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ab-werkt.nl 
Dominépad 6a,
Hoogeloon

Check onze
nieuwe 
vacatures!

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

EIGENTIJDS WONEN

SALE
Met kortingen tot wel 50%! ZONDAG 21 JULI

KLEUTERBIOS
JUF ROOS

TICKETS E 8,00
INCL. KIDSCOMBO EN DIPLOMA

De Helmondse Zomerkermis 
vindt dit jaar plaats van donder-
dag 11 juli tot en met woensdag 
17 juli. 

Er staan meer dan 55 attracties 
in het centrum van de stad. Ook 
vinden er verschillende activi-
teiten plaats, waaronder de stil-
le kermis en de kindermiddag. 

Verschillend grootvermaak weet
zijn weg weer naar de Helmond-
se Zomerkermis te vinden, waar-
onder de Super Mouse, Future 
Dance en de Mad Mill. Het ge-
hele overzicht vind je terug op de 
website van Helmond Kermis. 

Activiteiten 
Tijdens de Zomerkermis in Hel-
mond vinden er gezellige activi-
teiten plaats. Op 11 juli wordt om 
16.00 uur de kermis officieel ge-

opend en kan het feest beginnen. 
Ook vindt tijdens de Zomerker-
mis de Stille Kermis plaats: licht, 
geluid en de snelheid van attrac-
ties worden aangepast, zodat 
mensen die gevoelig zijn voor 
prikkels ook van de kermis kun-
nen genieten. De stille kermis is 
op 15 juli van 13.00 tot 14.00 uur. 
Op 17 juli is het kindermiddag 
tussen 14.00 en 17.00 met diverse 
soorten vermaak, waaronder een 
schminker en een clown. 

Jumbo Spaaractie 
In samenwerking met de Jumbo 
Supermarkten in Helmond kent 
de Zomerkermis dit jaar weer 
de unieke kermismuntenactie. 
Wie in de deelnemende Jumbo 
Supermarkten in Helmond in-
kopen doet, ontvangt een gratis 
kermismunt bij iedere € 15,- aan 
boodschappen. De kermismunt 
heeft een waarde van €1,-. De 

kermismunten kunnen verzil-
verd worden bij kermisattracties 
op de Helmondse Zomerkermis. 
De munten zijn één per persoon 
per rit in te zetten. De Kermis-
muntenactie van de Zomerker-
mis start op 25 juni en de munten 
zijn in te zetten tot het einde van 
de kermis: 17 juli 2019. Doet de 
Jumbo bij jou in de buurt mee? 
Kijk op de website! 

Kraskaartactie 
Kans maken op kermiskorting? 
Dat kan! Vanaf de koopzondag 
van 30 juni ontvangt de cen-
trumbezoeker vanaf tien euro 
die wordt uitgegeven in een deel-
nemende winkel of horecazaak 
in Helmond Centrum één gratis 
kraskaart. Er is een grote prijzen-
pot met onder andere kortingen 
op je favoriete attracties. Neem 
je kraskaart mee naar de betref-
fende attractie en krijg je korting. 

De kraskaarten zijn tot aan het 
einde van de zomerkermis in 
te leveren. Een kraskaart is één 
per persoon per rit in te leveren. 
Welke winkels doen mee met de 
kraskaartactie? Kijk op de web-
site! 

Informatie 
Op zoek naar meer informa-
tie? Kijk op de website www.
helmondkermis.nl of volg ons 
via verschillende sociale me-
dia kanalen, zoals Facebook 
(@helmondkermis) en Instagram 
(@helmondkermis). �

Wat vind jij het leukste aan de Zomerkermis? (Bron foto; Vaste Clique).

Zwieren en 
zwaaien 

Helmond

0618938912

VAKANTIE
BEZORGERS 
GEVRAAGD
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nuvakeukens.nl 
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg

Kleine ruimtes optimaal benutten

Ook binnen jouw budget 
een keuken op maat

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

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

SALE HOGERE STAPELKORTING TOT 50% 
& SPECIALE KOOPJES TOT 70%*

OPRUIMING

Circle of Gentlemen ®

OPRUIMINGOPRUIMINGOPRUIMING

STEENWEG 34 HELMOND
0492-553038 PIMJAGERSHERENMODE.NL

HET HUIS MET DE 

MERKEN

Exclusieve

KORTING

SPECIALE AFDELING -70%

I.V.M VAKANTIE GESLOTEN. 28 JULI T/M 7 AUGUSTUS

Circle of Gentlemen®
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0492-553038
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Exclusieve

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

Exclusieve
merken voor
Exclusief lage prijzen

40% tot 
70%
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COLOFON
Weekkrant De Loop Helmond
verschijnt iedere week in een 
oplage van 39.500 ex.
Ook op internet: www.helmondnu.nl

UITGEVER
Adcommunicatie 
tel. 0492-845350
Ad Klaasen
Steenovenweg 20, 
5708 HN  Helmond

ADVERTENTIES
E-mail advertentie@deloop.eu
Tel. 0492-845350, fax 0492-555097
Christel Sanders (06-30 07 31 81) 
Eric v.d. Putten (06-30 25 25 12)

BUREAU REDACTIE
Mandy Meeuwsen 
Inleveren: Kopij/agenda’s 
nieuwsberichten e.d.: 
E-mail redactie@deloop.eu  
Internet www.deloop.eu 
Steenovenweg 20,
5708 HN  Helmond
Tel. 0492-845350
Inleveren berichten tot uiterlijk 
maandag 17.00 uur

EIGEN BEZORGING EN 
VERSPREIDING 
ADCOMMUNICATIE
Verspreiding Weekkrant De Loop 
Helmond elke do. t/m vr.
Bezorgklachten: graag z.s.m. 
melden via bezorging@deloop.eu 
of telefonisch tijdens kantooruren 
(09.00u.-17.30u.) via 0492-845350

OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts, Chris Thielen en 
Mandy Meeuwsen.

BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie
www.klaasenvandeursen.com

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen 

BETALINGEN
IBAN: NL97RABO018.10.96.145
Aan de inhoud van Weekkrant De Loop Helmond is 
alle mogelijke zorg besteed. Er kunnen echter geen 
rechten aan worden ontleend. De uitgever zal geen 
aansprakelijkheid aanvaarden.

HELMOND
weekkrant de loop

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

Het muziekprogramma van de 
jaarlijkse concertreeks De Kas-
teeltuinconcerten Helmond is 
bekendgemaakt. Ook dit jaar 
belooft het een mooie variatie 
aan muziekgenres te worden. 
Zeven weken lang op de vrijda-
gen tussen 5 juli en 16 augustus 
staan bands op het podium. 
Met als klapper op de vuurpijl: 
Kenny B op 2 augustus. 

Naast het programma op het 
hoofdpodium komt ook het Lo-
kaal Talentenpodium terug aan 
de rechterzijde van de Kasteel-
tuinconcerten. Hier wordt een 
podium geboden aan muzikan-
ten uit eigen omgeving. De mu-
ziek is voornamelijk akoestisch, 
er vinden geen heftige lichtef-
fecten plaats en eromheen zijn 
voldoende zitplaatsen. Bezoe-
kers die behoefte hebben aan 
een rustiger alternatief of slecht 
te been zijn, hebben bij het Lo-

kaal Talentenpodium een pret-
tige plek om te genieten van De 
Kasteeltuinconcerten. Ook de 
Foodstraat tussen de duivento-
rens is in 2019 weer aanwezig.

12 juli: Orquesta Pegasaya 
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 La-
tijns-Amerika en de Cariben met 
gepeperde salsa’s, snelle meren-
gues, romantische bachata’s, 
sensuele zouk en diverse Antil-
liaanse ritmes. 
Orquesta Pegasaya heeft al heel 
veel grote festivals in binnen en 
buitenland opgeluisterd. Dit or-

kest heeft show in het bloed, 
feesten dus in een hels tempo! 
www.orquesta-pegasaya.com 

19 juli: ABBA Tribute 
Dancing Queen, Waterloo, The 
Winner Takes It All, stuk voor 
stuk klassiekers waarmee ABBA 
tussen 1972 en 1982 een onuitwis-
bare indruk achterliet. 

Met meer dan 370 miljoen ver-
kochte platen wereldwijd, is het 
één van de meest succesvolle 
bands ooit. Ga er maar aan staan 
als Nederlandse ABBA Tribute 
band. Maar volgens de Neder-
landse en buitenlandse pers 
zijn ze weergaloos goed. Perfect 
meerstemmig zingen is hun han-
delsmerk en met respect voor de 
oorspronkelijke composities en 
hun authenticiteit, onderschei-
den ze zich van alle anderen. 
Abba is op dit moment weer he-
lemaal terug dus de organisatie 
kon niet achterblijven deze top-
band te boeken. 
www.abba-tribute.nl �

Kasteeltuinconcert: Orquesta Pegasaya 

Orquesta Pegasaya 
(Bron foto; Orquesta Pegasaya/ Stichting Helmond City Events).

Centrum

Bibliotheek ontvangt 
50.000 voor idee 

Literaire Speeltuin 

Vorige week woensdag werd 
in Bibliotheek Helmond een 
cheque ter waarde van €50.000,- 
overhandigd door Wethouder 
Erik de Vries van de Gemeente 
Helmond aan de initiatiefne-
mers van de Literaire Speeltuin 
in het Burgemeester Geukers-
park in Helmond.

De Literaire Speeltuin
Met een Literaire Speeltuin wordt 
een uniek concept bedoeld; een 
spannende en verleidelijke speel-
tuin die jong en oud nieuwsgierig 
maakt naar boeken, taal, litera-
tuur en hen ook de Bibliotheek 
inlokt. In een aantrekkelijke om-
geving kan de Literaire Speeltuin 
uitgroeien tot een bezienswaar-
digheid waar mensen graag naar 
toe gaan en waar beleving en 
sfeer belangrijke uitgangspunten 
zijn. Een plek in het centrum van 
Helmond om te spelen. Een park 
dat door de gemeente wordt 
voorzien van een bruisende her-
ontwikkeling. Een aangrenzende 
Bibliotheek met aandacht voor 
taal en literaire aspiraties. Ingre-
diënten genoeg om kinderen, 
ouders, opa´s en oma´s een wel-
kome, inspirerende en warme 
ontmoetingsplek en speelplek te 
geven in het hartje van
de stad. 

Werkgroep
De Literaire Speeltuin is een idee 
van Bibliotheek Helmond – Peel. 
De voorbereidende werkgroep 
Linda Haverkamp (Helmond 
Marketing), Hans Smits (Speel-

tuin Leonardus), Ruud Hakvoort 
(Bibliotheek Helmond-Peel) met 
ondersteuning van de Gemeente 
Helmond, startte al in 2017 met 
het maken van plannen. In 2018 
zijn meer partijen, zoals de ba-
sisscholen in het centrum, bij 
dit plan betrokken. Partners 
waar de werkgroep zich mee 
heeft verbonden zijn o.a. Ba-
sisschool Silvester Bernadette, 
Basisschool de Vuurvogel en 
de VVV Helmond.

De gemeente Helmond onder-
steunt nu ook financieel dit ini-
tiatief, dat past bij haar ambitie 
voor een kindvriendelijke stad. 
De streefdatum voor de reali-
satie van de Literaire Speeltuin 
is 2020.

Kosten
Afhankelijk van de omvang van 
de Literaire Speeltuin is in een 
plan een investeringsbegroting 
voor de eerste start opgenomen. 
Bij het ontwerp wordt veel aan-
dacht besteed aan het design 
van een omvangrijk speelobject 
in de vorm van een open gesla-
gen boek (200 / 300 m2 groot). 
Dit wordt voor de bezoekers een 
centrale eyecatcher en kan wor-
den ingezet als icoon van de “Li-
terary Playground” in Helmond. 
De raming van de kosten van 
deze eerste start komt neer op 
ca. € 175.000.

Eerste ontwerp en 
beeldvorming 
Op verzoek van de werkgroep 
is in 2018 een eerste voorlopig 
schetsontwerp gemaakt voor 
de Literaire Speeltuin. Over dit 

ontwerp wordt in 2019 volop de 
dialoog aangegaan, met direct 
betrokkenen en belanghebben-
den en ook met name met de 
kinderen zelf; de bibliotheek zal
de ontmoeting met kinderen 
gaan organiseren om hen vroeg-
tijdig te laten meedenken over 
hun nieuwe speeltuin (design 
thinking).

Aanmoedigingsprijs
De Literaire Speeltuin mag zich 
officieel proeftuin noemen. De 
bibliotheek ontving een cheque 
van € 10.000,- euro om het pro-
ject het aankomend jaar verder 
vorm te kunnen geven. Deze 
prijs is beschikbaar gesteld door 
de Vereniging van Openbare Bi-
bliotheken en de Koninklijke Bi-
bliotheek.

De gemeente Helmond onder-
steunt de Literaire Speeltuin met 
€50.000,-. Verder wordt gezocht 
naar sponsoren, mogelijk een 
crowdfunding actie e.d. om de 
speeltuin in 2020 te kunnen rea-
liseren. s

Wethouder de Vries reikt 
de cheque uit aan Ruud Hakvoort, 
een van de initiatiefnemers. 
(Bron foto; Bibliotheek Helmond).

Centrum
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Vergunningvrij verklaarde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Dierdonkpark 10 01-07-2019  vervangen handelsreclame OLO 4486907

Na de beoordeling van de bovengenoemde aanvragen omgevingsvergunning, is besloten dat 

voor deze projecten geen omgevingsvergunning is vereist. 

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

Gerstdijk 24 19-04-2019 oprichten bedrijfsgebouw en kantoor OLO 4364243

Kerkstraat 37 -  22-03-2019 wijziging gebruik  OLO 4005791

Kerkstraat 37A en 37B

Rakthof 1A 11-05-2019 wijziging gebruik OLO 4409651

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

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

Goorwal 16 kappen boom OLO 4375467

Julianalaan 2 melding brandveilig gebruik OLO 4491463

Ontwerpbestemmingsplan Stiphout – Tivoli 12
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond van artikel 3.8 

van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het 

ontwerpbestemmingsplan Stiphout – Tivoli 12 met ingang van 11 juli 2019 gedurende zes 

weken door een ieder kan worden ingezien.

Dit bestemmingsplan maakt de herbouw van de bestaande woning en de nieuwbouw van één 

extra woning mogelijk op het perceel Tivoli 12, aan de zijde van de Oude Torenstraat.

Inzage 

U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link 

op de gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode 

is NL.IMRO.0794.1700BP190500-1000. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de 

Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. 

Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de openingstijden van de Stadswinkel. 

De digitale versie van het plan op www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Zienswijzen

Binnen genoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze 

naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de 

gemeenteraad, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder 

vermelding van: zienswijze bestemmingsplan Stiphout – Tivoli 12. Mondelinge zienswijzen 

kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch naar voren worden 

gebracht door te bellen naar (0492) 702602.

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.

Bekendmakingen

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

Automotive Campus 28-06-2019 oprichten kantoor met bedrijfsruimte OLO 4385683

Coolendonk 10 23-04-2019 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 4505421

Burgemeester Krollaan,  28-06-2019 kappen 1 boom OLO 4508799

naast 93B

Horst 12 01-07-2019 oprichten woning (wijziging) OLO 4512129

Slegersstraat 2A 01-07-2019 aanvraag brandveilig gebruik OLO 4512717

  dagopvang peuterwerk

Slegersstraat 2A 01-07-2019 melding brandveilig gebruik  OLO 4513249

de Waart 23-25-27-29-82 27-06-2019 vergroten bergingen OLO 4505967

Braaksestraat 2 02-07-2019 vervangen coniferen door schutting OLO 4515111

Rietbeemdweg 2 28-06-2019 verbouwen bedrijfspand OLO 4507781

Hazenwinkel HZ3,  03-07-2019 oprichten woning (tweekapper) OLO 4516861

Faassenhoek

Hazenwinkel HZ2,  02-07-2019 oprichten woning (tweekapper) OLO 4516823

Faassenhoek

Dr. Dreeslaan kavel 3 03-07-2019 oprichten woning OLO 4365375

Trambaan 2 03-07-2019 vergroten woning OLO 4519683

Hortsedijk 69 03-07-2019 vergroten woning OLO 4355743

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

Lammersdonk 6 27-06-2019 plaatsen erfafscheiding OLO 4388261

Citroenvlinder 5 02-07-2019 oprichten woning OLO 4181639

Burgemeester Krollaan,  03-07-2019 kappen 1 boom OLO 4508799

naast 93B

Kanaaldijk N.W.  03-07-2019 Interne veranderingen OLO 4361737

121-121A-121B-123-123A-123B

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

Maisdijk 9 03-07-2019 inrichting/veranderen milieu OLO 4514069

Citroenvlinder 13 03-07-2019 realiseren van een gesloten OLO 4518257

  bodemenergiesysteem

Schutterslaan 27 03-07-2019 realiseren van een gesloten OLO 4517967

  bodemenergiesysteem

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

Diverse parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische 

auto’s met gebruik van de laadpaal in de volgende straat:

- Mierloseweg (VKB 1914)

Mogelijkheid van bezwaar

U kunt binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een bezwaarschrift indienen bij: 

gemeente Helmond, afdeling Bestuurs- en Juridische Ondersteuning, Postbus 950, 5700 AZ  

Helmond, onder vermelding van ‘bezwaarschrift’. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn 

en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het 

besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten. Dit kan ook 

digitaal via www.helmond.nl/bezwaar. 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een 

bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, een 

voorlopige voorziening aanvragen. Dit verzoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift) 

stuurt u naar: De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 

‘s-Hertogenbosch. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Meer informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Tevens zijn verkeersbesluiten in te zien 

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

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

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

Burgemeester en Wethouders van Helmond 10 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.
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Het kantoor van Compaen is vanaf 
maandag 15 juli t/m 9 augustus iedere werkdag geopend 
voor bezoek van 9.00 tot 12.00 uur.

In de middag zijn we gesloten. Telefonisch zijn wij 
bereikbaar van 8.30 tot 16.30 uur en op vrijdag tot 12.00 uur.
Voor spoedeisende reparatieverzoeken buiten kantoortijd 
kunt u bellen met 0492-579090.

GEWIJZIGDE 
OPENINGSTIJDEN 
VAKANTIEPERIODE

www.compaen-wonen.nl | 0492-579090 | info@compaen-wonen.nl

GEWIJZIGDE 

Actief werken en leren in de praktijk in Helmond.
Met spoed gezocht: Kandidaten voor een 
MBO opleiding Zorg en Welzijn, niveau 1

Heb je altijd al een opleiding in de zorg willen doen? 
Is het er nooit van gekomen?

Dan heb je nu een kans: heb je (nog) geen baan en geen diploma? 
Wij zoeken gemotiveerde kandidaten, die graag in zorg en welzijn willen 

werken en leren!

Wat bieden wij:
Een MBO opleiding op niveau 1 

Veel praktijkervaring en goede begeleiding
Een gezellige en leerzame werkomgeving

Wat vragen wij:
Je bent gemotiveerd om te werken in de (ouderen)zorg 

Je kunt jezelf goed verstaanbaar maken in de Nederlandse taal
Je bent vanaf eind augustus 2019 een jaar lang 28 uur per week 

beschikbaar voor les- en stagedagen in Helmond

Meer informatie:
Via René van Dijk, telefoon 06-11702938 of Marjolein van Lier, telefoon 

06-89970106 of Jolien Rovers, telefoon 06-40363966

Aanmelden: 
Stuur een e-mail met je naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer 

naar: stadsleerbedrijf@levgroep.nl

Een en al gezelligheid de komende 
weken in ons Helmond. We begin-
nen natuurlijk mee, vur men, het 
hoogtepunt van het jaar: we gaan 
weer zwieren en zwaaien op de ker-
mis. Als Tilburgse ben ik natuurlijk 
un grote fan van de kermis en ja, ook 
de kermis hier in Helmond vind ik 
top. Leuke terrassen, een hoop gezel-
ligheid, vrijwel alle eetgelegenheden 
hebben leuke speciale kermis menu’s, 
lekker op een terrasje zitten, meensen 
kijken, heerlijk ergens een hapje eten. 
Al da lekker kermis voeier eten zoals 
oliebollen ,suikerspinnen, popcorn, 
unne lekbol vur mee naar huis (die 
wou ik vruuger altijd)

en natuurlijk nougat, vur men een 
topavondje naar de kermis. Ik hoop 
veul meensen tegen te komen op 
de kermis het wordt echt kermis-
weer. Een vrijdagavond dun twidde 
avond van de Kasteeltuinconcerten 
ben ik er ook, dan ist gelijk menne 
favoriete avond: de heupen kunnen 

los geschud worden want dan is het 
salsa avond, dan kunde toch niet 
stilstaan? Dan moete bewegen! Ga 
ik jullie daar ook zien vrijdag? Kunde 
as het afgelopen is nog even een ter-
rasje pakken op de kermis en vergeet 
ook niet even te gaan luisteren bij 
het lokale  talenten podium, vond ik 
vurig jaar erg leuk. 9 augustus ook 
1 van men favoriete avonden bij het 
kasteel, dan komen de mannen van 
Oranje die allemaal Nederlandstalig 
zingen daar moet ik bijzijn natuurlijk. 
Kei gaaf die Kasteeltuinconcerten en 
gratis dus iedereen kan erheen, Hel-
mond op zijn best.

Dan ist ook weer koopzondag ook 
gezellig mee de kermis erbij. Ik zeg: 
“Helmond, kei goed bezig”. Ook ben 
ik blij met de 5 waterpunten waar je 
gratis water kan tappen, dus je flesje 
kan vullen als je op pad bent. Ik ben 
nogal van de social media en wa ik 
dan zo jammer vind, is dat ik echt 
van niemand lees dat ze er blij mee 

zijn. Er staat alleen maar gemauw en 
gezever onder, zo jammer, mensen. 
Helmond is kei goed bezig ik ben blij 
mee die watertappunten. Wa ze ook 
doen, het is bijna nooit goed. Som-
mige mensen mauwen en zeveren 
overal over. Dat super leuke festival 
Los Zand   op Berkendonk. Mensen: 
het was mar 2 dagen, de jeugd die 
er was heeft een stik leuk weekend 
gehad, een doelgroep waar niet veel 
voor wordt gedaan. Gunnen we nou 
echt elkaar niets meer? Zoveel nega-
tieve berichtjes erover gelezen da vin 
ik toch zo sunt.

Nou, ik ben trots op Helmond en dat 
zouden eens meer Helmonders moe-
ten zijn. Met een bietje positiviteit is 
alles toch leuker als alles negatief 
te benaderen, echt. Ik vind ook wel 
eens iets niet goed, allicht ik ben het 
ook niet overal mee eens. Ik baalde 
van de week ook dat de gruunvoor-
ziening om 7 uur smergens het gras 
kwam maaien, ik sliep nog zo lekker. 
Maar die mensen willen mee da hete 
weer ook klaar zijn op het heetste 
van dun dag,da snap ik.

We wonen hier mee bijna 91.000 
meensen het kan niet vur iedereen 
goed gedaan worden. 
Ze doen dur best da weet ik zeker.

Maar dees weekend wordt het echt 
kei gezellig da weet ik zeker. Ik hoop 
jullie te zien op de Kermis en bij het 
Kasteel of een ander evenement.

Een fijn weekend iedereen 
en genieten

Vorige week werd Dion plot-
seling verrast met een bericht 
dat ze uitgeroepen was tot 
Winkelier van het jaar in de 
categorie modewinkels. Vol 
trots mag ze zich Helmonds 
beste noemen, haar klant-
vriendelijkheid behaalde de 
hoogste score. 

De wedstrijd is beslist op basis 
van het aantal stemmen die 
online gegeven konden wor-

den via social media. Fashion 
Dion is gevestigd aan de Mier-
loseweg 331, maar ook via de 
webshop www.fashiondion.nl  
kun je de moderne collectie be-
wonderen. Alles is verkrijgbaar 
van maat 34 t/m maat 48. 
Dion zou Dion niet zijn als ze 
niet iedereen liet mee genie-
ten van haar gewonnen prijs, 
daarom start ze nu al met 
50% korting op alles! Dus kom 
snel nog dat leuke setje ko-
pen voor je vakantie. De win-
kel is dicht i.v.m. vakantie van 
16 t/m 22 juli. �

And the winner is: 
Fashion Dion 

Mierlo-Hout

Dion voor haar winkel. 
(Bron foto; Christel Sanders).

Helmond bruist

Ons vertelt…

(Bron foto; Wim van den Broek).
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GS Staalwerken Groep
Schootense Dreef 35
5708 HZ Helmond
Tel.: (+31) 492 – 50 55 00

info@gsstaalwerken-groep.nl
www. gsstaalwerken-groep.nl

GS Staalwerken Groep legt de nadruk op de samenwerking tussen

een aantal grotere en kleinere staalconstructiebedrijven. De

uitzonderlijke samenwerking tussen de onderlinge bedrijven

garandeert een zeer scherpe levertijd. Bovendien kent elk bedrijf zijn

specialisme waardoor een uitstekende kwaliteit gewaarborgd is.
In heel Europa worden toonaagevende staalbouwprojecten

gerealiseerd, gericht op verschillende markten: utiliteitsbouw, stalen

trappen, infra en energy.Gedrevenheid, trots, vakmanschap, loyaliteit en

pragmatisme zijn kernwaarden van onze organisatie.

Voor onze vestiging Helmond zijn wij op zoek naar een gedreven

De Staalbouw bedrijven van GS Staalwerken Groep waar GS Staalwerken

Helmond ook deel van uitmaakt, zijn al jaren een betrouwbare partner voor

veel gerenommeerde projectontwikkelaars.

Voldoe je aan bovenstaande gestelde eisen en ben jij degene
die wij zoeken? Reageer dan direct door je motivatiebrief en CV
te sturen naar hr@gss-groep.nl

Voorbewerker

• Tekening of stuklijst lezen;

• Materialen verzamelen uit voorraad of uit bestellingen;

• Instellen van productiemiddelen (ponsmachine, freesmachine)
en vervolgens knippen, ponsen, zagen, boren, snijden,
afbramen en slijpen van op lengte gezaagde/geknipte
materialen;

• Nummeren en coderen van de behandelde materialen
volgens lijst;

• Transporteren en geordend opslaan van de behandelde
materialen en onderdelen;

• Zorgt voor eerste lijnsonderhoud van de machines (smeren,
zuiver blazen).

• Afgeronde VMBO opleiding (technische richting);

• Enkele jaren ervaring in soortgelijke functie;

• Affiniteit met de staalbouw;

• Goede beheersing Nederlandse taal.

• Zelfstandige en afwisselende functie met een grote mate van
verantwoordelijkheid en uitdaging;

• Prettige werksfeer in een informele bedrijfscultuur;

• Marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden;

• Inspirerende werkomgeving met uitdagende werkzaamheden.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Taken / Verantwoordelijkheden Functie-eisen:

Wij bieden:
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afbramen en slijpen van op lengte gezaagde/geknipte
materialen;

• Nummeren en coderen van de behandelde materialen
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materialen en onderdelen;

• Zorgt voor eerste lijnsonderhoud van de machines (smeren,
zuiver blazen).

• Afgeronde VMBO opleiding (technische richting);

• Enkele jaren ervaring in soortgelijke functie;

• Affiniteit met de staalbouw;
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Taken / Verantwoordelijkheden Functie-eisen:

Wij bieden:

GS Staalwerken Groep legt de nadruk op de 
samenwerking tussen een aantal grotere en 
kleinere staalconstructiebedrijven. 

De uitzonderlijke samenwerking tussen de 
onderlinge bedrijven garandeert een zeer 
scherpe levertijd. 
Bovendien kent elk bedrijf zijn specialisme 
waardoor een uitstekende kwaliteit 
gewaarborgd is. 

De Staalbouw bedrijven van GS Staalwerken 
Groep waar GS Staalwerken Helmond ook deel 
van uitmaakt, zijn al jaren een betrouwbare 
partner voor veel gerenommeerde 
projectontwikkelaars.

In heel Europa worden toonaagevende 
staalbouwprojecten gerealiseerd, gericht op 
verschillende markten: utiliteitsbouw, stalen 
trappen, infra en energy.

Gedrevenheid, trots, vakmanschap, loyaliteit en pragmatisme 
zijn kernwaarden van onze organisatie.

Voor onze vestiging Helmond zijn wij op zoek naar een gedreven

Taken / Verantwoordelijkheden
• Tekening of stuklijst lezen;
• Materialen verzamelen uit voorraad 
 of uit bestellingen;
• Instellen van productiemiddelen 
 (ponsmachine, freesmachine) en 
 vervolgens knippen, ponsen, zagen, boren, 
 snijden, afbramen en slijpen van op lengte 
 gezaagde/geknipte materialen;
• Nummeren en coderen van de behandelde 
 materialen volgens lijst;
• Transporteren en geordend opslaan van de 
 behandelde materialen en onderdelen;
• Zorgt voor eerste lijnsonderhoud van de 
 machines (smeren, zuiver blazen).

Functie-eisen:
• Afgeronde VMBO opleiding 
 (technische richting);
• Enkele jaren ervaring in soortgelijke functie;
• Affi  niteit met de staalbouw;
• Goede beheersing Nederlandse taal.

Wij bieden:
• Zelfstandige en afwisselende functie met 
 een grote mate van verantwoordelijkheid 
 en uitdaging;
• Prettige werksfeer in een informele 
 bedrijfscultuur;
• Marktconform salaris en goede secundaire 
 arbeidsvoorwaarden;
• Inspirerende werkomgeving met uitdagende 
 werkzaamheden.

Voldoe je aan bovenstaande gestelde eisen en ben jij degene die wij zoeken? 
Reageer dan direct door je motivatiebrief en CV te sturen naar: hr@gss-groep.nl 

GS Staalwerken Groep. Schootense Dreef 35, 5708 HZ  Helmond 
Tel.: (+31) 492 – 50 55 00   www.gsstaalwerken-groep.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

REACTIES EN INFORMATIE:

vacature@variantdeurne.nl

VARIATIE
IN JE WERK?
(MEEWERKEND)
VOORWERKER (M/V)
De werkzaamheden bestaan uit:
•  Het aansturen en begeleiden van een groepje 

medewerkers en waar nodig vervanging regelen 
en/of zelf mee schoonmaken.

•  Instructie op veilig en juist gebruik van 
materialen en middelen.

•  Bestellen en leveren van juiste materialen 
en middelen.

•  Functie voor 25-32 uur per week, 
verdeeld over 5 dagen.

WĲ  ZOEKEN!
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57e Kennedymarsweekend 
wederom succesvol

1850 Wandelaars bij de 57e Kennedymars
 

Op zaterdag  6 en zondag 7 juli 
organiseerde JOEK het 57e Ken-
nedymarsweekend. Op zater-
dagavond 20.00 uur vertrokken  
1.850 wandelaars aan de 80 kilo-
meter lange route. 
1.413 Wandelaars voltooiden de 
tocht. Het uitlooppercentage 
is daarmee 72%. Aan de fi nish 
waren er veel complimenten te 
horen over de goede organisatie 
van de tocht.

Veel wandelaars hadden ook 
complimenten voor de sfeer 
langs de route en de gezelligheid 
in de nieuwe plaatsen waar de 
lopers door kwamen. Omwo-
nenden en toeschouwers maak-
ten er een groot feest van! 

Ook kregen de vrijwilligers veel 
reacties op hun toewijding en 
enthousiasme. De keuze die 
wandelaars tijdens de route 
konden maken werd goed ont-
vangen. Sommigen kozen voor 
de prachtige zonsopgang op de 

Strabrechtse Heide, anderen ver-
volgden het verharde pad.

2227 wandelaars nemen deel 
aan de 48e Mini Kennedymars
Op zaterdagmiddag om 12.00 uur 
vertrokken 2227 lopertjes, ouders 
en begeleiders voor hun tocht 
van 8 kilometer. Het thema van 
dit jaar was ‘Superhelden’. De 
nieuwe binnenpraters Candy & 
Mars ontvingen de lopertjes met 
hun supercapes bij de finish. Met 
hun enthousiasme kregen ze bij 
alle kinderen een trotse lach op 

het gezicht. Daarna kregen alle 
deelnemers hun welverdiende 
medaille. Na binnenkomst ver-
maakten de kinderen zich prima 
op het Wilhelminaplein. Met een 
hoge klimtoren, springkussens, 
een waterspel van de brandweer  
was het tot 16.00 uur een gezel-
lige drukte.

1065 lopers Rondje Someren
Het startschot voor het 25e 
Rondje Someren klonk om 6.00 
uur. De jubileumeditie werd 
gestart door wethouden Louis 
Swinkels, tevens wethouder in 
Someren. Louis was destijds 
marsleider en medeoprichter van 
het Rondje Someren. Maar lo-
pers konden er ook dit jaar voor 
kiezen om tot 7.00 uur te starten. 
1011 wandelaars volbrachten de 
tocht van 40 kilometer. Het uit-
looppercentage is daarmee 95%. 
Ook voor hen was er applaus 
en een welverdiende medaille.

Drukte in het centrum
Door de regen die nét tijdens de 
start viel, was het wat later druk 
in het centrum. Maar toen de re-
gen voorbij was kwam er al snel 
meer publiek naar Someren. Ook 
op zondag was het lekker druk 
in het centrum.  Veel mensen be-
zochten de Meet & Greet en het 
Pruuvenement en vervolgden 
hun weg dan naar de jaarmarkt 
en het Wilhelminaplein. Op en 
rond het Wilhelminaplein werd 
een echt festivalgevoel gecreëerd 
met onder andere een Silent 
Disco, speciaalbierplein en food-
market. Aan de reacties van de 
lopers en het publiek te merken 

kunnen we terugkijken op weer 
een geslaagd Kennedymars-
weekend.  De nieuwe route en 
starttijden vielen duidelijk in de 
smaak. JOEK bedankt alle wan-
delaars, bezoekers, sponsoren, 
toeschouwers en vrijwilligers 
voor de positieve reacties die zij 
dit weekend kregen. 

Volgend jaar is de 58e Kennedy-
mars op 4 en 5 juli 2019. We ho-
pen dan weer iedereen te mogen 
begroeten in Someren.

Feiten op een rij:
• 1850 deelnemers 
 57e Kennedymars
• 1065 deelnemers 25e 
 Rondje Someren
• 2227 deelnemers 48e Mini 
 Kennedymars
• 1e Wandelaar Kennedymars, 
 Remy van den Brand finisht
 om 05.21 uur
• 1e Wandelaar vrouw 
 Kennedymars, 
 Marja Dat finisht om 07.30 uur
• 1e Wandelaar Rondje Someren,
 Maarten vandijck finisht 
 om 11.32 uur
• Uitlooppercentage 
 Kennedymars  72 %
• Uitlooppercentage Rondje 
 Someren  95%

Geniet thuis na van 
de Kennedymars
Bekijk alle foto’s en filmpjes van 
de Kennedymars via Facebook, 
Instagram, Twitter, YouTube en 
op  www.kennedymars.nl. De 
filmpjes van Kennedy TV zijn 
geproduceerd door Siris, Peelpi-
oniers, Boets Media & RS IT. s

Regio

Het startschot van 
de Kennedymars in Someren. 
(Bron foto; Rob Fritsen).
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ZOEK JE INFORMATIE OVER 
OUDERSCHAP, RELATIE OF 

ECHTSCHEIDING?

KIJK OP 
WWW.SAMSARA-HELMOND.NL

Echtscheidings dilemma’s
Elke twee weken wordt er in 
Weekkrant de Loop een echt-
scheidingsdilemma met u ge-
deeld. Hierop kunnen de lezers 
een reactie of advies geven. 
Om uw geheugen op te frissen, 
wordt het eerste dilemma hier-
onder nog een keer beschreven, 
met enkele reacties van de lezers:

Helmond

Mijn ex vrouw en ik zijn nu bij-
na een jaar gescheiden, hebben 
een co-ouderschap en allebei 

een nieuwe partner. Nu wil ik 
graag twee weken op vakantie 
met onze zoon erbij en daarna 
nog een reisje van 10 dagen al-
leen met mijn nieuwe partner. Ik 
mag van mijn ex onze zoon wél 
meenemen voor de twee weken 
vakantie, maar niet de tijd om-
ruilen zodat ik daarna nog 10 
dagen weg kan met mijn nieu-
we vriendin. Ze zegt dat ze niet 
wil dat onze zoon uit het ritme 
raakt, waar hij halverwege de 
week en in het weekend steeds 
omwisselt. 

Daarbovenop zegt ze tegen mijn 
zoon dat vader zijn iets is dat je 
altijd bent en niet iets dat je zo-
maar even tien dagen kunt par-
keren, zij gaat immers ook niet 

weg en is er altijd. Als ik haar nu 
zie word ik zo ontzettend boos 
dat ik me met heel veel moeite in 
kan houden. Help me alsjeblieft 
met tips hoe ik dit op kan lossen 
zonder dat we hele grote ruzie 
krijgen, want dat is nóg erger 
voor mijn zoon.

Dilemma 9:
vakantie met of 
zonder mijn kind?

Mijn ex man komt uit Turkije en 
nu dat we een tijdje gescheiden 
zijn merk ik dat ik steeds banger 
ben dat hij mijn kinderen in Tur-

Dilemma 10:

kije achterlaat als hij met ze op 
vakantie gaat. Vroeger, toen we 
nog getrouwd waren, schreeuw-
de hij tijdens ruzies vaak dat het 
in Turkije veel beter is om op te 
groeien. Daar was een man nog 
echt een man en hij vindt het 
belangrijk dat onze zoon ook 
een echte man wordt. Ik ben zo 
bang dat als ik hierover met hem 
praat dat ik hem misschien wel 
op ideeën breng.

Het lijkt er op dat jouw ex jaloers 
is dat je met je nieuwe partner 
weg wil. Maak je daar niet druk 
om, dat gaat wel over. Ze moet 
misschien een beetje wennen aan 
de nieuwe situatie. 
Kun je opa en oma inschakelen 
om jouw dagen op te vangen? 
Misschien gewoon in jouw huis? 

Reactie:

Dan kan het ritme gewoon door-
lopen. Jij neemt dan de verant-
woordelijkheid voor jouw deel 
van die tien dagen. 
Succes en een fijne vakantie. 

Stel je reisje met je vriendin nog 
even uit en laat je ex eerst wen-
nen aan het feit dat er iemand 
anders in je leven is. Doe samen 
leuke dingen als je zoontje bij je 
ex is, en geniet van de tijd die hij 
bij jullie is. Je kunt nog heel veel 
reisjes met je nieuwe vriendin 
maken in de toekomst, dus staar 
je daar niet blind op. Het is be-
langrijker dat het voor iedereen 
rustig verloopt en je zoontje niet 
tussen jullie in komt te zitten. 

Reactie:

Wat zegt ze nu eigenlijk? Om 
wie gaat het, gaat het om haar 
en jou of gaat het om jullie kind. 
Ik vind haar reactie veel meer 
over haar zeggen dan over jou en 
jullie zoon. Het is haar tekortko-
ming dat ze dit zo doet. Als je er 
fel tegenin gaat, dan versterk je 
haar gedrag misschien zelfs. Als 
ik in jouw schoenen stond, dan 
zou ik aan haar teruggeven dat je 
snapt dat het ook voor haar inge-
wikkeld is en dat je ten behoeve 
van jullie zoon meegaat in wat zij 
wil en de strijd niet aangaat. Het 
is voor jullie zoon niet goed om 
strijd mee te maken tussen de 
twee belangrijkste mensen in zijn 
leven. Ik wens je veel wijsheid en 
een fijne vakantie. 
- Groetjes van Janneke. 

Reactie: ZOEK JE INFORMATIE OVER 
OUDERSCHAP, RELATIE OF 

ECHTSCHEIDING?

KIJK OP 
WWW.SAMSARA-HELMOND.NL

Wilt u reageren op dit dilemma, 
of wilt u zelf een dilemma inbren-
gen? Mail naar duurzaamouder-
schap@levgroep.nl, o.v.v dilem-
ma 10 en mogelijk wordt uw reac-
tie over twee weken geplaatst. s

De inschrijving is geopend 
voor de jaarlijkse verkiezing 
van de beste Helmondse Car-
navalskraker. Deze wedstrijd 
wordt, samen met de koker-
borrel, gehouden op zaterdag 
23 november. 

Stuur uiterlijk 15 september 
2019  jullie Carnavalskraker in 
en maak kans op de titel ‘Beste 
Helmondse Carnavalskra-

ker 2020’. De criteria waarop 
wordt gelet, zijn dialect, car-
navalesk en originaliteit. Een 
Helmonds onderwerp is niet 
verplicht, maar wel een pre. De 
winnaar wordt gekozen door 
een vakjury. De publieksjury 
bestaande uit (afgevaardigden 
van) carnavalsverenigingen 
bepaalt de publieksprijs. Het 
motto van het Helmondse car-
naval 2020 is ‘Oit de Kunst.!’. Is 
jullie kraker dat ook?  Vul dan 
het inschrijfformulier in via  
www.keiebijters.nl. s

Is jouw carnavalskraker 
‘oit de kunst.!’?

Vorig jaar won 
Wiesdehnaw 
de Helmondse 
Carnavalskraker met 
zijn nummer 
‘Ikokvanjawja’. 
(Bron foto; CV de Keiebijters).

Centrum

8 studenten ontvangen 
diploma bij LEVgroep

Vorige week donderdag hebben 
8 BBL-studenten hun diploma 
ontvangen bij LEVgroep. De 
studenten hebben allemaal  een 
afstand tot de arbeidsmarkt. 
Het afgelopen jaar hebben zij 
een opleiding Dienstverlening 
en Zorg niveau 1 gevolgd via 
ROC Ter Aa en stage gelopen 
bij LEVgroep. 

BBL-opleiding
De studenten kregen één dag 
per week les bij LEVgroep van 
docenten van het ROC Ter Aa. 
2.5 dag per week liepen de stu-
denten stage bij de Zorg- en 
Gemaksdiensten van LEVgroep 
. De werkzaamheden tijdens de 
stage  bestonden uit boodschap-
pen doen, verzorgen van de was 
en strijken. 

Dit deden de studenten bij inwo-
ners uit Helmond die dat zelf niet 
meer kunnen. Een aantal stu-
denten heeft ook een taalcoach 
gehad om de Nederlandse taal te 
verbeteren.

Doelgroep
De studenten hadden, voordat 
ze met deze opleiding begonnen, 
nog geen opleiding afgerond en 
weinig tot geen werkervaring. 
Ook  waren ze niet in staat om op 
eigen kracht een baan te zoeken. 
Door de combinatie van school, 
stage en intensieve begeleiding 
door LEV hebben de studenten 
werknemersvaardigheden en 
zelfvertrouwen kunnen opdoen 
om zo weer een plek op de ar-
beidsmarkt in te kunnen nemen. 
De leeftijd van de studenten vari-
eerde tussen de 17 en 53 jaar.

Vervolgtraject
Met alle studenten worden nu 
vervolgtrajecten gepland. 5 stu-

denten werken momenteel bij 
LEVgroep als vakantiekracht en 
kunnen zo nog extra werkervaring 
opdoen. Volgende week hebben 2 
studenten hun eerste sollicitatie-
gesprek waarop LEVgroep ze goed 
gaat voorbereiden. De andere stu-
denten krijgen nu hulp bij het sol-
liciteren naar een passende baan. 

Zorg en Gemaksdiensten
De Zorg en Gemaksdiensten 
(ZeG) zijn een onderdeel van 
het Stadsleerbedrijf en bieden 
voorzieningen voor burgers die 
(tijdelijk) een beperking hebben 
en de werkzaamheden niet zelf 
kunnen, of door anderen laten, 
uitvoeren. 
Het gaat om dagelijkse voor-
komende activiteiten zoals bij-
voorbeeld boodschappen doen, 
strijken, wandelen en een praatje 
maken.  De Zorg- en Gemaks-
diensten (ZeG) worden uitge-
voerd door LEVgroep. s

Helmond

Wethouder Erik de Vries mocht de diploma’s uitreiken. (Bron foto LEVgroep).
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Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004  
www.diepvriesspecialist.nl  Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist 
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 10 juli t/m dinsdag 6 augustus 2019. 
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS  
tegen inlevering van 

120 Piggypunten

Kip- of varkenssaté
27 stuks - Diepvriesspecialist 

Normaal 10,49Normaal 10,

6,99

Dubbellikker, raket of stoplicht

Waterijs
12, 10 of 8 stuks - Dedert

Normaal vanaf 1,29

1,89

2 dozen
voor

9,99

2 dozen
voor

Garnalen met kop
500 gram - Klaas Puul
 
Normaal 8,24

Hamburger 
bistrokwaliteit
12 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 5,99

3,99

op=op

Boerenroomijs
2,5 liter - Diepvriesspecialist

Normaal 6,19

3,99

Dikke of dunne

Frites
1 kilogram - Lutosa

Normaal vanaf 2,49

3

Frites
Frieten

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

7 x 9 c.-o.

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

7 x 9 c.-o.

Frites 
Frieten

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

7 x 9 c.-o.

Allumettes
Fijne Frieten

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

7 x 9 c.-o.

Allumettes
Fijne Frieten

Frites préfrites - Voorgebakken Frieten

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

8 x 9 c.-o.

Pom’Steak

10/10 mm 10/10 mm

7/7 mm 7/7 mm

10/18 mm

1020409 1020407

1020536 1020513

1016226

3

Frites
Frieten

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

7 x 9 c.-o.

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

7 x 9 c.-o.

Frites 
Frieten

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

7 x 9 c.-o.

Allumettes
Fijne Frieten

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

7 x 9 c.-o.

Allumettes
Fijne Frieten

Frites préfrites - Voorgebakken Frieten

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

8 x 9 c.-o.

Pom’Steak

10/10 mm 10/10 mm

7/7 mm 7/7 mm

10/18 mm

1020409 1020407

1020536 1020513

1016226

1,79

GRATIS
tegen inlevering van 

Mini
loempia’s
36 stuks - Dorada

Normaal 2,19

Zondag 14 juli gaat Tourclub Mierlo- Hout 
de Stramproytocht rijden onder begelei-
ding van de twee Fransen en controle van 
onze aanwezige wegkapitein. 

Frans Duijmelinck heeft de tocht voorge-
reden en heeft tijdens de clubrit als tweede 
man in het peloton de leiding. Hij bepaalt 
het koersverloop, de richting en het wisse-
len van de kopmannen. Frans is een echte 
wielerfanaat,een kilometer vreter, een ren-
ner in hart en nieren.

Frans van Dorst verzorgt bij de start voor 
een bakje koffie en kruidkoek en rijdt tij-
dens de rit de volgauto met materiaal aan-
hanger achter het peloton. 

De Stramproytocht gaat vanuit Mierlo-
Hout, naar het zuiden georiënteerd via 
Asten, Nederweert-Eind, Ell, Hunsel naar 
Stramproy. Na een korte koffiepauze in 
Restaurant De Luifel  staat de teller op 58 

kilometer. De tweede helft van de tocht, 
ook 58 km, wordt vervolgt via Altweerter-
heide, sluis 16, Dudel- Dorplein, Maarhee-
ze, Someren naar Mierlo-Hout. 

De start zal om 08:00 uur plaatsvinden bij 
jeugdboerderij “De Houtduif” aan de Koe-
veldsestraat in Mierlo- Hout. 

Voor clubinformatie kunnen wij u ver-
wijzen naar onze website www.tourclub-
mierlohout.nl. Of neem een kijkje op onze 
Facebook pagina.

Indien je als gastrijder twijfelt of je de af-
stand 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 wed-
strijdteam. Het gaat om het genieten op 
de fiets in de buitenlucht in een gezellig 
gezelschap. 

Hopende op een goede opkomst,
tot zondag. �

Mierlo-Hout

Fiets jij ook mee met de toerclub? (Bron foto; Tourclub Mierlo-Hout).

Toerclub Mierlo-Hout fietst: 
Stramproytocht

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

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

MEGA
OPRUIMING 

20% 
KORTING
Geldend op diverse modestoffen uit voorraad zomercollectie 

o.a. tricots, jeans, viscose, katoen ed.
Met onze vasteklantenkaart loopt uw korting zelfs op tot 25%!

Geldend van 25 juni t/m 31 augustus 2019 m.u.v. lopende 
aanbiedingen. Let op: bouwvaksluiting 20 juli t/m 12 augustus.
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Iedere zondag geopend 
van 12.00 tot 17.00 uur

VRIJDAG KOOPAVOND
TOT 20.00 UUR

www.tuincentrumdebiezen.nl

Tuin Hibiscus

Briketten

Nu alle maten
& soorten

In aansteek zak In aansteek zak 
zak 1,4 kg
€3,99

Calibrachoa “Carnaval”Cuphea “Theeplantje”
Mix van 3 kleuren
ø25-cm in 12-cm pot
€2,99

Verkrijgbaar in div. kleurenVerkrijgbaar in div. kleuren
20-cm hoog 20-cm hoog 
in 11-cm potin 11-cm pot
€1,49

1 + 1 
GRATIS

1 + 1 
GRATIS

1 + 1 
GRATIS

Snijbloemen
Prachtige zonnebloemenPrachtige zonnebloemen
80-cm lang80-cm lang
€1,00

10 zakken
Stunt! €15,-

Tuinmeubel voordeelweken

Korting tot 30% Alle tuinmeubels & Accessoires

20%
korting

Op alle PTMD Woonartikelen

Cuphea “Theeplantje”

Prachtige zonnebloemenPrachtige zonnebloemen

Mix van 3 kleuren
ø25-cm in 12-cm pot

20% korting! VRIJDAG KOOPAVOND
TOT 20.00 UUR

Tuin Hibiscus

Briketten

Nu alle maten
& soorten

Helmond-Noord

Helmond-Oost

Helmond-Oost

Binnenstad

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.

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

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

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

Annawijk/Suytkade

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

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. 

Centrum

Zondag 14 juli rijdt Tourclub’81 
Helmond de Eendenven  wieler-
tocht met een afstand van 100 
km. Halverwege houden we een 
koffiestop. Vertrek om 8.00 uur 
bij Winkelcentrum Straakven. 
Wegkapitein is Hein Manders. 
Gastrijders zijn altijd welkom en 
een volgauto begeleidt ons.

Ook in de zomermaanden gratis 
reparaties bij Repaircafé Rijpel-
berg. U bent welkom op zater-
dag 20 juli van 11.00 tot 15.00 uur. 
Locatie: oude basisschool De 
Torelaar op de Groningenhof 4, 
Helmond. Meer info: www.face-
book.com/RepaircafeRijpelberg. 
Toegankelijk voor alle inwoners 
van Helmond. 

Op 25 augustus is er in de Mu-
ziekwijk (De Eeuwsels) weer een 
garagesale voor de gehele wijk 
van 10.00 tot 16.00 uur. Bewoners 
vanuit de Muziekwijk (in 2018 
waren dit er ongeveer 90) kun-
nen hun spullen via hun oprit, 
voortuin of garage verkopen. 
Vanaf 15 mei jl. kunnen bewo-
ners zich hiervoor aanmelden.

Afgelopen vier weken werd in 
de sporthal Suytkade gestreden 
om het badminton clubkampi-
oenschap van Con Brio. Het is 

de traditionele afsluiting van het 
sportieve seizoen. De clubleden 
van Con Brio gaan dan onder-
ling de strijd met elkaar aan. Dat 
leverde ook dit jaar weer span-
nende wedstrijden op waar het 
er fanatiek aan toe ging.  

Bij de Jeugd werden Vera Bakels 
en Jordan Schüller clubkampi-
oen. De Senioren waren verdeeld 
in twee klassen. In de A klasse 
ging het kampioenschap naar 
Anne van Leuken en Emile Peu-
len. In de B klasse werden Ange-
lique Heesakkers en Francois van 
Delft clubkampioen.

Dit waren alle Single kampioe-
nen, maar er werd ook gestreden 
om het Dubbel kampioenschap. 
Bij de Jeugd werden Jasmijn Gao 
en wederom Jordan Schüller 
clubkampioen. Fenna van den 
Berg en Willem Maas bereikten 
de tweede plaats.  
Bij de Senioren dames werden 
in diverse klassen Tessa Naus, 
Anne van Leuken en Ange-
lique Heesakkers kampioen. De 
heren leverden ook drie kam-
pioenen op, te weten: Remco 
Lubbers, Menno Balvers en 
Arthur Martens. 

 De clubkampioenschappen 
vormden het sluitstuk van een 
succesvol badmintonseizoen. 
Alle leden genieten nu van een 
welverdiende vakantie. Op dins-
dag 20 augustus gaat het nieuwe 
seizoen weer van start. Degenen 
die het badmintonnen niet zo 
lang willen missen, kunnen tot 
die tijd elke donderdagavond 
terecht in sporthal d’n Ekker in 
Beek en Donk. Dit is een extra 
‘service’ aan alle leden van de 
Helmondse Badminton Bond. �

Badminton clubkampioenschappen bij Con Brio

Annawijk/Suytkade

Clubkampioenen bij de Jeugd en de Senioren van Con Brio. (Bron 
foto’s;  Miriam van Leuken)

Start EHBO cursus 
Deze zal gegeven worden in 
Wijkhuis de Geseldonk, Ce-
derhoutstraat 44, 5706 XC 
Helmond. De cursus start op 
29 augustus met een introduc-
tieavond. 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 praktijk-
lessen worden gegeven op de 
woensdagavonden in oktober 
van 20.00 uur tot 22.00 uur. Uit-
eindelijk sluit je het geheel af 

met een examen op zaterdag 9 
november, afgenomen door Het 
Oranje Kruis. De kosten van de 
cursus zijn €195,00. Graag vertel-
len 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 onder-
staande adressen: secretariaat@

ehbobrouwhuis.nl, sec@ehbo-
mierlohout.nl of secretariaat@
ehbo-mierlo.nl. 

Onze EHBO verenigingen wer-
ken 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 di-
ploma geldig te houden. s

Mierlo-Hout
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25% KORTING 
OP HELE ASSORTIMENT

(geldig t/m za. 20 juli 2019)

Wegens succes verlengt!
Mierloseweg 19 | Helmond | www.haircombi.nl

Haarproducten, Drogisterij producten, Nagelproducten 
en Schoonheidsproducten,  Kappersbenodigheden 

haircombi

JelCo Carwash - Rakthof 2 Helmond
www.jelcocarwash.nl

HAPPY HOUR!
50% korting

Op vertoon van deze bon 
ontvang je op zondag 21 juli 

van 10:00 - 12:00 uur 
50% korting op ons beste 
wasprogramma JelCo Pro.

JelCo Carwash - Rakthof 2 Helmond
www.jelcocarwash.nl

HAPPY HOUR!

IN
NA

NA

MOMENTS
of

Beauty
    

IN
NA

NA

MOMENTS
of

Beauty
    

Gratis
Lichaamsmassage

t.w.v. €29,50 bij een
gezichtsbehandeling

Boerhaavelaan 15 Helmond
06-22812265 | www.momentsofbeauty.nl

Bij aankoop van

krijgt u

een kilo 
vers mager 
paardenvlees

de tweede kilo
voor de helft 
plus een 
hacheebonbon

GRATIS!

Geysendorfferstraat 1
5703 GA Helmond

info@slagerijwilde.nl
06-26735309

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

haircombiMOMENTS

IN
NA

NA

JULI AANBIEDINGEN 2019

KNIP UW VOORDEEL!
knip uit en ga naar de ondernemer, lever in en pak dit leuke voordeel 

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

STEUN DE LOKALE HELMONDSE ONDERNEMER Voor € 25 excl. staat uw aanbieding ook op deze pagina!
Mail naar: advertentie@deloop.eu of bel 0492-845350

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

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

Geldig in de maand 

12e Rondje 
Brandevoort

Lopersgroep Brandevoort orga-
niseert op zondag 22 september 
het 12e Rondje Brandevoort. 
Het gezelligste wandel- en 
hardloopevenement van Bran-
devoort voor het hele gezin. Ie-
dereen kan meedoen. 

Er zijn afstanden voor de jeugd, 
afstanden voor zowel de recrea-
tieve als prestatieve hardlopers 
en een leuke wandelroute voor 
beginnende en meer ervaren 
wandelaars. 

Alle afstanden gaan door het 
mooie Brandevoort. Nieuw dit 
jaar is de halve marathon van 
Brandevoort en is er tijdsregi-
stratie voor alle afstanden van de 
trimloop. Bij Rondje Brandevoort 
staat de gezelligheid voorop.
 
Kijk snel op www.rondjebrande-
voort.nl voor meer informatie. s

Brandevoort

Het Annatheater is een initiatief 
dat uitsluitend op vrijwilligers 
draait. Daarvan zijn er nooit ge-
noeg, en we kunnen dus weer 
nieuwe mensen gebruiken. Je kunt 
je op allerlei terreinen inzetten: 

• Gastvrouw of –heer overdag en
 ’s avonds, door de week en 
 in het weekend
• Bardiensten draaien
• Het meehelpen bij het 
 realiseren van projecten, 
 bijvoorbeeld Open Podia, 

• Op de planken met Anna
 het schrijven van tekstjes 
 voor PR-doeleinden
• Het verspreiden van folders en
 posters
• Het onderhouden van 
 contacten met andere culturele
 instellingen
• Ondersteuning van eigen 
 producties op het gebied van
 kostuums, grime, assistentie 
 regie, assistentie lessen/
 theaterproducties 
 Jeugdtheaterschool.
• Sociale media bijhouden
 enzovoort

Je werkt tamelijk zelfstandig in 
een gezellig team, waarin voor 
iedereen ruimte en waardering 
is. Of je nou een vergadertijger of 
Stille-Willie-met-gouden-hand-
jes bent. Je bepaalt zelf wanneer 
en hoeveel je wilt werken. Af en 
toe vieren we een feestje, en als jij 
eens iets wilt vieren in het thea-
ter, dan is dat bespreekbaar.
Meer informatie? 
E-mail naar info@annatheater.nl 

Verwacht in september
Gratis proeflessen Jeugdthea-
terschool Annatheater op 4 en 
5 september. Kom een proefles 

volgen en ontdek hoe leuk to-
neelspelen is. Voor meer infor-
matie: Lavínia Germano, lavinia-
germano@annatheater.nl, 
tel.: 06-44369288

Annatheater presenteert:  
“Yvonne, Prinses van Bourgondië”
Reacties op onze laatste voor-
stelling “As You Like It”:
“Jonge acteurs spelen de sterren 
van de hemel” (Recensie Eindho-
vens Dagblad van “As You Like 
It”, de laatste voorstelling van 
onze productiegroep)

Data: zaterdag 28 en zondag 29 
september, vrijdag 4, zaterdag 5 
en zondag 6 oktober 2019
Tijden: vrijdag en zaterdag: 19.30 
uur, zondag: 15.00 uur
entree  kinderen/jongeren € 8,00, 
volwassenen € 10,00
kaarten  www.annatheater.nl 
informatie kaartverkoop  06-
28104333 

Het Annatheater ligt op 1 minuut 
loopafstand van het NS-station 
Helmond. Het adres is Floref-
festraat 21a, Helmond. Telefoon: 
0492-475255, info@annatheater.
nl. www.annatheater.nl �

Juli en augustus in het Annatheater

Een feest voor de vrijwilligers van het Annatheater. (Bron foto; Het Annatheater).

Annawijk/Suytkade
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   Agenda KBO-Afdelingen 
 Helmond juli e.v. 2019 

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

 
 

• 16 juli  Midgetgolf  
• 14 aug.  Kom bij Ons  
• 22 aug.  Klooster Heilig Bloed  
• 1-8 sept.  Feestweek  
 

 
 

• 17 juli  Oorlogsmuseum Overloon  
• 31 juli  Bowlen  
• 1 aug.  Fietstocht  
• 5 sep.  Dagtocht Rotterdam  
• 22 sept.  Van-alles-wa-markt 

 
 

• 29 juli  Begin Senioren vakantieweek  
• 30 juli  Senioren vakantieweek  
• 31 juli  Senioren vakantieweek  
• 1 aug.  Senioren vakantieweek  
• 2 aug.  Slot Senioren vakantieweek  

 
 

• 17 juli  Diverse zomeractiviteiten  
• 18 juli  Koffiemorgen  

KBO-Brouwhuis 

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

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

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

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

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

Beste mensen,  
Deze maand een speciale pagina welke geheel in het teken staat van ‘Vitaliteit”. Dit onderwerp hebben we aan-
gekondigd in de pagina van de maand mei. U heeft toen meer kunnen lezen over de zogenaamde Blauwe Zo-
nes, gebieden in de wereld waar mensen significant gezond ouder worden dan in de rest van de wereld, en hoe 
KBO-Brabant samen met de Avans Hogeschool  dit willen gaan promoten in Brabant. KBO-Helmond en de 
PVGE meldden zich enthousiast voor de pilot en zo stond Gemeenschapshuis de Geseldonk vier dagen in het 
teken van vitaliteit. Een verslag van deze geslaagde activiteit op deze pagina. 
 
De repetitie 21 juni 2019 
Natuurlijk was het voor iedereen spannend of dit ambitieuze project zou slagen. Er zijn nogal wat  begeleiders 
(lees vrijwilligers) nodig om de meet- en andere stations gaan bemensen, te ondersteunen, voorlichting te ge-
ven, en om de juiste gesprekken met hen aan te gaan. Maar die kwamen er. Uit heel Brabant. Geïnspireerde 
mensen, die graag hieraan mee wilde werken en ook wilde kijken of het in hun gemeente van de grond kan ko-

men. Op vrijdag 21 juni 2019 was de “generale repeti-
tie” waarbij de vrijwilligers zelf alle stations maakten en 
zelf ook door het circuit  heen geingen. Lowie van Do-
ninck legde het verhaal van de Blauwe Zones uit, wel-
ke onderzoeken hij deed en heeft gedaan met zijn stu-
denten. En hij is een verteller. De mensen hingen aan 
zijn lippen. JIBB (Jong Helmond In Beweging Bren-
gen), het geweldige en succesvolle bewegingsinitiatief 
in Helmond liet de deelnemers voelen hoe plezierig 
bewegen is. In de map die de deelnemers op 1, 2 en 3 
juli meekrijgen, zijn de kalender en vindplaatsen van 
JIBB-plus (de ‘” plus” staat voor senioren) in de eigen 

omgeving opgenomen. Die vrijdag met de vrijwilligers is in een heerlijke sfeer verlopen. Er moesten natuurlijk 
nog verbeteringen in de in de logistiek en anderszins aangebracht worden, maar de spirit was er. Wat waren we 
benieuwd hoe het zou verlopen. Met ruim 80 aanmeldingen waren de drie dagen vol. 
 
De Vitaliteitsdagen op 1,2 en 3 juli 2019 
De sfeer en de spirit van de generale repetitie was er ook op de drie dagen zelf. Mensen kwamen soms licht 
gespannen binnen, omdat men wel eens  wilde zien hoe men er qua vitaliteit voor stond. Steeds twee mensen 
gingen met een vrijwilliger het hele “circuit” door. Dat kon een echtpaar zijn, of bijvoorbeeld twee vriendinnen. 
Maar ook twee mensen die alleen kwamen, maar voor het doorlopen van het circuit, nu aan elkaar gekoppeld 
waren. De laatste post, was de tafel van de bonden, waar mensen hun “rapport” met metingen meekregen met 
achtergrondinfo over de metingen. Daarnaast vroegen wij van KBO-Helmond en PVGE-Helmond hoe het was 
geweest, wat ze er van opgestoken hadden en wat ze er eventueel mee wilden doen. Dat leverde goede ge-
sprekken, ontroerende gesprekken, en soms ook emotionele gesprekken op. Gesprekken, die gingen over het 
sociaal netwerk, over -soms- eenzaamheid en rouw en alleen komen te staan. Maar ook over hoe goed het nog 
gaat en waar men allemaal wel niet aan meedeed. Van bewegen tot dansen. Kortom over het leven in volle om-
vang. We gaven aan waar ze voor din-
gen, die nog ontbreken in het leven, te-
recht konden. Van die mevrouw van 95 
jaar, die met haar stok kwam. Nog veel 
wilde, maar soms maatwerk vervoer 
miste. Nou voor deze nog vitale dame 
konden wij Automaatje aanbevelen. En 
natuurlijk vroegen wij ook aan haar, wat 
haar geheim was. Twee vrouwen die bij 
elkaar ingedeeld waren hebben nog een 
uur samen nagepraat en wisselden ge-
gevens uit. De een kon best steun en 
een goede vriendin gebruiken. Dat 
kwam er ter plekke van. Sommigen waren blij met de bevestiging dat ze nog goed uit de voeten konden. Wat 
ook opviel dat voorlichting over gezonde voeding en bewegen in Nederland al een goede voedingsbodem heeft 
bereikt. De belangrijkste tafel was in het midden. Ik noem het maar stamtafel. Daar kon men koffie, thee of een 
glaasje water drinken en even wachten tussen de stations. Daar werd wat “afgebuurt.” Zeker zo belangrijk als de 
metingen waren de contacten…maar eigenlijk kunnen we dat weten. Dat was ook een van de belangrijkste fac-
toren uit de Blauwe Zones. Op de slotdag sloot KBO-Brabant voorzitter Leo Bisschops met een bezoek en een 
slotwoord af. Evenals Wethouder Harrie van Dijk die kwam “proeven” en ook zei hoe belangrijk dit project is. De 
gemeente Helmond heeft maar mooi de primeur in Brabant gehad. KBO-Brabant kan trots terugzien op een ge-
weldig initiatief. Maar volgend jaar gewoon weer. In meer gemeenten en opnieuw in Helmond. Bevorderend voor 
de samenwerking tussen seniorenverenigingen en de andere organisaties als JIBB en GGD. 
 
Dankwoord 
Zonder een paar kanjers kan een dergelijk initiatief en project niet slagen. Als eerste noemen we Marieke Pette 
van KBO-Brabant als de grote organisator, zonder haar onvermoeibare inzet, flexibiliteit en organisatievermogen 
was dit niet mogelijke geweest. De studenten van AVANS, die zelf zichtbaar genoten van de happening, voor 
hun goede werk bij sommige stations en het draaiboek. Lowie Doninck lijkt in ieder geval in Helmond geslaagd 
met zijn missie onder de aandacht te brengen. Hij bracht een bezoek om te kijken hoe het allemaal liep. Hij kan 

meer dan tevreden zijn. Ook dank aan de vele vrijwilligers die uit heel 
Brabant kwamen en deze dag mede tot een succes hebben gemaakt.  
Ook veel dank Tim Kuijpers van de Geseldonk. De opvang was ge-
weldig en het ontbrak aan niets. Tim zorgde met onzichtbare hand dat 
alles op rolletjes liep. Als laatste een speciaal dankwoord aan alle 
bestuursleden van KBO-Helmond en PVGE-Helmond. Eerder werd 
door KBO-Brabant al gecommuniceerd dat men meer wilde gaan sa-
menwerken met het PVGE. Nou, dit project was daar een meer dan 
geslaagd voorbeeld van.  Hartelijk dank allemaal.  
 

KBO-Bernadette 

KBO-St.Lucia 

KBO-Stiphout/Warande 
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100% Coco New York (DNL)
Do 10:15 uur / Vr, Za 11:00 uur / Di, Wo 12:15 
uur / Vr 14:00 uur / Do, Zo, Ma 14:30 uur / Za 
15:15 uur / Wo 17:15 uur / Di 18:45 uur 
Aladdin (2019) (DOV) Vr, Za 14:15 uur / Do, Zo, 
Ma 15:00 uur / Di 19:15 uur 
Aladdin (2019) (O3D) Do, Zo 10:15 uur / Vr, Za 
10:45, 20:00 uur / Ma 11:30 uur / Di 15:00 uur / 
Wo 18:15 uur / Do, Zo, Ma 19:15 uur 
Annabelle Comes Home (DOV)
Wo 19:15 uur / Do, Zo, Ma 21:00 uur / Vr, Za, Di 
21:45 uur / Di 23:45 uur 
Avengers: Endgame (O3D) Vr, Za 15:00 uur 
Booksmart (DOV) Di 16:15 uur / Do, Zo, Ma 
16:45 uur / Vr, Za 17:30 uur 
Child’s Play (DOV) Do, Zo, Ma 16:30 uur / Di 
17:00 uur / Vr, Za 17:15 uur 
Crawl (DOV)
Vr, Za 12:00, 19:00, 22:45 uur / Di 12:45 uur / 
Do, Zo, Ma, Wo 13:00 uur / Do, Zo, Ma 18:15 uur 
/ Wo 21:45 uur / Do, Zo - Di 22:00 uur
Cure Anniversary Live in Hyde Park, The 
(DOV) Do 20:00 uur 
Duck Duck (DNL)
Zo, Ma, Wo 10:15 uur / Di 10:30 uur / Za 14:00 
uur / Do, Zo, Ma 14:15 uur / Vr 15:10 uur 
Favourite, The (DOV) Di 13:30 uur 
Lion King, The (2019) (DNL)
Wo 13:15, 16:00 uur 
Lion King, The (2019) (DOV)
Wo 12:00, 18:45 uur 
Lion King, The (2019) (O3D) Di 00:00 uur / Wo 
10:30, 14:45, 17:30, 20:15, 21:30 uur 
Men In Black: International (DOV)
Zo 16:15 uur / Vr, Za 17:00 uur / Di 18:15 uur 
Men In Black: International (O3D)
Wo 17:00 uur / Do, Zo, Ma 21:45 uur / Vr, Za 
22:30 uur 
Nick Jr. Zomerbios 2019 (DNL)
Do - Ma, Wo 10:00 uur / Di 10:15 uur 
Nous Finirons Ensemble (DOV)
Ma 20:00 uur 
Rocketman (DOV) Do, Ma 16:15 uur / Di 16:30 
uur / Zo 19:00 uur / Vr, Za 19:45 uur 
Secret Life Of Pets 2 (DNL) Vr, Za, Wo 10:00 
uur / Do, Zo, Ma 10:45, 14:45 uur / Di 11:15, 14:15 
uur / Vr, Za 15:30 uur / Wo 16:15 uur
Secret Life Of Pets 2 (N3D) Do, Zo, Ma 12:45 
uur / Di 13:00 uur / Vr, Za, Wo 13:30 uur 
Sneak Preview (DOV) Di 21:00 uur 
Spider-Man: Far From Home (DOV)
Do, Zo - Di 12:30 uur / Vr, Za 13:15, 19:15 uur / 
Wo 17:45 uur / Do, Zo, Ma 18:30 uur / 
Di 20:45 uur 
Spider-Man: Far From Home (O3D)
Vr, Za 10:15, 16:15, 21:15 uur / Do, Wo 10:45 uur 
/ Zo - Di 11:00 uur / Wo 14:15, 20:45 uur / Do, 
Zo - Di 15:30 uur / Di 18:30, 22:45 uur / Do, Zo, 
Ma 20:30 uur
Stuber (DOV)
Do, Zo, Ma 12:15, 18:45 uur / Vr, Za 13:00, 22:15 
uur / Di 14:45, 23:30 uur / Wo 15:00, 21:15 uur / 
Vr, Za, Di 19:30 uur / Do, Zo - Di 21:30 uur
Toy Story 4 (DNL) Di 10:00 uur / Do, Zo, Ma 
10:15 uur / Vr 10:30 uur / Wo 10:45, 15:30 uur / 
Za 12:45 uur / Do, Vr, Zo - Di 16:00 uur
Toy Story 4 (N3D) Za 10:30, 16:00 uur / Vr 
12:45 uur / Do, Zo - Di 13:45 uur / Wo 14:00 uur 
Toy Story 4 (O3D)
Do, Zo - Di 17:45 uur / Vr, Za 18:30 uur 
Yesterday (DOV)
Ma, Di 10:30 uur / Wo 11:30, 19:45 uur / Do - Zo 
11:45 uur / Do, Ma 19:00 uur / Zo 20:00 uur / 
Di 20:15 uur / Vr, Za 20:45 uur

PATHÉ HELMOND
DO. 11 JULI T/M WO. 17 JULI

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

Veilig op elke hoogte. DIRKS

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

Ladders & trappen   Kooiladders

Steigers    Valbeveiliging

Moduletrappen

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

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

Oplossing van week 26:

Mail de gele oplossing voor 19 juli naar:

actie@deloop.eu

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

minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar.

Prijswinnaar krijgt een persoonlijk bericht.

HELMOND
weekkrant de loop

ANNAWIJK/SUYTKADE
5705

DIERDONK
5709

RIJPELBERG
5709

BROUWHUIS
5704

NOORD
5702

ORANJE BUURT/ 
WARANDE 5707

STIPHOUT
5708 CENTRUM

5701

OOST
5703WEST

5707

BRANDEVOORT
5706/5707/5708 MIERLO-HOUT

5706

INDUSTRIEGEBIED
ZUID 5704/5705

Elke week gegarandeerd 50.000 likes!

Prijswinnaar week 26: 
Mevouw Marianne Buelens
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Winnaar Sudoku 
Weekkrant De Loop Helmond

Helmond

Mevouw Marianne Buelens 
uit Helmond  stuurde zoals 
velen de oplossing in van de 
Sudoku en was blij verrast dat 
zij gewonnen had.

Ad Klaasen (uitgever, Adcom-
municatie) overhandigde de 

Holland Casino dinercheque 
t.w.v. € 100,00 en een leuke 
Goodiebag aan Marianne.

Iedere 14 dagen plaatst Week-
krant De Loop Helmond een 
Sudoku. Lost u deze op? Dan 
maakt u ook kans op een di-
nercheque en een exclusieve 
Goodiebag van Holland Ca-
sino Eindhoven.s

Ad Klaasen (r) overhandigd de prijs 
aan Marianne Buelens. 

(Bron foto;Mandy Meeuwsen).

Blikkie weer in 
speeltuin Helmond-West!

Blikkie komt ook deze zomerva-
kantie weer naar speeltuin ‘Hel-
mond-West’. Elke woensdag-
middag staat de voorleesbus 
van 14.00 uur tot 16.00 uur weer 
onder de bomen in de speeltuin. 
Heb je even genoeg van al het 
spelen en wil je even uitrusten? 
Ga lekker op een kussen liggen 
en luister naar de verhalen die 
Blikkie met zich meebrengt! 

Dit jaar bestaat Blikkie 5 jaar! 
Blikkie is de voorleesbus van de 

bibliotheek die, samen met vrij-
willigers, afreist naar verschillen-
de plekken in de stad en verhalen 
voorleest aan de  kinderen. Blik-
kie komt al enkele jaren in speel-
tuin ‘Helmond-West’. 

Speeltuin ‘Helmond-West’ ligt 
aan de Arbergstraat 85 in Hel-
mond-West. Entrée is € 2,- per 
persoon (ook volwassenen) 
maar een gezinsabonnement is 
ook af te sluiten. 

Dit kost € 25,- voor het gehele 
gezin (inclusief opa’s en oma’s) 
voor de rest van het seizoen. s

Voorleesbus Blikkie. (Bron foto; Speeltuin Helmond-West).

Helmond-West
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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

‘Dyakuyemo’ (Oekr.) Jos Dijckmans 
Op donderdag 4 juli bereikte ons het droevige 

bericht dat ons koorlid Jos was overleden.

Nooit meer zullen we kunnen genieten van 
zijn mooie stem als eerste tenor.

Bedankt Jos voor de jarenlange mooie klanken.

Bestuur en leden H.S.K.

presenteert

Musicalstudenten

in Concert

voor meer informati e zie www.helmondsslavischkoor.com

Lenteconcert
             2019Lenteconcert
             2019Lenteconcert
             2019

Helmonds Slavisch Kooro.l.v. Antoine van Wanrooij

24 MAART 2019    PAULUSKERK HELMOND 

Paulus Potterlaan 2 |  14.30 uur  | Gratis entree

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 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;

Zondag 14 juli
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout Hoogmis m.m.v. het kerkkoor;
Zus Schmiehusen-Vermeer en overleden familie; Giel Verspaget en 
Martina Verspaget-van Dijk; Harry van Bree; Truus van de Rijt – 
Beekers; Anny Nooijen-Raaijmakers; Antoine Pham Ba Luong; Frans 
Verbart vanwege verjaardag

Donderdag 18 juli
13.30 uur Kerkpoetsen Helmond West
19.00 uur tot nader bericht verplaatst van de Alphonsuskapel naar de 
St. Lucia kerk.

Zaterdag 20 juli
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna; 
volkszang
Anny van de Mortel-van de Westerlo;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang.

www.damiaanhelmond.nl

Zondag 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.
 
Zondag 21 juli 
10.30 uur Maria koor
Sjef Soeterboek, Ine Toll, Tina de Lorenzo, Steef Kraaijkamp, Noud 
van Bragt, Nel Corstens-Swinkels, Nelly Rooijackers-Konings, Jan 
Colen, Cornelis Sanders, Jan Dillen.

www.damiaanhelmond.nl

Je bent 7 dagen in de week welkom. 
Somerenseweg 116, Heeze, 040 303 23 00
www.schoorsveld.nl

Maak een avondwandeling door de natuur van Schoorsveld met een gids van 
IVN Heeze-Leende. Op donderdag 18 juli van 19.00 uur tot 21.00 uur laat de 
gids je kennis maken met de prachtige flora en fauna die zich opmaken voor de 
nacht op Schoorsveld. Misschien spot je zelfs reeën!

Wandel je mee? 
Je bent van harte welkom. Deelname is kosteloos. Aanmelden kan via 
contact@schoorsveld.nl of telefonisch via 040-3032300.

Natuurbegraafplaats 
Schoorsveld
Donderdag 18 juli
van 19.00 tot 21.00 uur

Avondwandeling IVN 
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Evenementen

save
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13 
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JULI

12 
JULI

12 
JULI

Fiets4daagse 
De Peel 2019 
startplaats 
Stiphout

Havana Soul Swing

LIVE: 
Sweetgodanimals MC Olympics 2019

Hi-Tombs

Voorlezen op 
Woensdagmiddag

Blikkie in de 
zomervakantie

Carat concerten

Koopzondag 
Helmond Centrum

Kraak het Park, 
speurtocht voor 
volwassenen

Havana Soul Swing

Weekmarkt 
Helmond Centrum

Musicalworkshop: 
Zing en dans 
als een echte 
musicalster!

Biologische markt 
Brandevoort

Afterparty 
Kasteeltuin 
concerten

De 44e editie van Fiets4Daagse 
De Peel wordt gehouden van 
9 juli t/m vrijdag 12 juli.
Café Zaal ‘t Aambeeld, Dorpsstraat 38
do 11 juli 2019 09:00 - 17:00 uur, 
vr 12 juli 2019 09:00 - 17:00 uur.

In de tuin van het kasteel staat deze 
avond: Orquestra Pegasaya. Daarna 
naar Muziekcafé om tot 4:00u te 
afteren onder het genot van een lekker 
koud biertje. Muziekcafé Helmond, 
Zuid Koninginnewal 39. 
22:00 - 04:00 uur.

Sweetgodanimals is een 
dreampopcollectief uit Dokkum. Met 
hun debuutplaat Distant (2019) vers 
op zak zijn ze startklaar om in de zesde 
versnelling de podia te betreden.
Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39, HELMOND.
22:00 - 23:45 uur.

De derde editie van de Mc Olympics 
alweer de nieuwe jaarlijkse traditie.
Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39. 12:00 - 19:00 uur.

Optreden de Hi-Tombs. Heerlijk 
opzwepende rock ‘n’ roll en 
rock-a-billy. Lokaal42, Markt 42.
16:00-00:00 uur

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

Ook Blikkie zal in de zomervakantie 
regelmatig op pad gaan om weer 
mooie spannende en ontroerende 
verhalen te brengen aan de kinderen 
van Helmond. Speeltuin Helmond-
West, Arbergstraat 85. Elke wo van 
17 juli t/m 14 aug 14:00-16:00 uur

Iedere zondag van mei t/m 
september vinden er in het 
Carat paviljoen in stadspark de 
Warande openluchtconcerten 
plaats. Programma: Eindhovens 
Seniorenorkest, VrijeTijdsOrkest Deurne 
en B-Orkest Harmonie Excelsior uit 
Gemert. Carat Paviljoen Warande, 
Warandelaan 1. 12:00 - 15:00 uur.

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

Volwassenen spelen te weinig 
Terwijl het zo leuk is om buiten 
te zijn te rennen zoeken en lol te 
trappen. Daarom organiseert De 
Museumdocent een (culturele) 
speurtocht voor volwassenen
Kasteelpark Helmond, Kasteelplein 1, 
HELMOND. zo 14 juli 14:00 - 16:00 uur, 
zo 25 augustus 14:00 - 16:00 uur.

Op de parkeerplaats van de 
Cacaofabriek wordt weer een heuse 
drive-in bioscoop geïnstalleerd. Hoe 
geweldig is dat. De film die we gaan 
draaien is Mamma Mia 2: Here We Go 
Again. De Cacaofabriek, Cacaokade 1, 
HELMOND. 22:15 - 01:00 uur.

Op de parkeerplaats van de 
Cacaofabriek wordt weer een heuse 
drive-in bioscoop geïnstalleerd. Hoe 
geweldig is dat. De film die we gaan 
draaien is Mamma Mia 2: Here We Go 
Again. De Cacaofabriek, Cacaokade 1, 
HELMOND. 22:15 - 01:00 uur.

Voel je als een echte musicalster 
en zing dans en acteer samen met 
musicaldocent Anne. Voor kinderen 
van 4 t/m 10 jaar. Graag vooraf 
aanmelden. Bibliotheek Helmond, 
Watermolenwal 11. 14:30 - 15:45 uur.

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

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, HELMOND.
vr 12 juli t/m vr 16 augustus.

ZOMERKERMIS 
HELMOND

De Helmondse Zomerkermis 

van donderdag 11 juli tot en met 

woensdag 17 juli. Er staan meer 

dan 55 attracties in het centrum 

van de stad.

Centrum Helmond, Markt.

 

Do 11 juli t/m di 16 juli 

do: 16:00 - 01:00 uur, 

vr: 13:00 - 01:00 uur, 

za: 12:00 - 01:00 uur, 

zo-di: 13:00 - 01:00 uur.

Kijk op www.pathe.nl
voor het hele aanbod 

en tijden

Annabelle Comes Home

Secret Life Of Pets 2

Weekmarkt 
Helmond Centrum

Op de parkeerplaats van de 
Cacaofabriek wordt weer een heuse 
drive-in bioscoop geïnstalleerd. Hoe 
geweldig is dat. De film die we gaan 
draaien is Mamma Mia 2: Here We Go 
Again. De Cacaofabriek, Cacaokade 1, 
HELMOND. 22:15 - 01:00 uur.

Museumdocent een (culturele) 
speurtocht voor volwassenen
Kasteelpark Helmond, Kasteelplein 1, 

Kijk op www.pathe.nl
voor het hele aanbod 

Weekmarkt 
Helmond Centrum

HELMOND. zo 14 juli 14:00 - 16:00 uur, 
zo 25 augustus 14:00 - 16:00 uur.

Op de parkeerplaats van de 
Cacaofabriek wordt weer een heuse 
drive-in bioscoop geïnstalleerd. Hoe 
geweldig is dat. De film die we gaan 
draaien is Mamma Mia 2: Here We Go 
Again. De Cacaofabriek, Cacaokade 1, 
HELMOND. 22:15 - 01:00 uur.

Kijk op www.pathe.nl
voor het hele aanbod 

Men in Black

Booksmart

Spider-Man

Toy Story 4

FILMPJE 
PAKKEN?

12 
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.
19:00 - 23:00 uur.

T/M 
25 
AUG.

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.

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

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

is ook verkrijgbaar op 
de volgende adressen

HELMONDloopjes
de loop weekkrant

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

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

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50
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Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe. Geen afkortingen.  
1 letter of cijfer per hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten.
Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

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

  woningruil  radio en tv
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Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50
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KENNISMAKING

EVENEMENTEN DIVERSEN

Beekerheide 28 
Beek en Donk

www.kunstgrasland.nl

Kunstgras 
nodig?

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

LUIKSE 
MARKT
VELDHOVEN

Tuinen van NH Koningshof

ZONDAG 
14 JULI

200 kramen oude spullen.
Gratis parkeren. 

vanaerlebv.nl
Bij slecht weer binnen

14 juli vlooienmarkt
Evenemententerrein

Tongelresestraat /
Generaal Bothalaan

Eindhoven 9.00-16.00
gratis entree 
06-20299824

HTN Vloer en Tuin
Ruim 600 verschillende 

Wand en Vloertegels te zien 
in onze Showroom.  Ook 

voor het laten leggen van 
uw nieuwe vloer bent u bij 

ons op het juiste adres. Geen 
koude voetjes meer? 

Denk aan vloerverwarming 
en kies voor een compleet 
pakket tegen een scherpe 
prijs! Engelseweg 200a  in 

Helmond 
info@htnvloeren.nl 

T. 0492 792499

HTN Vloer en Tuin
Voor complete aanleg van 

Tuinen en Terrassen,  sierbe-
stratingen, opritten. Bezoek 
onze showtuin/  showroom.  

Engelseweg 200a in Helmond  
info@htnvloeren.nl T.0492 

792499

Energieke man van 66 jaar, 
in bezit van auto, zoekt 
kennismaking met lieve 

vrouw om samen van het 
leven te genieten. 

Reacties onder nr. 192801

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

showroom is een ruime keus 
aan Sanitair en Vloer en 

Wandtegels te zien.  Alles te-
gen betaalbare prijzen! 

Engelseweg 200a in Helmond
www.sanitairhelmond.nl

PERSONEEL
Betrouwbare man, 62, 

voor tuin en huishouden. 
Tel.: 06-26039304

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

25,-;  Tel. 0492-510855  
www.ikgeefeenfeestje.nl

Rolluiken, luifels, 
vloerbedekking, lamellen, 

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

Willie’s stoffering, 
Braaksestraat 10, Helmond, 

T: (0492) 535901

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.nlEvenementen

save
the 

T/M 
12 
JULI

12 
JULI

13 
JULI

14 
JULI

14 
JULI

17 
JULI

17 
JULI

14 
JULI

14 
JULI

14 
JULI

13 
JULI

13 
JULI11 

JULI

12 
JULI

12 
JULI

Fiets4daagse 
De Peel 2019 
startplaats 
Stiphout

Havana Soul Swing

LIVE: 
Sweetgodanimals MC Olympics 2019

Hi-Tombs

Voorlezen op 
Woensdagmiddag

Blikkie in de 
zomervakantie

Carat concerten

Koopzondag 
Helmond Centrum

Kraak het Park, 
speurtocht voor 
volwassenen

Havana Soul Swing

Weekmarkt 
Helmond Centrum

Musicalworkshop: 
Zing en dans 
als een echte 
musicalster!

Biologische markt 
Brandevoort

Afterparty 
Kasteeltuin 
concerten

De 44e editie van Fiets4Daagse 
De Peel wordt gehouden van 
9 juli t/m vrijdag 12 juli.
Café Zaal ‘t Aambeeld, Dorpsstraat 38
do 11 juli 2019 09:00 - 17:00 uur, 
vr 12 juli 2019 09:00 - 17:00 uur.

In de tuin van het kasteel staat deze 
avond: Orquestra Pegasaya. Daarna 
naar Muziekcafé om tot 4:00u te 
afteren onder het genot van een lekker 
koud biertje. Muziekcafé Helmond, 
Zuid Koninginnewal 39. 
22:00 - 04:00 uur.

Sweetgodanimals is een 
dreampopcollectief uit Dokkum. Met 
hun debuutplaat Distant (2019) vers 
op zak zijn ze startklaar om in de zesde 
versnelling de podia te betreden.
Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39, HELMOND.
22:00 - 23:45 uur.

De derde editie van de Mc Olympics 
alweer de nieuwe jaarlijkse traditie.
Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39. 12:00 - 19:00 uur.

Optreden de Hi-Tombs. Heerlijk 
opzwepende rock ‘n’ roll en 
rock-a-billy. Lokaal42, Markt 42.
16:00-00:00 uur

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

Ook Blikkie zal in de zomervakantie 
regelmatig op pad gaan om weer 
mooie spannende en ontroerende 
verhalen te brengen aan de kinderen 
van Helmond. Speeltuin Helmond-
West, Arbergstraat 85. Elke wo van 
17 juli t/m 14 aug 14:00-16:00 uur

Iedere zondag van mei t/m 
september vinden er in het 
Carat paviljoen in stadspark de 
Warande openluchtconcerten 
plaats. Programma: Eindhovens 
Seniorenorkest, VrijeTijdsOrkest Deurne 
en B-Orkest Harmonie Excelsior uit 
Gemert. Carat Paviljoen Warande, 
Warandelaan 1. 12:00 - 15:00 uur.

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

Volwassenen spelen te weinig 
Terwijl het zo leuk is om buiten 
te zijn te rennen zoeken en lol te 
trappen. Daarom organiseert De 
Museumdocent een (culturele) 
speurtocht voor volwassenen
Kasteelpark Helmond, Kasteelplein 1, 
HELMOND. zo 14 juli 14:00 - 16:00 uur, 
zo 25 augustus 14:00 - 16:00 uur.

Op de parkeerplaats van de 
Cacaofabriek wordt weer een heuse 
drive-in bioscoop geïnstalleerd. Hoe 
geweldig is dat. De film die we gaan 
draaien is Mamma Mia 2: Here We Go 
Again. De Cacaofabriek, Cacaokade 1, 
HELMOND. 22:15 - 01:00 uur.

Op de parkeerplaats van de 
Cacaofabriek wordt weer een heuse 
drive-in bioscoop geïnstalleerd. Hoe 
geweldig is dat. De film die we gaan 
draaien is Mamma Mia 2: Here We Go 
Again. De Cacaofabriek, Cacaokade 1, 
HELMOND. 22:15 - 01:00 uur.

Voel je als een echte musicalster 
en zing dans en acteer samen met 
musicaldocent Anne. Voor kinderen 
van 4 t/m 10 jaar. Graag vooraf 
aanmelden. Bibliotheek Helmond, 
Watermolenwal 11. 14:30 - 15:45 uur.

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

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, HELMOND.
vr 12 juli t/m vr 16 augustus.

ZOMERKERMIS 
HELMOND

De Helmondse Zomerkermis 

van donderdag 11 juli tot en met 

woensdag 17 juli. Er staan meer 

dan 55 attracties in het centrum 

van de stad.

Centrum Helmond, Markt.

 

Do 11 juli t/m di 16 juli 

do: 16:00 - 01:00 uur, 

vr: 13:00 - 01:00 uur, 

za: 12:00 - 01:00 uur, 

zo-di: 13:00 - 01:00 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?

12 
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.
19:00 - 23:00 uur.

T/M 
25 
AUG.

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.

JULI

Joni is een echt knuffeldier 
Joni is drie jaar en is een uitermate vriendelijk poesje 
met de warme kleuren die we “schildpad met wit” 
noemen, ze heeft een grappig wit puntje aan haar 
staart. Zij heeft het knuffelen in hoogst eigen persoon 
uitgevonden en heeft daar haar beroep én hobby van 
gemaakt; ze doet niks lievers. Ze nestelt zich bij ie-
dereen op schoot of in de hals en is ook helemaal niet 
van plan om uit zichzelf te vertrekken. Het lijkt wel 
of ze vastgeplakt zit. Dit is geen poesje voor mensen 
met een fulltime baan, want dan heeft ze te weinig 
om zich aan vast te klampen. Zeer knuffelig lieverdje. 
Ze doet bij ons niet bijster vriendelijk naar haar katse 
buren. Je zou bij zo’n poesje wat hoge protest-gelui-
den verwachten, maar Joni pakt het anders aan: ze 
produceert verrassend lage, tenor-achtige melodieën 
waarvan ze hoopt dat de ander er flink van onder 
de indruk is. Wij wel in elk geval; we moesten echt 
op zoek naar de bron van het geluid en waren heel 
verbaasd dat zij het was. Geen andere katten in huis 
dus. En ze moet naar buiten kunnen. 

INFO-/ ALARMNR.:  
0492 - 51 39 71
www.dierenambulancehelmond.nl
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aanstaande vrijdag 12 juli:
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!

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

LOKAAL TALENTEN PODIUM: DADAS TROOST

LOKAAL TALENTEN PODIUM: GEARRING


