Vera Gelly is een heerlijk aloë product dat de huid 

kalmeert en intensief verzorgt. Gebruik de gel als je last 

hebt van een gevoelige en schrale huid. Bijvoorbeeld bij kleine 

schrammetjes, lichte jeuk of een muggenbult. De transparante 

gel verkoelt meteen. Dat maakt Aloe Vera Gelly ook een 

geweldige aftersun lotion! Het verfrist en je huid komt snel 

tot rust. 

80% PURE ALOE 
Alsof de gel rechtstreeks uit de aloe plant komt! Zo puur is 

Aloe Vera Gelly. Het bevat meer dan 80% pure aloë vera gel! 

De aloë vera is afkomstig van de Forever plantages in Texas 

en de Dominicaanse Republiek.

MOOIE INGREDIËNTEN  
Het hoge percentage aloë vera gel wordt ondersteund met  

de waardevolle ingrediënten vitamine C, vitamine E en 

allantoïne. Ingrediënten waar je huid blij van wordt.

•  Inhoud: 118 ml

•  Voor alle leeftijden

•  Parfumvrij

VOOR JONG EN OUD
Aloe Vera Gelly is geschikt voor jong en oud. Breng Aloe Vera 

Gelly royaal aan op gevoelige of schrale plekken op de huid. 

Masseer het voorzichtig in. Breng regelmatig opnieuw aan. 

Tip! Ga je de natuur in of op vakantie? Neem Aloe Vera Gelly 

met je mee!  

•  Meer dan 80% aloë vera gel 

•  Voor de gevoelige of  
schrale huid

• Kalmeert en verkoelt

• Ideale aftersun lotion

In het kort

AL
OE

 V
ER

A 
 

GE
LL

Y Aloe Vera  
Gelly

DIRECT EEN VERKOELEND EFFECT

Grieks Restaurant Epsilon | Steenweg 24 5707 CG  Helmond
0492-837446 | www.grieksrestaurantepsilon.nl

JULI AANBIEDINGEN 2019

Knip de onderstaande coupon(s) uit, ga naar de ondernemer en 

KNIP UW VOORDEEL!
U bent gek op leuke kortingen? 

Kijk dan snel naar de grandioze aanbiedingen hieronder, 
knip uit en ga naar de ondernemer, lever in en pak dit leuke voordeel 

(per zaak, max. 1 coupon per volwassene).

ACTIEVOORWAARDEN
Alleen een volwassen persoon (18 jaar) mag coupons inleveren/verzilveren.

Maximaal 1 coupon per klant. Coupon is alleen geldig in 
de aangegeven periode. OP=OP

STEUN DE LOKALE HELMONDSE ONDERNEMER

500 
PROFESSIONELE 
VISITEKAARTJES

dubbelzijdig full colour, 300 grams, 55x85 mm

Bij besteding 
van 10,- aan brood 
en banket een 
kaneelkoek voor 2,-
Geldig tot 
31-08-2019

2 Gangen keuzemenu voor 
maar €15,95!!
Geldig in de maand 
juli en augustus.
 
Voorgerecht
Tzaziki
Tomaten
Bonensoep
Hoofdgerecht 
Giros
Souflaki 
Corfu schotel

Bij aankoop van

krijgt u

500 gram 
dagverse 
braadworst

500 gram 
heerlijk gekruid 
varkensgehakt 

GRATIS!

Geysendorfferstraat 1
5703 GA Helmond

info@slagerijwilde.nl
06-26735309

Wethouder Ebbenlaan 168B
Helmond
T: 0492-524856                                             

5 EURO 
KORTING
(bij besteding 20 euro / 
max. 1 per klant / t/m 13 juli 2019)

Gratis rijles bij afname van 
een autorijlespakket tegen inlevering 

van deze bon

Mierloseweg 309-A, 5707 AK Helmond
06-2818 2559 | info@warrenburg.nl | www.warrenburg.nl

KERKSTRAAT 52, HELMOND

LAMPE BERGER
25% KORTING 

OP DIV. MODELLEN
+ GRATIS FLES VLOEISTOF 

(T.W.V. E 16,00)

25% KORTING 
OP HELE ASSORTIMENT

(geldig t/m za. 13 juli 2019)

Mierloseweg 19 | Helmond | www.haircombi.nl

Haarproducten, Drogisterij producten,  
Nagelproducten en Schoonheidsproducten,  

Kappersbenodigheden 

Knip deze advertentie uit en ontvang 
10% korting op bloemen en planten!

Uitgezonderd op bruids/rouwwerk.

Giel’s Bloemboetiek
Het hele jaar door leverancier van kwaliteit, 

creativiteit en gezelligheid.

Azalealaan 39a, Helmond
0492-541027   

www.gielsbloemboetiek.nl

haircombi

Er krioelen weer heel wat beestjes rond op het moment! 
Heb jij last van jeuk, kriebels of huidirritatie? Dan is Aloe 

Vera Gelly ideaal. Deze kalmerende gel bestaat voor 
meer dan 80% uit pure aloë vera gel en biedt direct 

verkoeling op je huid. 

AANBIEDING: BIJ ELKE TUBE 
ALOE VERA GELLY 

EEN GRATIS ALOE VERA LIPS. 
(zolang de voorraad strekt).

GELLYTIME

Jouw Forever 

Business Owner:

Lenie Klaasen

06-52716622

Adcommunicatie. Steenovenweg 20, Helmond
Geldig t/m 1-8-2019 en aanlevering 

van drukklaar document.

500 
VEL BRIEFPAPIER

€29,-
Adcommunicatie. Steenovenweg 20, Helmond

Geldig t/m 1-8-2019 en aanlevering 
van drukklaar document.

éénzijdig full colour, 90 grams, A4
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Winst in 
Polen!

Op weg naar de 
Paralympische Spelen:

Niels Vink (Stiphout) is pas 
16 jaar, maar heeft één grote 
droom: Deelnemen aan de Pa-
ralympische Spelen in Tokyo 
2020. Het wordt heel spannend 
want op 8 Juni aanstaande be-
gint het kwalificatiejaar voor 
de Paralympics 2020, wat start 
op 25 augustus in Tokyo. Het 
kwalificatiejaar zal lopen tot en 
met 7 Juni 2020. Een belangrijke 
eis vanuit het NOC NSF: Niels 
moet een top 10 positie wereld-
wijd behalen. In ons vorige ar-
tikel stond hij positie 18, nu is 
dit 12: dus hij is al goed op weg! 
Weekkrant De Loop gaat Niels 
volgen in zijn reis naar de Para-
lympics in 2020!

Juni was een drukke maand! Niels 
deed dit jaar zijn eindexamen op 

het Dr. Knippenbergcollege waar 
hij Vmbo-t met sportklas doet. 
Volgend jaar gaat hij door naar 
Havo 4 want hij kreeg 12 juni het 
verlossende woord dat hij ge-
slaagd was! Dank aan “de Knip” 
voor alle medewerking!

Van 3 tot 7 juni speelde hij het 
Plock Polish waarbij hij in de 
finale verloor van de Japanner 
Moroishi (nr. 11 van de wereld). 
Het afgelopen toernooi had hij 
meer geluk. Van 24 tot 28 juni 
keerde hij terug naar Polen voor 
de Wroclaw Cup Polen waar hij 
de winst pakte! Tijdens dit toer-
nooi won hij in de finale van Silva 
uit Brazilie (nr. 8 van de wereld). 
Hij had een pittige loting, waar-
bij hij moest uitkomen in de eer-
ste ronde de Japanner Moroishi 
(nr. 11 van de wereld). Terwijl hij 
in Plock de finale van Moroishi 
verloren in 2 sets, won hij nu van 

hem overtuigend met 6-1 en 6-3. 
De kwartfinale speelde hij tegen 
de nummer 18 van de wereld en 
door winst in de halve finale op 
de nummer 10 van de wereld, be-
reikte hij de finale!

Het afgelopen weekend ‘liep’ 
Niels ook mee met de Samen-
Loop voor Hoop van 21.00 tot 
01.00 uur voor team KWF en af-
gelopen maandag is hij vertrok-
ken naar Berlijn voor de German 
Open (3 tot en met 7 juli) met 
een sterk deelnemersveld, waarin 
hij ook hoopt te spelen tegen de 
nummer 2 van de wereld David 
Wagner uit USA. Daarna is het 
even op adem komen, waarna 
het spelen weer begint:  Swiss 
Open van 16 tot en met 20 juli, 
British Open 23 tot en met 28 juli, 
Belgian Open 30 juli tot 4 augus-
tus en het Austrian Open van 5 
tot en met 9 augustus. s

Niels wint de Wroclaw Cup. (Bron foto; Niels on Wheels).

Helmond

Orhan Džepar en Ferry de Regt
naar Helmond Sport

Helmond Sport heeft Orhan 
Džepar aangetrokken. De 
23-jarige middenvelder komt 
over van Go Ahead Eagles, 
de club waar hij in augustus 
2015 zijn debuut maakte in het  
betaalde voetbal. In het seizoen 
2016-2017 werd hij verhuurd aan 
Telstar waar hij 28 wedstrijden 
speelde. Vorig seizoen kwam hij 
tot 25 optredens in de hoofd-
macht van de Eagles, in de ge-
wonnen thuiswedstrijd (1-0) 
tegen Helmond Sport viel hij 
negen minuten voor tijd in. 

Ohran verwacht komend seizoen 
(nog) meer wedstrijden te kun-
nen spelen. “Ik heb er veel zin in 
om met een nieuwe groep aan de 
slag te gaan om resultaat te gaan 
behalen. De mensen die ik tot nu 
toe heb ontmoet bij Helmond 
Sport maken een goede indruk op 
me. Ik heb inmiddels de stad Hel-
mond verkend en ook die ervaring 
heeft me positief verrast”.  Alge-
meen directeur Leon Vlemmings: 
‘Ohran hebben wij al een tijd op 
de scoutingslijst staan. Een mul-
tifunctionele linkermiddenvelder 
met een uitstekend karakter. Een 
echte winnaar, kan heerlijk voet-
ballen en heeft het loopvermogen 
om in de zestien meter van de te-
genstander te komen’.

Ferry de Regt  terug 
naar Helmond Sport
Na Guus Joppen keert nog een 
oude bekende terug naar Hel-
mond Sport, routinier Ferry de 
Regt (goed voor 290 officiële 
wedstrijden in het betaalde voet-
bal) gaat het komende seizoen 
het centrum van de Helmondse 
verdediging versterken. De nu 
30-jarige Venlonaar speelde tus-
sen 2012 en 2015 al 83 wedstrijden 
voor Onze Club. Voor deze peri-
ode was hij uitsluitend actief bij 
VVV Venlo, daarna vertrok hij 
naar Fortuna Sittard om vervol-
gens bij TOP Oss te belanden. 
Daar liep hij in het begin van 
2018 een zware liesblessure op 
die er voor zorgde dat zijn aantal 
optredens in het afgelopen sei-
zoen tot slechts zes wedstrijden 
beperkt bleef. 
Uiteraard hoopt hij bij Helmond 
Sport veel meer te spelen, net 
zoals in zijn vorige periode. “Het 
geeft me een goed gevoel om 
weer voor Helmond Sport te 
mogen spelen, mede door de 
mooie plannen die er binnen de 
club zijn. Ik hoop hier mijn steen-
tje aan bij te dragen”. Algemeen 
directeur Leon Vlemmings over 
de 1.90m lange verdediger: “Ferry 
is een zeer volwassen, ervaren 
speler. Een kwaliteit die we het 
afgelopen seizoen in de selectie 
hebben gemist en waar we dus 
gericht naar hebben gezocht. 
Om te kunnen presteren heb je 
dat soort spelers nodig. We zijn 
zeer content dat we wederom 
een sterkhouder aan ons hebben 
kunnen binden.” s

Helmond

Orhan Džepar 
(Bron foto; Helmond Sport).

Ferry de Regt (links) 
(Bron foto; Wim van den Broek).

Klassieke muziek met een Spaans tintje

Stichting Lambertushof pre-
senteert voor de 10de keer het 
klassieke openlucht evenement 
‘Classique en Plein Public’ op 
zondag 7 juli vanaf 14.00 uur. U 
kunt in een sfeervolle ambiance 
genieten van een veelzijdig pro-
gramma met talentvolle, interna-
tionale musici van hoog niveau 
en de entree is gratis.

U kunt deze middag genieten van 
diverse korte blokken muziek in 
uiteenlopende bezetting. De af-
trap wordt gedaan door lokale 
aanstormende talenten van de 
talentstroom Kunstkwartier en 
de Young Musicians Academy 
van Fontys. Onder hen violiste Liv 
Tempelaars. De Spaanse sopraan 
Adina Rojas Oprean brengt, sa-
men met pianiste Laura Balicov 
een programma met liederen en 
opera-aria’s van o.a. Rodrigo, Gi-
ménez en Babieri. “Il barbière de 
Sevilla” van Rossinni kent u wel-
licht, maar de Spaanse versie “El 
barbero de Sevilla” van Giménez 
waarschijnlijk niet!  Beide stu-

deerde zij Spaanse muziek met 
Spaanse passie aan het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag.

Hierna is het de beurt aan Beate 
Loonstra, een toptalent op harp 
die al met vele vooraanstaande or-
kesten en artiesten heeft gewerkt. 
Zij speelt werken van o.a. de Falla 
en een speciaal voor haar geschre-
ven werk van Arie Wammes, A 
night in a city far away”. Dan Adi-
na Rojas in een soloblok. Luister 
en geniet van ondermeer Ravel’s 
“Alborada del gracioso” en Liszt’s 
“Rapsodia Española”! Vervolgens 
Punto Bawono (Indonesië) en Ga-
lid Zadok (Israël). Zij gaan u ver-

assen met een programma voor 
2 niet alledaagse instrumenten: 
de theorbe en dulciaan. Dit zijn 
instrumenten uit de periode voor 
1700 en zijn voorlopers van de he-
dendaagse gitaar en fagotHet pro-
gramma wordt afgesloten met een 
absolute topper! Tenor Jonatan 
Alvarado is nog maar net afgestu-
deerd aan het conservatorium van 
Amsterdam in een speciaal voor 
hem gecreëerde master: zang met 
eigen begeleiding. En cum laude! 
Hij is naast zanger ook een uitste-
kend luitist, gitarist en dirigent. 
Een veelzijdig talent, die inmiddels 
al een veelgevraagd musicus is tot 
ver buiten Nederland. s

Centrum

(Bron foto; Stichting Lambertushof ).

Kom gezellig binnenlopen! 
De koffie staat voor je klaar

Alleen nu even niet. De me-
dewerkers van De Geseldonk 
genieten van een welverdiende 
vakantie en daarom kan de Sa-
menloop enkele weken geen 
doorgang hebben. Op 19 augus-
tus start de Samenloop weer.

Kansrijk Mierlo-Hout organiseert 
dan weer elke maandagochtend 
van 9.30 uur tot 11.30 uur een Sa-
menloop. Een ontmoetingsmo-
ment voor iedereen, voor wat ge-
zelligheid en een praatje. Je kunt 
er ook terecht voor informatie, 
bijvoorbeeld over voorzieningen 
op het gebied van zorg en wel-

zijn of gezellige activiteiten in de 
buurt. Op alle vragen en wensen 
hebben we een antwoord. En er 
is altijd wel iets te doen. Gewoon 
even binnenkomen is ook leuk. 
Ben je minder mobiel of zoek 
je een maatje die langskomt? 
Neem contact met ons op. Wil 
je je aanmelden als vrijwilliger 
bij Kansrijk Mierlo-Hout, dat kan 
ook! Iedereen is welkom voor een 
heerlijk bakje koffie of thee. We 
zien je graag vanaf 19 augustus 
weer in wijkhuis de Geseldonk 
(Cederhoutstraat 44). 

Mierlo-Hout
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VERKOELEND EN KALMEREND
Aloe Vera Gelly is een heerlijk aloë product dat de huid 

kalmeert en intensief verzorgt. Gebruik de gel als je last 

hebt van een gevoelige en schrale huid. Bijvoorbeeld bij kleine 

schrammetjes, lichte jeuk of een muggenbult. De transparante 

gel verkoelt meteen. Dat maakt Aloe Vera Gelly ook een 

geweldige aftersun lotion! Het verfrist en je huid komt snel 

tot rust. 

80% PURE ALOE 
Alsof de gel rechtstreeks uit de aloe plant komt! Zo puur is 

Aloe Vera Gelly. Het bevat meer dan 80% pure aloë vera gel! 

De aloë vera is afkomstig van de Forever plantages in Texas 

en de Dominicaanse Republiek.

MOOIE INGREDIËNTEN  
Het hoge percentage aloë vera gel wordt ondersteund met  

de waardevolle ingrediënten vitamine C, vitamine E en 

allantoïne. Ingrediënten waar je huid blij van wordt.

•  Inhoud: 118 ml

•  Voor alle leeftijden

•  Parfumvrij

VOOR JONG EN OUD
Aloe Vera Gelly is geschikt voor jong en oud. Breng Aloe Vera 

Gelly royaal aan op gevoelige of schrale plekken op de huid. 

Masseer het voorzichtig in. Breng regelmatig opnieuw aan. 

Tip! Ga je de natuur in of op vakantie? Neem Aloe Vera Gelly 

met je mee!  

•  Meer dan 80% aloë vera gel 

•  Voor de gevoelige of  
schrale huid

• Kalmeert en verkoelt

• Ideale aftersun lotion

In het kort

AL
OE

 V
ER

A 
 

GE
LL

Y Aloe Vera  
Gelly

DIRECT EEN VERKOELEND EFFECT

Grieks Restaurant Epsilon | Steenweg 24 5707 CG  Helmond
0492-837446 | www.grieksrestaurantepsilon.nl

JULI AANBIEDINGEN 2019

Knip de onderstaande coupon(s) uit, ga naar de ondernemer en 

KNIP UW VOORDEEL!
U bent gek op leuke kortingen? 

Kijk dan snel naar de grandioze aanbiedingen hieronder, 
knip uit en ga naar de ondernemer, lever in en pak dit leuke voordeel 

(per zaak, max. 1 coupon per volwassene).

ACTIEVOORWAARDEN
Alleen een volwassen persoon (18 jaar) mag coupons inleveren/verzilveren.

Maximaal 1 coupon per klant. Coupon is alleen geldig in 
de aangegeven periode. OP=OP

STEUN DE LOKALE HELMONDSE ONDERNEMER

500 
PROFESSIONELE 
VISITEKAARTJES

dubbelzijdig full colour, 300 grams, 55x85 mm

Bij besteding 
van 10,- aan brood 
en banket een 
kaneelkoek voor 2,-
Geldig tot 
31-08-2019

2 Gangen keuzemenu voor 
maar €15,95!!
Geldig in de maand 
juli en augustus.
 
Voorgerecht
Tzaziki
Tomaten
Bonensoep
Hoofdgerecht 
Giros
Souflaki 
Corfu schotel

Bij aankoop van

krijgt u

500 gram 
dagverse 
braadworst

500 gram 
heerlijk gekruid 
varkensgehakt 

GRATIS!

Geysendorfferstraat 1
5703 GA Helmond

info@slagerijwilde.nl
06-26735309

Wethouder Ebbenlaan 168B
Helmond
T: 0492-524856                                             

5 EURO 
KORTING
(bij besteding 20 euro / 
max. 1 per klant / t/m 13 juli 2019)

Gratis rijles bij afname van 
een autorijlespakket tegen inlevering 

van deze bon

Mierloseweg 309-A, 5707 AK Helmond
06-2818 2559 | info@warrenburg.nl | www.warrenburg.nl

KERKSTRAAT 52, HELMOND

LAMPE BERGER
25% KORTING 

OP DIV. MODELLEN
+ GRATIS FLES VLOEISTOF 

(T.W.V. E 16,00)

25% KORTING 
OP HELE ASSORTIMENT

(geldig t/m za. 13 juli 2019)

Mierloseweg 19 | Helmond | www.haircombi.nl

Haarproducten, Drogisterij producten,  
Nagelproducten en Schoonheidsproducten,  

Kappersbenodigheden 

Knip deze advertentie uit en ontvang 
10% korting op bloemen en planten!

Uitgezonderd op bruids/rouwwerk.

Giel’s Bloemboetiek
Het hele jaar door leverancier van kwaliteit, 

creativiteit en gezelligheid.

Azalealaan 39a, Helmond
0492-541027   

www.gielsbloemboetiek.nl

haircombi

Er krioelen weer heel wat beestjes rond op het moment! 
Heb jij last van jeuk, kriebels of huidirritatie? Dan is Aloe 

Vera Gelly ideaal. Deze kalmerende gel bestaat voor 
meer dan 80% uit pure aloë vera gel en biedt direct 

verkoeling op je huid. 

AANBIEDING: BIJ ELKE TUBE 
ALOE VERA GELLY 

EEN GRATIS ALOE VERA LIPS. 
(zolang de voorraad strekt).

GELLYTIME

Jouw Forever 

Business Owner:

Lenie Klaasen

06-52716622

Adcommunicatie. Steenovenweg 20, Helmond
Geldig t/m 1-8-2019 en aanlevering 

van drukklaar document.

500 
VEL BRIEFPAPIER

€29,-
Adcommunicatie. Steenovenweg 20, Helmond

Geldig t/m 1-8-2019 en aanlevering 
van drukklaar document.

éénzijdig full colour, 90 grams, A4
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44e 
FIETS
4DAAGSE 
DE PEEL
9 t/m 12 juli

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

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

Fietsliefhebbers, groot en klein, kunnen zich weer inschrijven voor de 44e 
editie van dit niet meer weg te denken jaarlijkse fietsevenement. Dit is weer 
mede mogelijk door onze hoofdsponsor Nh1816 Verzekeringen samen met 
de lokale kantoren, waar we erg blij mee zijn. Zij sponsoren tevens eenmalig 
de afdeling VVN (Veilig Verkeer Nederland) in alle startplaatsen als goed 
doel. Dit jaar vindt de fiets4daagse plaats van dinsdag 9 t/m vrijdag 12 juli. 
De werkgroep Stiphout heeft weer 12 mooie fietsroutes uitgezet in 
fietslussen rondom Stiphout. Deelnemers kunnen iedere dag kiezen uit de 
afstanden 30, 45 of 60 km. De kortste route is extra aantrekkelijk voor 
gezinnen vanwege de kinderspelletjes langs de dagelijkse route. Ook is er 
iedere dag een traktatie op de route en is er op de gezamenlijke controleplaats 
een muzikant aanwezig. Stiphoutse deelnemers kunnen ook op andere 
dagen starten vanuit Meijel, Deurne of Weert. Uitgebreide informatie over 
routes en startplaatsen is te vinden op www.fiets4daagsedepeel.nl

Deelname en inschrijving
Op de dag van vertrek kunt u op elke startplaats inschrijven. Naast contant betalen is het 
vanaf nu ook mogelijk om per pin te betalen. Ook wij hanteren voortaan de slogan “Pinnen 
Ja Graag”. We zijn blij te kunnen melden dat we dit jaar weer vanaf ‘t Aambeeld kunnen 
starten want dit dorpse evenement hoort vanzelfsprekend ook thuis midden in het dorp.

Vier dagen sportieve gezelligheid
Fiets4daagse de Peel kent een grote schare trouwe deelnemers, die jaarlijks naar het 
evenement uitkijken en desnoods weer en wind voor trotseren. Vanwege de verschillende 
afstanden is er voor elk wat wils. De gehele organisatie is in handen van vrijwilligers 
hetgeen zorgdraagt voor een speciale gemoedelijke sfeer. De routes zijn ieder jaar weer 
anders en leiden langs prachtige plekken waar je met de auto vaak niet eens kunt 
komen. En saai is het nooit dankzij de gebruikelijke routequiz en het entertainment 
onderweg. Sportiviteit, gezelligheid en plezier staan voorop.

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

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

www.fiets4daagsedepeel.nl
HELMOND
weekkrant de loop

FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

Komende zondag 7 juli gaat 
Tourclub Mierlo-Hout de 
Veentocht rijden. De tocht is 
Noord-Oost georiënteerd.  De 
tocht gaat vanuit Mierlo-Hout 

via Deurne, Overloon, Leunen, 
America, naar Griendtsveen. 
Na een korte koffiepauze in 
Café de Morgenstond met de 
teller op 68 kilometer wordt 
deze vervolgd. We gaan dan 
via Helenaveen, Vlierden  
naar Mierlo-Hout. 

Mierlo-Hout

Toerclub Mierlo-Hout fietst: 

Veentocht
Deze mooie tocht wordt voor-
gereden door onze Helmondse 
Wethouder Zorg- en Welzijn, 
Sport en Personeel- en Orga-
nisatie Harry van Dijk en ge-
volgd door onze volgauto met 
chauffeur Frans van Dorst.   

De start zal om 08:00 uur plaats-
vinden bij jeugdboerderij “De 
Houtduif” aan de Koeveldse-
straat in Mierlo- Hout. Vooraf is 
een praatje mogelijk onder het 
genot van koffie en kruidkoek 
verzorgd door onze chauffeur 
van de volgauto, Frans. 

Voor clubinformatie kunnen 
wij u verwijzen naar onze web-
site www.tourclub-mierlohout.
nl. Of neem een kijkje op onze 
Facebook pagina. Indien u als 
gastrijder twijfelt of je de afstand 
wel aan kunt of twijfelt over het 
te presteren niveau, 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 buiten-
lucht in een fijn gezelschap. 

Hopende op een goede opkomst, 
tot zondag.  s

(Bron foto; Tourclub Mierlo-Hout).

Aukje Klaasen 
kringkampioen dressuur 

Op zondag 30 juni werd de laat-
ste dressuur selectie van kring 
Helmond gereden bij manege 
Het Zwarte Water in de Mortel. 
6 wedstrijden hebben ruiter en 
paard gestreden voor de kring-
kampioenstitel. Het zomersei-
zoen heeft ook goed uitgepakt 
voor een Helmondse amazone.

Aukje Klaasen (16) is samen met 
haar pony Magic Girl Iline (6) 
kringkampioen geworden in
de klasse DE-L1/L2. Samen met 
de hulp van haar instructrice 
Caeley Althuizen (19) heeft
Aukje hard gewerkt en al dit 

harde werken werd uiteindelijk 
beloond. Aukje: “Ik had veel
dingen verwacht, maar niet dat 
ik kringkampioen zou worden.” 
Dit jaar worden de Brabantse
Kampioenschappen outdoor 
2019 op 20 en 21 juli in Zijtaart ge-
organiseerd. We wensen
Aukje veel succes op de kampi-
oenschappen!

Overige kampioenen kring Hel-
mond: AB-B/AB-L1 Noor Ber-
kers, C-B Suus Berkers, DE-B
Eline Raaijmakers, C-L1/BC-L2 
Vera Wassenberg, CDE-M1/M2 
Alisha Walraven, DE-Z1/Z2
Sam Cuppen. Gefeliciteerd alle-
maal en veel succes op de Bra-
bantse Kampioenschappen! s

Helmond

Aukje Klaasen op haar pony Magic Girl Iline samen met 
Caeley Althuizen. (Bron foto; Aukje Klaasen).
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Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Brouwhuis

Helmond-Noord

Annawijk/Suytkade

Helmond-Oost

Binnenstad

Centrum

Rijpelberg

Iedere maandag organiseert het 
HMC een Superkien in het TOV, 
Azalealaan te Helmond. Een to-
tale geldprijzenpot van € 1500,- 
waarvan een hoofdprijs van:  
€400, Tevens een loterij voor 
het winnen van 2 grote gevulde 
levensmiddelenmanden en gra-
tis kienkaarten. Ook vindt er re-
gelmatig een grote gratis loterij 
plaats. Aanvang  20.00 UUR. Zaal 
open vanaf 18.45 uur.

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

In buurthuis St. Anna aan de 
Hoogeindsestraat 24 kun je ie-

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

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

Kansrijk Mierlo-Hout organi-
seert elke maandagochtend een 
samenloop. Vanaf 1 juli is De Ge-
seldonk gesloten en op 19 augus-
tus start de Samenloop weer.

Tussen 1 mei en 1 oktober is de 
Lambertuskerk in Helmond   

weer open voor bezoek. Op 
woensdag tussen 14 en 16 uur, en 
op zaterdag  van 12 tot 16 uur.  

Ook op koopzondagen   van 14 
tot 16 uur. Iedereen is welkom in 
dit bijzondere gebouw. 

Op de Pelita inloopmiddagen, 
Masoek Sadja’s, delen mensen 
hun gemeenschappelijke erva-
ringen en cultuur, met gezellig-
heid, muziek, dans en Indisch 
eten.   Het programma is zowel 
recreatief als informatief. 

Livemuziek door DUO  PRO-
MISS, 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 sport-
centrum, Deltaweg 201. Entree: 
€ 3,50 per persoon. Info: Kees 
Schepel, 06 13521570

Ook in de zomermaanden gratis 
reparaties bij Repaircafé Rijpel-
berg. U bent welkom op woens-
dag 10 juli van 13.00 tot 17.00 uur. 
Locatie: oude basisschool De 
Torelaar op de Groningenhof 4, 
Helmond. 

Meer info: www.facebook.com/
RepaircafeRijpelberg. Toeganke-
lijk voor alle inwoners van Hel-
mond. Nieuwe vrijwilligers kun-
nen zich nog steeds aanmelden. 

Classique
en Plein Public

7 juli vanaf 14.00 uur

Bertoli en van Eyck op

www.lambertushofhelmond.nl

7 juli vanaf 14.00 uur

www.lambertushofhelmond.nl

Heb jij een hart voor Helmond en een 
neus voor nieuws? Ben jij een sociale 
vlinder, kun je goed zelfstandig 
werken en wil je Helmond in een 
positief daglicht zetten?

Dan zoeken we jou!
Weekkrant de Loop is op zoek naar 
een redacteur voor zowel onze online 
als offline media (op vrijwillige basis).
 
Het is van belang dat je taalvaardig 
bent en affiniteit hebt met schrijven. 
Opleidingsniveau of leeftijd is niet 
van belang, passie voor Helmond wèl!

Neem dan contact op met redactie@deloop.eu 
of bel naar 0492-845350

Zijn wij een match of wil je meer weten?

De wijkraad Helmond-Noord 
houdt in samenwerking met het 
Leger des Heils en Stichting Kin-
derboerderij de Veldhoeve een 
Repaircafé in Helmond-Noord. 
Op donderdag 11 juli 2019 zijn 
bewoners van de wijk van 14.00 
uur tot 16.00 uur weer van harte 
welkom in de kantine van de kin-
derboerderij de Veldhoeve aan 
de Breitnerlaan om hun defecte 
spullen te laten repareren b.v. 
fietsen, computers, elektronica 
en huishoudelijke apparaten enz.

Advertorial

Geachte bewoners van Brandevoort,
Zoals u weet is ca. 2 jaar geleden in par-
keergarage De Veste, Blok 6 onder de 
Jumbo supermarkt een nieuw parkeer-
reglement van kracht geworden, waar-
bij alleen nog tijdens openingsuren ge-
parkeerd mag worden in de parkeerga-
rage. Dat was nodig omdat bewoners 
en omwonenden hadden aangegeven 
dat de goede uitstraling en prettige be-
leving van de parkeergarage werd aan-
getast door voertuigen die daar langere 
tijd geparkeerd stonden. 

Hetzelfde parkeerreglement gaat nu 
ook gelden voor parkeergarage De Ves-
te Blok 15 + 15a onder de Albert Heijn 
supermarkt. In het parkeerreglement 
zijn regels vastgelegd m.b.t. het gebruik 
van de parkeergarage en maatregelen 
die genomen kunnen worden indien 
parkeerders zich niet aan het reglement 
houden. Er mag uitsluitend nog gedu-
rende de openstellingstijden gepar-
keerd mag worden. Parkeren geduren-
de de tijd dat de parkeergarage gesloten 
is, is niet toegestaan. 
Alle voertuigen dienen uit de parkeer-
garage verwijderd te zijn voordat deze 
wordt gesloten. Indien parkeerders hun 
voertuig toch geparkeerd laten staan 
gedurende de tijd dat de parkeergarage 
gesloten is, wordt een waarschuwings-
sticker op het voertuig geplakt. Indien 
zij hun voertuig niet alsnog binnen 2 
dagen na de waarschuwing verwijde-

ren, wordt aan het voertuig een wiel-
klem aangebracht. Parkeren tijdens de 
openingstijden blijft gratis, maar aan 
het parkeren gedurende de tijd dat de 
parkeergarage gesloten is zijn voortaan 
kosten verbonden. In de parkeergarage 
zijn het parkeerreglement, de open-
stellingstijden en het tarievenoverzicht 
duidelijk zichtbaar aangebracht. Indien 
u op dit moment een of meerder voer-
tuigen geparkeerd houdt gedurende de 
tijden waarop de parkeergarage geslo-
ten is, verzoeken wij u vriendelijk deze 
gedurende de tijden dat de parkeerga-
rage gesloten is, buiten de parkeerga-
rage te parkeren. Indien u parkeerders 
kent die momenteel een of meerdere 
voertuigen geparkeerd houden gedu-
rende de tijden waarop de parkeerga-
rage gesloten is, verzoeken wij u vrien-
delijk deze op de hoogte te brengen van 
de nieuwe regeling. Om parkeerders te 
laten wennen aan de nieuwe situatie en 
tijd te geven om naar een alternatief te 
zoeken, wordt de nieuwe regeling gefa-
seerd ingevoerd. Tot 15 juli a.s. zullen al-
leen waarschuwingen worden gegeven. 
Vanaf 15 juli 2019 treedt de nieuwe re-
geling in werking en zal gecontroleerd 
worden op de naleving ervan. 
Wij hopen met de nieuwe werkwijze 
een bijdrage te leveren aan een betere 
beleving in onze parkeergarage. Wij 
danken u voor uw begrip en uw mede-
werking.

Met vriendelijke groet,
Eigenaren parkeergarage de Veste,
Blok 15+15a, Brandevoort Helmond

Brandevoort

Mededeling parkeergarage Brandevoort de Veste

Brouwhuis

Op de Pelita inloopmiddagen, 
Masoek Sadja’s, delen mensen 
hun gemeenschappelijke erva-
ringen en cultuur, met gezellig-
heid, muziek, dans en Indisch 
eten.   Het programma is zowel 
recreatief als informatief. 

Livemuziek door DUO  PRO-
MISS, 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 sport-
centrum, Deltaweg 201. Entree: 
€ 3,50 per persoon. Info: Kees 
Schepel, 06 13521570.

Op zondag 7 juli wordt voor de 
vijfde keer op het kerkplein in 
Mierlo-Hout het Muziekfestijn 
gehouden. De organisatie is in 
handen van de commissarissen 
van muziekvereniging Unitas 
en ’t Gilde. De toegang is gratis 
en de gehele opbrengst komt 
ten goede aan beide Houtse ver-
enigingen.

In de samenwerking staat voor-
op dat het muziekfestijn voor 
iedereen gratis toegankelijk is. 
De consumptieprijzen zijn laag-
drempelig. Een keur aan spon-
soren maken het mogelijk om 
een groots maar vooral gezellig 
kerkplein in te richten. Ook de 
kinderen zijn van harte welkom 
en kunnen zich vermaken met 
springkussens. 

Vanaf zondagmiddag 7 juli van 
14:30 tot 20:00 uur kunt u genie-
ten van non-stop live muziek en 
entertainment. De organisatie 
nodigt u graag uit om te proos-
ten op de zomervakantie. s

‘Muziekfestijn 
op het 

kerkplein’ 
vernieuwd!

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

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

’Een mooiere plek 
kun je niet wensen.’

‘Ma voelt zich 
echt thuis.’

‘We voelen ons 
bevoorrecht.’

‘Voor iedereen 
betaalbaar’

‘Ik geef een negen!’
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Classique
en Plein Public

7 juli vanaf 14.00 uur

Liszt en Ravel op

www.lambertushofhelmond.nl

7 juli vanaf 14.00 uur

www.lambertushofhelmond.nl

100% Coco New York (DNL)

Zo, Di 12:00 uur / Ma, Wo 13:00 uur / Vr 13:15 

uur / Do 15:00 uur / Za 15:30 uur 

Aladdin (2019) (DOV)

Di 10:15, 20:00 uur / Do - Ma, Wo 16:15 uur 

Aladdin (2019) (O3D) Zo, Ma, Wo 10:15 uur / Za 

11:15 uur / Di 16:15 uur / Do 19:00 uur / Vr, Za 

19:30 uur / Zo, Wo 20:00 uur / Ma 21:00 uur

Annabelle Comes Home (DOV) Do, Vr 12:30 

uur / Za 13:00 uur / Zo, Ma, Wo 14:15 uur / Do, 

Zo - Wo 21:30 uur / Vr, Za 21:45 uur 

Avengers: Endgame (O3D) Za 14:15 uur 

Booksmart (DOV)

Do, Zo - Wo 19:30 uur / Vr, Za 20:00 uur 

Child’s Play (DOV) Do 13:00 uur / Do, Zo - Wo 

22:00 uur / Vr, Za 22:30 uur 

Duck Duck (DNL) Zo, Ma, Wo 10:15 uur / Za 

10:45 uur / Za - Wo 14:00 uur / Vr 15:15 uur 

Favourite, The (DOV) Di 13:30 uur 

Five Feet Apart (DOV) Zo - Wo 16:45 uur / Do 

17:00 uur / Vr 17:15 uur / Za 17:30 uur 

Men In Black: International (DOV)

Do 11:45 uur / Zo - Wo 18:15 uur / 

Vr, Za 18:30 uur 

Men In Black: International (O3D)

Di 11:00 uur / Za 12:15 uur / Zo, Ma, Wo 12:20 

uur / Do, Zo - Wo 21:45 uur / Vr, Za 22:15 uur 

Nick Jr. Zomerbios 2019 (DNL)

Zo, Ma, Wo 10:00 uur / Za 10:15 uur / Di 10:30 

uur / Vr 10:45 uur / Do 11:00 uur 

Nous Finirons Ensemble (DOV) Ma 20:00 uur 

Rocketman (DOV) Ma, Di 15:30 uur / Do 18:15 

uur / Zo, Wo 19:00 uur / Vr, Za 19:15 uur 

Secret Life Of Pets 2 (DNL)

Za - Wo 10:00 uur / Do 10:30 uur / Vr 14:00 

uur / Za, Di 14:45 uur / Zo, Ma, Wo 14:50 uur 

Secret Life Of Pets 2 (N3D)

Vr 10:30 uur / Za, Ma, Wo 12:00 uur / Zo, Di 

13:00 uur / Do 14:15 uur 

Sneak preview (DOV) Di 21:00 uur

Spider-Man: Far From Home (DOV)

Dagelijks 12:45 uur / Di 17:00, 20:30 uur / Do, 

Zo, Ma, Wo 18:30 uur / Vr, Za 18:45 uur 

Spider-Man: Far From Home (O3D)

Vr - Wo 10:45 uur / Do 11:00, 15:15 uur / Vr, Zo - 

Wo 15:00 uur / Za 16:45 uur / Zo, Ma, Wo 17:00 

uur / Di 18:30 uur / Do - Ma, Wo 20:30 uur / Vr, 

Za 22:00 uur

Toy Story 4 (DNL) Za - Wo 10:30 uur / Do 

10:45 uur / Vr 11:00 uur / Dagelijks 16:00 uur 

Toy Story 4 (N3D) Dagelijks 13:45 uur 

Toy Story 4 (O3D) Dagelijks 18:00 uur 

Yesterday (DOV)

Vr 11:30 uur / Zo, Ma, Wo 11:45 uur / Di 12:15 

uur / Do, Zo, Wo 15:30 uur / Vr, Za 15:45 uur / 

Ma, Di 19:00 uur / Do - Zo, Wo 21:00 uur

PATHÉ HELMOND
DO. 4 JULI T/M WO. 10 JULI

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

De 57e Kennedymars staat bijna 
op het punt van beginnen. En 
dat is niet het enige dat er staat 
te gebeuren in het weekend van 
6 en 7 juli. Het Rondje Someren 
is toe aan de 25e editie. Daar-
naast is er dit jaar voor het eerst 
het JFK-festival. Het belooft één 
groot feest te worden. Natuurlijk 
is er ook weer de Mini Kennedy-
mars voor de jonge wandelaars.

De start van de Kennedymars is 
net als vorig jaar om 20.00 uur. 
De route is grotendeels hetzelfde 
gebleven. Wel kunnen wande-
laars dit jaar deels zelf hun route 
bepalen: of over de gravelpaden 
over de Strabrechtse Heide en 
rond het Keelven óf om het na-
tuurgebied heen over een geheel 
verharde route. Daarnaast kun-
nen wandelaars na de finish dou-
chen en uitvallers slapen. Dit zijn 
enkele van de verbeteringen die 
op verzoek van de wandelaars 
zijn doorgevoerd.

25e Rondje Someren
Het Rondje Someren viert dit 
jaar het zilveren jubileum. De 

wandelaars starten op zondag-
ochtend tussen 6.00 en 7.00 uur 
aan hun tocht van 40 kilometer. 
Ook zij kunnen onderweg kiezen 
voor een route door het natuur-
gebied of er omheen.

Volop activiteiten in Someren
Tijdens het Kennedymars-week-
end zijn er volop activiteiten in 
Someren. Een overzicht:
De start van de Mini Kennedy-
mars is op zaterdag om 12.00 uur. 
Het thema van dit jaar is ‘Su-
perhelden’. Er zijn allerlei leuke 
activiteiten voor kinderen, zoals 
een superhelden stormbaan, een 
klimtoren en mega legostenen. 
Ook is er een optreden én Meet 
& Greet met Remix, bekend van 
het Junior Songfestival. De ce-
remonie voor de Kennedymars 
begint om 18.30 uur. Het Ken-
nedyvuur wordt ontstoken, er is 
een warming-up voor de wan-
delaars en de ‘buienpraters’ gaan 
interactief in gesprek met lopers 
en publiek. Na het hijsen van de 
vlaggen, geeft hockey-interna-
tional Mink van der Weerden om 
20.00 uur het startschot.
Na de start begint het JFK Festi-
val met 5 area’s. Het belooft één 
groot feest te worden. Op zon-

dag tussen 6.00 en 7.00 uur is de 
vliegende start van het Rondje 
Someren. Om 9.00 uur opent de 
jaarmarkt en om 9.30 uur star-
ten de binnenpraters met hun 
programma. Om 16.00 uur wordt 
het Kennedymarsweekend afge-
sloten met het binnenhalen van 
de laatste loper en You’ll never 
walk alone. Het JFK Festival krijgt 
op zondag een vervolg.

Jaarmarkt
De jaarmarkt op zondag heeft 
weer veel te bieden. Kramen op 
de uitgebreide markt, straatthe-
ater, diverse activiteiten voor kin-
deren en een festival met silent 
disco en speciaalbier bar. Daar-
naast is er Blikkie de voorleesbus 
van bibliotheek Helmond-Peel 
en een spetterende voorstelling 
van Arte Favola, bekend van Hol-
land’s Got Talent, op het Postel-
plein.

Kennedy TV
De Kennedymars wordt dit jaar 
in beeld gebracht door een alli-
antie van mediaorganisaties uit 
de regio: SIRIS, de Peelpioniers, 
RvS IT en BoetsMedia. Onder 
de noemer Kennedy TV doen zij 
verslag van alles wat op én naast 

de route gebeurt. De video’s zijn 
te volgen via www.facebook.
com/joeksomeren en SIRIS TV. 
Van diverse momenten, zoals de 
start, wordt live verslag gedaan.

Meet & Greet bij 
Sporthal De Postel
Bij de 60 kilometer post bij Sport-
hal De Postel is opnieuw de Ra-
bobank Meet & Greet. De lokale 
ondernemers Bakkerij van de 
Mortel, De Proeftuin en Groen-
teboer Bart Adriaans zorgen 
voor lekkernijen voor wandelaar 
en bezoeker. Bij de Meet & Greet 
kunnen zij elkaar ontmoeten en 
kunnen bezoekers de wande-
laars aanmoedigen voor de laat-
ste 20 kilometer. De Meet & Greet 
is open van 8.00 tot 12.00 uur.

Parkeren
Wandelaars kunnen tijdens het 
Kennedymars-weekend parke-
ren op parkeerplaats P1 aan de 
Loovebaan 35. Voor bezoekers is 
er parkeerplaats P2 op de hoek 
Loovebaan/Vaarselstraat. Ook 
bezoekers van de Meet & Greet 
kunnen hier parkeren. Meer in-
formatie over parkeren en weg-
afsluitingen is te vinden op www.
kennedymars.nl/verkeersmaat-
regelen.

Volg de Kennedymars 
op de voet!
Met de Kennedymars app blijf je 
helemaal op de hoogte van wat er 
voorafgaand en tijdens de Kenne-
dymars gebeurt. Daarnaast volg 
je de Kennedymars via Facebook, 
Instagram, Twitter, YouTube en  
www.kennedymars.nl. s

De Kennedymars 
staat weer voor de deur

De 57e Kennedymars staat bijna op het punt van beginnen (Bron foto; Connie Sinteur)

Regio

4 uur fout tijdens 
Kennedymars Live!
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 Haven-
plein.

Sinds vorig jaar loopt de Kenne-
dymars 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 zul-
len zijn. Het muziekprogramma 
rondom de route vindt plaats op 

het Havenplein, Havenweg, Kas-
teellaan 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 Kennedy-
mars Live op het Havenplein van 
genieten. Het programma op het 
Havenplein start om 21.00 uur.

Havenweg
Op de Havenweg is de coverband 
De Blitz te vinden. De vier man-

nen van de Blitz spelen een swin-
gend reportoire met covers van 
grote sterren vergeten one-hit-
wonders van Eliv tot Robbie Willi-
ams. 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 gewel-
dige 80’s-party te houden onder 
de professionele leiding van Geert 
XXL en DJ Frogson. Home Com-
puter 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 han-
den 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 tij-
dens het muziekprogramma zijn 
meerdere cafés in het centrum 
geopend tot 04.00 uur. Zie voor 
meer informatie het facebook-
evenement via de facebook van 
Helmond City Events. s

Centrum

(Bron foto; Helmond City Events).
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PERSONEEL

BEN JIJ GEMOTIVEERD, 
WIL JIJ WERKEN EN GELD VERDIENEN?

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

1 dag school
(Bouwcao)

           

-  Combinatie van Praktijk en Theorie

-  Baangarantie (duur opleiding ca. 2 jr)

-  Intensieve deskundige begeleiding

-  Gedegen vakopleiding

Wij vragen: 
interesse in 
de Wegenbouw

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

Aankomend 
Straatmakers
Wegenbouw

Aankomend 
Vaklieden
Wegenbouw

MAGAZIJN 
MEDEWERKERS 

FITTINGEN (1 FTE)

Voor het verder ontwikkelen van de afdeling 
magazijn Helmond wordt gezocht naar energieke:

Gevraagd wordt een proactieve persoonlijkheid. 

Jouw profiel:
• Zelfstandig kunnen werken
• In bezit van een heftruck certificaat is een pre
• Engels in woord (en geschrift) is een pre 

Dacapo biedt de kans om te 
werken bij een internationale 
organisatie. De bedrijfscultuur 
is eerlijk en informeel. 
De medewerkers zijn zeer 
betrokken. 

Geïnteresseerd? 
Reageer! 
Dit kan aan 
Hein Verbakel via: 
hvb@dacapo.com 
of 06-12151485.

www.dacapo.com

Op zoek 
naar een 
vaste of 
tijdelijke baan?

Interesse of meer weten? Mail naar hoogeloon@ab-werkt.nl 
of bel 0497-763400 en vraag naar Diane.

AB Werkt is dé werkspecialist op het gebied van agro, 
groenvoorziening, food, industrie en logistiek. We hebben 
mooie vacatures voor je in Gemert-Bakel, Asten, Someren, 
Deurne, Geldrop-Mierlo, Laarbeek, Heeze-Leende, Nuenen 
en Helmond. Wij proberen je méér te bieden dan een baan 
en een salaris. We denken mee over loopbaanontwikkeling en 
bieden je gerichte coaching en opleidingen. Samen steken we 
graag de handen uit de mouwen. Het liefst vandaag nog! 

• Medewerker groenvoorziening
• Productiemedewerker vleesindustrie
• Medewerker in de varkens- of 
 pluimveehouderij

• Grondwerker
• Interieurverzorgster
• Montagemedewerker
• ..nog veel meer!

Check alle vacatures op ab-werkt.nl/vacaturesindebuurt

AB Werkt Hoogeloon
Dominépad 6a  |  5528 NC Hoogeloon
ab-werkt.nl

Wat pakken we vandaag aan?

ZET UW FILM OP 
HELMONDNU.NL   

MAIL NAAR: 
VIDEO@HELMONDNU.NL

29 Juni was er een 
voetbal-marathon bij 

Stiphout Vooruit.

De opbrengst van die dag kwam 
geheel ten goede aan de Stichting 
ALS. Ook werd er een wedstrijd 

gespeeld tussen Legendary PSV en 
Stiphout Vooruit. In deze video een 

samenvatting van deze wedstrijd. Zie 
een video impressie, gemaakt door 

Wim Klaasen, op helmondnu.nl

WWW.GROOTPEELLAND.NL
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Uitvaartzorg van de Kerkhof

Uitvaart 
vanaf

€ 1695-,
informeer gerust naar

de mogelijkheden

Dé uitvaartondernemer voor Helmond.

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

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

 

Voortleven op Natuurbegraafplaats Weverslo 
waar eeuwige grafrust centraal staat

UITVERKOOP 
‘Johan van den Acker Textielfabriek’

TEXTIELSTOFFEN (vanaf € 4,- /mtr) en GARENS, 
WERKPLAATS en (kantoor-) MEUBILAIR 

(alles vanaf 5 euro)

DONDERDAG 11 juli: 10 - 18 uur
VRIJDAG 12 juli:  10 - 18 uur
ZATERDAG 13 juli:  10 - 14 uur

Adres:  SCHOOLSTRAAT 18  in GEMERT
WWW.IAGAUCTION.COM

Start 
EHBO cursus 
Deze zal gegeven worden in Wijkhuis de 
Geseldonk, Cederhoutstraat 44, 5706 XC 
Helmond. De cursus start op 29 augustus 
met een introductieavond. Het verloop 
van de cursus zal een deel e-learning 
zijn en wordt vervolgd door een aantal 
praktijklessen. De e-learning kun je thuis 
doen en zelf indelen. 

De praktijklessen worden gegeven op de 
woensdagavonden in oktober van 20.00 
uur tot 22.00 uur. Uiteindelijk sluit je het 

geheel af met een examen op zaterdag 9 
november, afgenomen door Het Oran-
je Kruis. De kosten van de cursus zijn 
€195,00. Graag vertellen we erbij dat de 
cursus door veel zorgverzekeraars geheel 
of gedeelte vergoed wordt.

Mocht je je aan willen melden of vragen 
hebben dan kan je een mailtje sturen naar 
een van de onderstaande adressen. Onze 
EHBO verenigingen werken samen om 
ervoor te zorgen dat een cursus ook door 
kan gaan. U bent nadat u geslaagd bent 
vrij naar elke vereniging te gaan waar u wilt 
om daar uw diploma geldig te houden. s

Mierlo-Hout

Weekeinden: H. Jozef (Tolpost) za. 17.00 uur; zo 9.30 uur. H.Lambertus 
(Kerkstraat/Centrum) zo. 11.00 uur; H. Paulus (Paulus Potterlaan/Noord) 
zo. 9.30 uur; Edith Stein (Weg door de Rijpel/Rijpelberg) zo. 11.00 uur. 
Weekdagen: Jozefkerk. ma., di., wo. en do 9.00 uur. Vr. 19.00 uur. 

Pastoraal team: Pastoor drs. E.C. Seidel, tel. 477255. pastoorseidel@live.nl 
Pastor W. Koopmans, tel. 06-19223250. pastorkoopmans@live.nl.

Diaken H.W. Dings, tel. 522109 Bereikbaarheid: Centraal parochiekantoor: 
Tolpost 1, 5701 HE  Helmond. (ingang onder de kerktoren Jozefkerk)  
Tel. 522109 (maandag tot en met donderdag 9.30-12.30u.) 
Pastorie: Bakelsedijk 1, 5701 HA  Helmond.

parochie@heiligelambertus.nl     www.heiligelambertus.nl

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

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

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS

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

Zondag 7 juli
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout Hoogmis m.m.v. het kerkkoor;
Intentie uit dankbaarheid voor vijftig jarig huwelijksjubileum van Leo van 
de Laar en Annemie van de Laar – van Reek;
Intenties voor overledenen:
Sjef Remmen en Annie Noordman; Toon van Vugt; Riet de Ruijter-
Manders; Jan Wijnen; Anna Rouss; Broer Boxstart; Tonnie Sanders; Ceciel 
Broens-Veel; Bert Allard; Harrie Vos; overleden ouders van de Laar-van 
de Ven; pastoor Stuart Allan; Pierre Dirks; Henk Kat; Sjef Schepers; Tiny 
Giebels-van den Heuvel; Theo Kweens; Harrie van de Laar; Martin van den 
Berkmortel; Anny Kweens-van Venrooij; Mathieu de Bie; Henk en Annie 
Dirks-Manders; Theodorus van Duijnhoven en Martha van Duijnhoven-
Hoeks en zoon Harrie

Donderdag 11 juli
19.00 uur Alphonsuskapel; 
Frans en Mia Kriellaars-Breukers

Zaterdag 13 juli
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna; volkszang
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang
Daan Swagemakers en overleden familieleden van de familie Swagemakers 
en familie Gockel.

www.damiaanhelmond.nl

Zondag 7 juli 
10.30 uur Trudokoor
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 Verstappen-van Oorschot, Annie Vlamings, Jan Martens.
 
Zondag 14 juli 
10.30 uur Maria koor
Femke van Stiphout, Anke Swinkels-de Beer, Jack Slegers, Wilhelmina 
Gulinck-Weekenborg, Ed van den Heuvel, Hasina Mulder, Irene Martens-
Becker, Toon de Greef, Helmi de Swart-Kornuijt. 

www.damiaanhelmond.nl
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UIT IN DE REGIO

Evenementen

save
the 

5 
JULI

5 
JULI

Masoek Sadja

Biologische markt 
Brandevoort

5 
JULI

6 
JULI

6 
JULI

6 
JULI

7 
JULI

7 
JULI

7 
JULI

9 
JULI

10 
JULI

Comedy Fabriek - 
Stand Up Comedy 
In Cacaofabriek

Weekmarkt 
Helmond Centrum

Kennedymars Live 
Mars

80s Outdoor with 
Geert XXL vs DJ 
Frogson

Carat concerten

Classique en Plein 
Public 2019

Koopzondag 
Helmond Centrum

Workshop: 
handletter en 
versier je eigen 
boekentas

Fiets4daagse 
Stiphout heeft 
speciale fietsdag 
voor kids

Ja het is weer tijd voor een avondje 
lachen. En dat kan vanavond. Want 
maar liefst 5 comedians gaan ervoor 
zorgen dat u een heerlijke avond lol 
zult hebben in de Cacaofabriek.
De Cacaofabriek, Cacaokade 1
20:15 - 22:15 uur.

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.

Wanneer je de Kennedymars loopt 
kun je op sommige punten wel wat 
extra energie gebruiken. In Helmond 
Centrum zal dat geen probleem zijn. 
Hier vindt Kennedymars Live plaats.
Helmond Centrum, Havenweg 14
21:00 - 03:00 uur.

De Kennedymars gaat recht door het 
Helmondse centrum waaronder het 
Lambertushof. Muziekcafe mag dit 
pittoreske pleintje gebruiken om een 
geweldige 80s-party te houden.
Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39. 21:00 - 03:00 uur.

Iedere zondag van mei t/m 
september vinden er in het Carat 
paviljoen in stadspark de Warande 
openluchtconcerten plaats. 

Programma: 
12.00 uur: Blaaskapel Valkenswaard, 
13.00 uur: Zangvereniging La Vita uit 
Mariaheide, 14.00 uur: 
Het B-orkest van Excelsior Gemert. 
Carat Paviljoen Warande, 
Warandelaan 1. 12:00 - 15:00 uur.

Genieten van klassieke muziek in de 
Lambertushof. De Lambertushof is 
een uniek plein in het centrum van 
Helmond achter de Lambertuskerk.
Lambertushof, Lambertushof 9
14:00 uur.

Gezellig winkelen op zondag in 
Helmond Centrum.
Helmond Centrum, Markt 11
12:00 - 17:00 uur.

Tijdens deze workshop ga je onder 
leiding van Judith Foederer je eigen 
boekentas versieren met tekst.
Bibliotheek Helmond, 
Watermolenwal 11. 10:30 - 12:30 uur.

Op woensdag 10 juli kunnen kinderen 
van groep 6 tot 8 van de basisscholen 
in Stiphout Warande en Mierlo-Hout 
zich bij F4D uitleven op het 30 
km traject. Café Zaal ‘t Aambeeld, 
Dorpsstraat 38. 09:30 - 14:30 uur.

6 
JULI Zomerkasteel 

Helmond

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.

5 
JULI

Afterparty 
Kasteeltuin 
concerten

Zeven weken feest in juli en augustus. 
Geniet elke vrijdag om 23:00 van 
groovy beats door Benny Cool Friends.
Beer & Sportsbar Bascule, 
Havenplein 8-14.

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. Indisch 
eten en snacks door Toko Senang 
en natuurlijk weer de loterij met 
mooie prijzen! Masoek Sadja, VEKA 
sportcentrum, Deltaweg 201.  
Entree: € 3,50 per persoon. 
Info: Kees Schepel, 06 13521570

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

FIETS4DAAGSE 
DE PEEL 2019 
STARTPLAATS 
STIPHOUT
De 44e editie van Fiets4Daagse 
De Peel wordt gehouden van 
dinsdag 9 juli t/m vrijdag 12 juli.
Café Zaal ‘t Aambeeld, 
Dorpsstraat 38.

di 9 juli 9:00 - 17:00 uur, 
wo 10 juli 9:00 - 17:00 uur, 
do 11 juli 9:00 - 17:00 uur, 
vr 12 juli 9:00 - 17:00 uur.

Kijk op www.pathe.nl
voor het hele aanbod 

en tijden

Annabelle Comes Home

Secret Life Of Pets 2

Men in Black

Booksmart

Spider-Man

Toy Story 4

FILMPJE 
PAKKEN?

5 
JULI

Kasteeltuin concerten

Kasteeltuinconcerten starten 
op vrijdagavond 5 juli met de 
Hottub Heroes. Ook het Lokaal 
Talentenpodium komt dit jaar terug 
tijdens de Kasteeltuinconcerten.
Kasteeltuin, Kasteelplein 1
Vr 5 juli 19:00 - 23:00 uur.

4 
JULI

Ondernemerscafé

Na 50 edities, 150 tafelgasten en héél 
veel bijzondere gesprekken, heeft 
Ondernemerscafé Helmond de keuze 
gemaakt te stoppen. Zij nodigen u 
daarom uit om samen met hen het 
glas te heffen tijdens een laatste 
editie van het Ondernemerscafé op 
donderdag 4 juli. De gasten die bij hen 
aan tafel zitten zijn niemand minder 
dan Wim Daniëls, William Verkoelen, 
Manon Pijnenburg en Frans van 
den Heuvel. Entertainment zal o.a. 
worden verzorgd door Marcel Stevens, 
Bertje Kuijpers en Senna. Daar wilt 
u toch bij zijn? Aanmelden voor het 
Ondernemerscafé is niet nodig. Inloop 
vanaf 19:30 uur. Toegang is gratis.
Kasteel Helmond, Kasteelplein 1

JULI
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Aarle-Rixtel Bakkerij van Brug, Dorpsstraat 19 
Brouwhuis Gemeenschapshuis De Loop, Peeleik 7 | 
Dierdonk AH Dierdonk, Dierdonkpark 10
Helmond-Centrum In krantenrek bij de lift in de Elzas Passage 
Stadswinkel (Frans Joseph van Thielpark) | 
Bibliotheek Helmond-Peel, Watermolenwal 11
Helmond-Lungendonk Fruitteeltbedrijf Jurrius, Goorsebaan 16
Helmond-Noord Primera, winkelcentrum De Bus
Helmond-West Westwijzer Cortenbachstraat 70
The Readshop/postkantoor Mierloseweg 10
Esso Relou Europaweg Noord + Zuid
Mierlo-Hout  Jan Linders Janssen & Fritsenplein | Shell 
tankstation Verbakel, Mierloseweg 206 | Bakkerij Dirks Houtse 
Parallelweg 131 | Jumbo Hoofdstraat 168 | Wijkhuis Geseldonk, 
Cederhoutstraat 44
Oranjebuurt/Zwanenbeemd Bezoekershal Elkerliek
Rijpelberg Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1
Stiphout Uitgeverij Adcommunicatie Steenovenweg 20 | 
Jumbo Gijsbers, Dorpsstraat 58D
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Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond
www.deloop.eu
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de volgende adressen
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Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend succesvol!
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EVENEMENTEN DIVERSEN

LUIKSE 
MARKT
VELDHOVEN

Tuinen van NH Koningshof

ZONDAG 
14 JULI

200 kramen oude spullen.
Gratis parkeren. 

vanaerlebv.nl
Bij slecht weer binnen

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

Beekerheide 28 
Beek en Donk

www.kunstgrasland.nl

Kunstgras 
nodig?

DIVERSEN

PERSONEEL

Alle soorten bestanden van 
beeld en geluid digitaliseren 

of dupliceren.
www.studioadato.nl

Lenie Klaasen 06-52716622

BUSINESS     OWNER

Wilt u kennis maken 
met de producten 

van Forever, bel dan 
vrijblijvend voor een 

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

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

Forever).  Kijk voor meer 
informatie op:  

www.foreverhelmond.nl

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

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

www.ikgeefeenfeestje.nl

Voor Imkers:
Gratis honingslingeren.
Tevens koppels 3-jarige 

zwanen en pauwen 
(Zwartvleugels).
T: 0493-491386

Betrouwbare man, 62, 
voor tuin en huishouden. 

Tel.: 06-26039304

Rolluiken, luifels, 
vloerbedekking, lamellen, 

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

Willie’s stoffering, 
Braaksestraat 10, Helmond, 

T: (0492) 535901

7 JULI GRAVER 
SPEKTAKEL

Megavlooienmarkt 
6 straten vol

Omgeving 
Kerstroostraat
Valkenswaard 

9.00-16.00
Gratis entree 
06-20299824

Het is weer zover! In de nacht 
van zaterdag 6 juli op zondag 7 
juli aanstaande trekt de Kennedy-
mars weer door onze mooie groe-
ne wijk. Reden voor de organisa-
toren van Rijpelberg Live om ook 
dit jaar weer in actie te komen.

Al maanden is het team druk doen-
de om er op deze avond/ nacht 
weer een groots feestje van te ma-
ken. Grootser dan vorig jaar. Rond 
20:30 uur trappen wij af met een 
heuse rockband van eigen bodem 
Bold! DJ Ricardo Moreno zal het 
publiek weten op te zwepen met 
zijn eigentijdse sounds voor zowel 
jong als oud. Maar ook liefhebbers 
van het Nederlandse genre komen 
met DuoNl en Willem Barth  gega-
randeerd niets te kort. Kortom een 
gratis feest voor iedereen in en uit 
de wijk Rijpelberg 

Dat alles in afwachting van de dui-
zenden wandelaars die allen het 
feestgedruis gaan passeren, sterker 

nog aan de overkant worden opge-
vangen om zichzelf te versterken 
en nieuwe energie en motivatie op 
te doen om verder te gaan. Want 
het verzorgingspunt vanuit de 
Kennedymars-organisator Joek is 
pal tegenover het feestterrein.

Voor de feestganger(s) wordt goed 
gezorgd er is volop eten en drank 
te krijgen (alleen contant) op het 
feestterrein. De kinderen kunnen 
tot 22.00 uur gratis terecht in de 
speeltuin Rijpelroets. Dankzij onze 
sponsoren kan ook dit jaar de toe-
gang gratis blijven. 

Dus zet in je agenda: zaterdag-
avond 6 juli Rijpelberg Live op het 
Wederhof/Frieslandpad.

De toegang is gratis en wordt mede 
mogelijk gemaakt door onder an-
dere: Gerrits Recycling, Gemeente 
Helmond; Rabobank Helmond; 
Heuhsen Int. Transport; Jumbo 
Wederhof; Olaf& Kristel; Power-
house, CDAHelmond, Rijpelroets, 
Belangengroep Rijpelberg en vele 
kleine andere lokale sponsoren. s

Rijpelberg Live 

Ook DuoNl zal een optreden verzorgen tijdens 
deze gezellige avond. (Bron foto; DuoNl).

Rijpelberg
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aanstaande vrijdag 5 juli:
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.

volgende week:
Orquesta Pegasaya
Orquesta Pegasaya is een van de oudste nog bestaande salsagroepen van 
Nederland. Pegasaya betekent letterlijk kleefkruid of klis en dit is ook precies 
waar de muziek voor staat : als een zwaan-kleef-aan blijft de vrolijke muziek aan 
je plakken. Eenmaal op het podium zorgt de band voor een muzikale rondreis 
door Latijns-Amerika 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!

LOKAAL TALENTEN PODIUM: DANI & FRIENDS

LOKAAL TALENTEN PODIUM: DADAS TROOST


