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NIEUWE OOGST
FRUIT BIJ

FRUITTEELTBEDRIJF
JURRIUS

Goorsebaan 16 (bij sluis 8), 
Helmond  www.appelboer.nl 

Open: 
zaterdag de gehele dag 
dinsdag vanaf 13.00 uur

ZATERDAG 17-8 14:30 UUR 
OPTREDEN VAN

RESERVOIR DOGS BAND
VOORAFGAAND AAN

‘ONCE UPON A TIME… 
IN HOLLYWOOD’ VAN 15:00 UUR

Aankomende vrijdag vindt voor 
de laatste keer dit jaar een swin-
gend feest plaats in de kasteel-
tuin. Tim Akkerman zal tijdens 
het laatste Kasteeltuinconcert 
een tribute een muzikale ode 
aan zijn held Bruce Springsteen 
brengen in ‘Tim Akkerman 
sings The Boss’! 

De zanger is al zijn hele leven 
fan van Springsteen, sterker nog: 

songs als The River en Badlands 
staan volgens Tim aan de basis 
van zijn muzikale ontwikkeling. 
Albij eerdere optredens vond hij 
het leuk om The River af en toe 
te spelen, en mensen vroegen al 
snel of ze daar meer van konden 
horen. Zo werd ‘Tim Akkerman 
Sings The Boss’ geboren. Met dit 
geweldige project deed hij al veel 
grote festival aan en nu mogen 
wij er op De Kasteeltuinconcer-
ten ook van genieten. The Star-
dusters brengen in een werve-
lende show een tribute aan Neil 

Young! Met meerstemmige zang 
en vlammende gitaarsolo’s bren-
gen ze de muziek van Neil Young 
tot leven. Van subtiel akoestisch 
tot ronkend hard, altijd met res-
pect voor de meester zelf.

Op het Lokaal talentenpodium 
zullen The Feliciano’s voor een 
feestje zorgen.

Tijden 
De muziek op het hoofdpodium 
begint om 20.30 uur en eindigt 
om 23.00 uur. De muziek op het 

akoestische podium start om 
19.30 uur. De horeca is geopend 
van 19.00 uur tot 00.00 uur. Kin-
deren die de lege bekers helpen 
verzamelen, krijgen een leuke at-
tentie. De Kasteeltuinconcerten 
zijn gratis toegankelijk.

Kijk voor meer informatie over 
de Kasteeltuinconcerten 2019 op 
www.kasteeltuinconcerten.nl en 
like de facebookpagina 
www.facebook.nl/kasteeltuin-
concertenhelmond s

Nog één keertje dan… 

Tim Akkerman zal de concertenreeks feestelijk afsluiten (Bron foto; Melissa Scharroo, Capribee).

Centrum

0618938912
€50,00 EXTRA BONUS!

BEZORGERS 
GEVRAAGD

0618938912

GEVRAAGDGEVRAAGD
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Meld je dan aan als 
krantenbezorger bij

Wil jij 
een bonus van

en makkelijk 
en snel geld 
verdienen?

bezorging@deloop.eu 
of stuur een appje naar: 

06-18 93 89 12
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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...

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!

Als u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteit

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

Topmerken tegen zeer aantrekkelijke prijzen: Leolux 
Montel • Bert Plantagie • Schuitema • Mecam •R.A.C.

Centrum

Sinterklaas 
zoekt hulp!

Net als andere jaren is Sinter-
klaas ook dit jaar weer op zoek 
naar hulp om van Het Kasteel 
van Sinterklaas een groot suc-
ces te maken. Van 15 augustus 
tot en met 15 september is het 
mogelijk om via www.het-
kasteelvansinterklaas.nl in te 
schrijven als vrijwilliger. 

Op zondag 17 november meert 
de boot met de goedheiligman 
en zijn pieten aan in de haven 
van Helmond en nemen zij hun 
intrek in het Helmondse kasteel. 

Om ervoor te zorgen dat alles 
er piekfijn uitziet en dat de be-
zoekdagen vlekkeloos verlopen, 

is de hulp van wel 450 vrijwilli-
gers nodig. De werkzaamheden 
zijn heel divers; van directe hulp 
van de Sint tot decorbouwer of 
gastheer/-vrouw. Iedereen kan 
een steentje bijdragen.

Informatieavond op 12 september
Op donderdag 12 september om 
19.30 uur is er in wijkhuis De 
Fonkel (Prins Karelstraat 131 in 
Helmond) een informatieavond. 
Deze avond is vrij toegankelijk en 

is bedoeld om (potentiële) vrij-
willigers te informeren over wat 
het inhoudt om als vrijwilliger 
bij Het Kasteel van Sinterklaas 
te werken. Het is die avond ook 
mogelijk om in te schrijven. s

Vrijwilligers gezocht voor 
Het Kasteel van Sinterklaas 

(Bron foto; Jan Dijstelbloem). 

20e 
Brabantse 
markt 
in de 
Kasteeltuin

Zondag 18 augustus is er een 
historische markt in de Kasteel-
tuin in Helmond, leuke oude 
spullen van vroeger worden op 
170 kramen uitgestald, leuke 
dingen, gekke dingen, kostbare 
en handige dingen, zomaar of 
voor de heb het is er allemaal. 

Een compleet huis kan wor-
den ingericht met tweedehands 
en curiosa spullen. Het geheel 
wordt omlijst met middeleeuwse 
ambachten, optredens van acro-
batiek, er is live muziek en leuke 
kinderattracties. 

De markt is geopend van 9.00 
tot en met 16.30 uur. De toegang 
is 3 euro voor volwassenen, kin-
deren onder geleide t/m 12 jaar 
zijn gratis. s

Centrum

De Brabantse Markt staat er 
dit jaar alweer voor de 20e keer! 

(Bron foto; Organisatieburo J&E van Aerle BV).

www.helmondnu.nl
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Werkzaamheden bij rotonde Rijpelbaan – 
Rijpelbergseweg 

Vanaf maandag 19 augustus starten de werkzaamheden aan de Rijpelbaan 
en de Rijpelbergseweg in verband met het vervangen van leidingen van de 
stadsverwarming. De werkzaamheden worden naar verwachting tot en met
 4 oktober uitgevoerd. Gedurende die periode is de Rijpelbaan in noordelijke 
richting en de Rijpelbergseweg in beide richtingen afgesloten. Het verkeer wordt 
ter plaatse omgeleid. 

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 20 augustus 2019 en 
3 september 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 liggen de agenda’s 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. 

Bekendmakingen

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

Holterbergweide 31 01-08-2019 legaliseren tuinhuis OLO 4579877

Vuurvlinder 7 05-08-2019 maken uitweg OLO 4473495

Grasbeemd 19 06-08-2019 bouw vloer inpandig OLO 4585051

Slegersstraat 2A 06-08-2019 aanvraag brandveilig gebruiken OLO 4586269

Betuwehof 10 06-08-2019 aanvraag brandveilig gebruik OLO 4586579

Achterdijk 17 31-07-2019 revisieaanvraag OLO 4544553/4465741

Markt 201 07-08-2019 vestigen restaurant, plaatsen reclame 2019-X0954

Bindersestraat 1A 07-08-2019 verwijderen garagedeur en  OLO 4588047

  schoorsteen  

 

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

Hortsedijk 69 01-08-2019 vergroten woning OLO 4355743

Sportpark Espendonk 2 02-08-2019 oprichten 4 padelbanen OLO 4424703

Speelhuisplein 2 06-08-2019 Cultuurfestival 75 jaar bevrijding  OLO 4536669

  Helmond (28 september 2019) 

Citroenvlinder 11 07-08-2019 maken uitweg OLO 4489085

Marlijnstraat 29 08-08-2019 plaatsen overkapping/poort OLO 4444275

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

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

Havenweg 26 18-06-2019 plaatsen reclame OLO 4436129

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

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

Ruwe Putten, kavel B 4336    02-08-2019      kappen 12 bomen OLO 4544923

Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf: legging tot en met: 

Kaldersedijk  15-08-2019 26-09-2019 oprichten woning OLO 4077917

5B

Inzage

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken 

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

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

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

Zienswijzen 

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

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

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

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

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

14 0492).

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

de Plaetse, Brandevoort 22-05-2019     Pietendag (23 november 2019) 2019-01811

Markt 22-07-2019     Zomerse Markt in Oosterse sferen  2019-02333

  (25 augustus 2019) 

Kasteelplein 1 05-08-2019     Sinterklaas in de Piste 2019-02412

  (17 november t/m 4 december 2019) 

Kasteelplein 1 02-08-2019     Nacht van Cultuur (12 oktober 2019) 2019-02415

Ringdijk 20 05-08-2019     Open dag Lavans (28 september 2019) 2019-02416

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.:

de Plaetse, Brandevoort 01-08-2019  Pietendag (23 november 2019) 2019-01811

Raktweg 1 - Berkendonk e.o. 02-08-2019  Triatlon Brabant (29 september 2019) 2019-01468

Raktweg, Recreatiegebied 05-08-2019  Helmcross (13 oktober 2019) 2019-02291

Berkendonk 

Markt 05-08-2019  Zomerse Markt in Oosterse sferen  2019-02333

  (25 augustus 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.

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: Gerwenseweg (locatiecode AA079409051)

Melder:  Afdeling IBOR

Datum ontvangst: 24 juni 2019
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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

Verkeersmaatregelen 
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

2 Parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische auto’s 

met gebruik van de laadpaal in de volgende straat:

- Jan van Goyenlaan (VKB 1931)

Mogelijkheid van bezwaar

Indien u bezwaren heeft tegen een besluit kunt u dit schriftelijk bij ons kenbaar maken. 

Een gemotiveerd bezwaarschrift kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit 

indienen bij: gemeente Helmond, afdeling Bestuurs- en Juridische Ondersteuning, Postbus 

950, 5700 AZ  Helmond, onder vermelding van ‘bezwaarschrift’. U kunt ook online een bezwaar 

indienen via www.helmond.nl.

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, tevens 

op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht 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. Daarnaast zijn verkeersbesluiten in 

te zien op de www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact 

opnemen met dhr. H. Raijmakers, tel. 0492-58 7588.

Ontwerpbestemmingsplan Stationskwartier – Binnen Parallelweg 10-72
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 Stationskwartier – Binnen Parallelweg 10-72 met ingang van 15 

augustus 2019 gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.

Dit bestemmingsplan maakt omzetting van de kantoorpanden naar appartementen mogelijk.

Inzage 

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

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. 

De identificatiecode is NL.IMRO.0794.1000BP190010-1000. 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 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 Stationskwartier – Binnen Parallelweg 10-72. 

Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch 

naar voren worden gebracht door te bellen naar het hiervoor aangewezen telefoonnummer 

(0492) 70 2602.

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid 
bestemmingsplan “Stationskwartier – Binnen Parallelweg 10-72”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij van plan zijn om hogere 

waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, vast te stellen ten 

behoeve van het bestemmingsplan “Stationskwartier – Binnen Parallelweg 10-72”. Deze 

waarden bedragen maximaal 52 dB voor het wegverkeerslawaai ten gevolge van de Verlengde 

Stationsstraat, maximaal 49 dB ten gevolge van de Engelseweg, maximaal 67 dB ten gevolge 

van de spoorweg Eindhoven-Venlo en maximaal 55 dB(A) ten gevolge van het bedrijventerrein 

Vlisco.

De hogere waarden voor de geluidbelasting betreffen woningen zoals geprojecteerd bij de

transformatie van kantoren aan de Binnen Parallelweg in het bestemmingsplan 

“Stationskwartier – Binnen Parallelweg 10-72”.

Inzage

Met ingang van 15 augustus 2019 kunnen het ontwerp van het besluit en het akoestisch 

onderzoek zes weken door een ieder worden geraadpleegd op 

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. 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. 

Zienswijzen

Binnen genoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling 

hun zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan: College van burgemeester en 

wethouders, p/a Team Expertise en Ontwerpen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond onder 

vermelding van: zienswijze Wet geluidhinder BP “Stationskwartier – Binnen Parallelweg 10-72”. 

Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch 

naar voren worden gebracht door te bellen naar telefoonnummer 14 0492.

Burgemeester en Wethouders van Helmond 14 augustus 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.

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.

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

MELD JE AAN!
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Vrijdagkoopavond
tot 20.00 uur geopend

IEDERE ZONDAG OPEN
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

www.tuincentrumdebiezen.nlDeze aanbiedingen zijn geldig van 14 t/m 20 Augustus 2019

Tuinplanten

(Water) 
Ornamenten

Dierbenodigdheden

OrnamentenOrnamentenOrnamenten

Sfeer & Interieur

Tuinmeubels Buiten potterie

Diverse soorten

UP
TO50%

UP
TO50%

UP
TO50% UP

TO50%

UP
TO50%

UP
TO50%

Steenweg 36, Helmond  •  bekijk al onze merken op www.vanoorschotschoenen.nlSteenweg 40 Helmond  •  bekijk al onze merken op www.lascaladamesmode.nl

15 EURO EXTRA KORTING OP ALLE OUTLETPRIJZEN
Alle kleding helft van de helft

Outlet op Steenweg 42 geopend vrijdag en zaterdag

inal

Outlet op Steenweg 42 geopend vrijdag en zaterdag

BODEMPRIJZEN FESTIVAL

de gehele 
zomercollectie 

-50%

Dames 

zomerschoenen 

alles –50%

10% extra 

kassakorting
Hoge kortingen 

op herenschoenen 

Uitverkoop

Ons 

vertelt…

Jaja, het is weer overal uitverkoop, 
sale of hoe het tegenwoordig ook 
heet: opruiming.
Als ik da woord ergens zie staan, 
gaan alle bellen rinkelen. Tegen-
woordig is het het hele jaar door 

wel ergens opruiming, maar de 
echte uitverkoop is toch wel eind 
juli begin augustus.
En daar hou ik van als alles goei-
ekoper is. Ik heb er een neus voor 
hoor ik vaak van de mensen om 
me heen. We zitten al een eindje 
in dun uitverkoop dus je vind nu 
vaak winkels met hun leste restan-
ten met 75% korting.

Ja, er moet nog maar net iets voor 
oe bijzitten dat klopt, maar ik vind 
mistal nog wel wat.

Vaak is jou maat er net uit, maar 
in men maat hangt dan ineens wel 
iets. Ik vind het heerlijk om een top 
exemplaar van iets met heel veel 
korting te bemachtigen. Ik neem 
ook meestal de gok om het met 
30% te laten liggen en te wachten 
tot het 50% of 70% wordt. Ten-
slotte heb ik niet perse iets nodig. 
En natuurlijk heb ik  dees jaar al 
wat super mooie dingen kunnen 
scoren.

Zelfs op de mert is het uitverkoop, 
moete een zaterdag maar is gaan 
kijken. Wij gaan in september nog 
naar de zon en anders hang ik het 
gewoon weg tot de volgende hit-
tegolf, hopelijk volgend jaar. Dus 
mochte ook nog wa leuke zomer-
kleding of schoenen willen scoren, 
ga dees weekend is op speurtocht 
in ons eigen Helmond. 

En as ge dan toch in de stad bent, 
moete even naar de Elzas Passage 
gaan om een kijkje te nemen in 
de vernieuwde winkel van Miga 
Gifts. Ze hebben verbouwd en het 
is er godsgruwlijk skôn geworden. 

Hullemaal van deze tijd, een indu-
striële look met van die kei skone 
grote houten tafels en veul glas en 
zoals altijd worde er nog steeds 
met een vriendelijke lach gehol-
pen. Dit vind ik ook weer zonne 
fijne winkel waar een praatje kan 
en waar ge nog echt klant bent, kei 
goeie service.

Ons Stacey en ik zijn echt al jaren 
fan van deze mooie winkel in de 
Elzas Passage naast Paul en Riet 
da heet ook voortaan anders (da 
weet ik) mar vur de volksmond zo 
het herkenbaarste. Wij hadden er 
vurige week kei skone oorbellen 
gescoord en als ge in onze tassen 
collectie kijkt, prijken er heel wat 
Miga Giftjes op onze planken. Ge 
wordt er top geholpen door Arian, 
Roland, Danielle, Margo, Kim of 
Suzanne.

Ze zijn ook kei actief op social 
media, zowel Instagram als Face-
book, dat doen ze echt kei goed. 
Hebben altijd leuke acties en doen 
overal aan mee in het centrum. 
Daar mag menig winkel een voor-
beeld aan nemen. Heel veel suc6 in 
jullie prachtige verbouwde winkel.
Ik was al klant en zal het zeker blij-
ven. Miga Gifts in de Elzas Passage 
voor alle trendy merken tassen, 
horloges en sieraden, en betaal-
baar.
Zeker even gaan kijken

Tot volgende week,

Laatste kans! 
Komende week is voor u de 
laatste kans om een kraam of 
grondplaats te huren voor de 
braderie aan de Hoofdstraat te 
Mierlo-Hout die op zondag 25 
augustus van 11.00 tot 18.00 uur 
plaats vindt. 

Een buitenkans om je winkel, 
vereniging of bedrijf te promo-
ten. Heb je nog iets te ruimen of 
aan te bieden, grijp je kans. Voor 
Houtse mensen zijn er speciale 
prijzen. 
Stel niet uit en bel de organisatie: 
Café de Karper via 0492-537855 
of Koolen en Koolen via 013-
5801514 �

Helmond

De braderie Mierlo-Hout is een jaarlijks terugkerend evenement. 
(Bron foto; Eric van der Putten).
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Plameco Vakbedrijf Van Osch 
Kruiseind 16c, Gemert . T 0492-368100
Spoorweide 1, Riel. T 013-7200977
www.vakbedrijfvanosch.nl

We gaan voor dat wauw effect
Nieuw plafond in één dag
We gaan voor dat wauw effect
Nieuw plafond in één dag

•   
•   Gratis parkeren voor de deur
•   Persoonlijke en deskundige 

bediening
•   Vertrouwd adres sinds 1947

Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl
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TRAVEL - WALKING

SPORT - BIKING

FITNESS -RUNNING

KIJK OOK 
EENS OP

WWW.
ADVENTURE-

STORE.NL

*KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. GELDIG T/M 15 SEPTEMBER EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT 

• Altijd minimaal 10% met klantenspaarsysteem Bestellen 24/7 

TRAVEL - WALKING

SPORT - BIKING

FITNESS -RUNNING

STORE.NL

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

Door: Roel Verdonschot

Je benen voelen zwaar. Je veegt 
modder van je gezicht en je kle-
ren zijn kletsnat. Maar door de 
inspanning en de brandende 
zon voel je geen kou. Terwijl je 
de fi nishlijn passeert kijk je over 
je schouder en zie je hoe ande-
ren de obstakels die jij al over-
wonnen hebt, nog moeten ne-
men. En dan, dan is er dat ultie-
me beloningsgevoel dat alleen 
is weggelegd voor de helden 
van de Braverun. Je schreeuwt 
het uit “I DID IT”.

Nog groter evenement
De eerste editie van de Braverun 
in 2018 was meteen een groot 
succes en trok 850 deelnemers. 
Dit jaar verwachten wij een ver-
dubbeling van de deelname. 
Want wie wil er nu niet klimmen, 
klauteren, waden en kruipen. 
Door het water, door de modder, 

over obstakels…en eronderdoor. 
Er kan gekozen worden voor een 
traject van 6 of 12 kilometer, af te 
leggen op individuele of op team-
basis. Ook is het mogelijk om sa-
men met je kind(eren) een traject 
van 2 kilometer af te leggen.  Ook 
dit jaar is de monsterglide, een 
snelle waterglijbaan van 30 me-
ter lang die je met een plons in 
het water van de ecozone dropt, 
weer een van de meest uitdagen-
de van onze ruim 20 obstakels. 
Maar bij helden horen kastelen 
dus je mag deze editie ook reke-
nen op een andere eyecatcher: 
een gigantisch “fort” vol steile 
en schuine hellingen die door 
onze Braverunners met en zon-
der touwen bedwongen moe-
ten worden. Of wat dacht je van 
onze nieuwe, wankele waterbrug 
over de ecozone! 

Samen winnen
Winnen is belangrijk bij de Bra-
verun, maar het is geen compe-
titie. Met de Braverun overwin je 
vooral jezelf en de uitdaging die 

de afstand en de obstakels voor 
je vormen. Ben je bang om uit-
gelachen te worden? Dan heb je 
het idee achter de Braverun nog 
niet scherp. Want reken maar 
op die toegestoken handen van 
anderen wanneer jij even moeite 
hebt met die touwhelling. Me-
kaar helpen, of je elkaar nu kent 
of niet, dat is waar het bij de 
Braverun om gaat. De Braverun 
kent alleen maar winnaars, ten-
zij je niet meedoet natuurlijk.
Na afloop ga je niet meteen naar 
huis. In plaats daarvan nodigen 
wij je weer uit om je overwinning 
te vieren op ons speciaal gecre-
eerde horecaplein. Is je energie 
low-level geraakt na al die in-
spanning? Onze DJ krikt je peil 
wat dat betreft wel weer even op.

Inschrijven maar
Eigenlijk twijfelen we er niet aan 
dat we je enthousiast hebben ge-
maakt voor onze Braverun. Dit 
jaar kom je niet meer weg met 
“wist ik niet”. Ben je ook vanuit 
zakelijk perspectief enthousiast? 
Dat is mooi want wij bieden ver-
schillende manieren aan waarop 
je kunt sponsoren en je organi-
satie onder de aandacht kunt 
brengen. Voor meer informa-
tie bezoek je snel onze website: 
www.braverun.nl. 
We beginnen op 15 september 
om 11:00. s

2e Braverun 
obstacle run 

Niet voor watjes 
Brandevoort

De Braverun wordt gesponsord 
door Weekkrant De Loop en 

Adventure Store.

ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR

HELMOND
weekkrant de loop

Nu 15% korting
bij Adventure Store

op alle 
benodigdheden 

voor  de Brave Run
op vertoon van
uw startbewijs

Helmond Sport – Almere City FC 

Almere City FC is de jongste 
betaalde voetbal club van 
Nederland. In augustus 2005 
maakten de Flevolanders, 
toen nog onder de naam FC 
Omniworld, hun debuut in de 
eerste divisie. Dit ging echter 
niet zonder horten en sto-
ten. Een week voor de eerste 
competitieronde waaide het 
dak van de businessclub. Op 
de openingsdag zelf bleek het 
kunstgrasveld van het Mits-
ubushi Forklift Stadion onder 
water te zijn gelopen, waar-
door de wedstrijd moest wor-
den uitgesteld.

Het stadion dat inmiddels de 
naam Yanmar draagt, onder-
gaat tijdens dit seizoen een 
zodanige facelift dat de capa-
citeit wordt vergroot naar 4.500 
plaatsen. Volgens de planning 
is het vlak voor de play-offs ge-
reed, maar uiteraard moet deel-
name daarvoor nog wel wor-
den afgedwongen. Dit moet 
dan gebeuren met de hulp van 
vier nieuwe spelers. Dico Kop-
pers is daarvan het meest erva-
ren, hij behoorde in het seizoen 
2011-2012 tot de kampioensse-

lectie van Ajax. Later speelde 
de linksback nog voor ADO 
Den Haag, FC Twente, Willem 
II en PEC Zwolle.

Thomas Verheydt is de meest 
scorende nieuweling. In twee 
jaar MVV kwam de centrum-
spits tot 15 treffers, afgelopen 
seizoen trof hij dertien maal 
doel voor Go Ahead Eagles. 
Shayon Harrison is eveneens 
een aanvaller, vorig seizoen 
speelde hij in Australische A-
League voor Melbourne FC. De 
22-jarige Brit van Jamaicaanse 
afkomst genoot zijn jeugdop-
leiding voor de Engelse topclub 
Tottenham Hotspurs. Voor 
Mees Kaandorp is de Keuken 
Kampioen Divisie wel bekend 
terrein, getuige zijn 43 optre-
dens voor Jong AZ gedurende 
de afgelopen twee seizoenen.
Vorig seizoen verloor Helmond 
Sport in het SolarUnie Sta-
dion met 1-2 van Almere City 
FC. Bodi Brusselers (toen ge-
huurd van NAC Breda, maar 
inmiddels vertrokken) bracht 
Helmond Sport op voor-
sprong, maar bleef uiteindelijk 
door twee goals van de Itali-
aanse huurling Edoardo So-
leri (ook vertrokken) met lege 
handen achter. s

Helmond

De eerste thuiswedstrijd 
speelde Helmond Sport 
gelijk tegen FC Volen-
dam. (Bron foto; Wim 
van den Broek).

www.helmondnu.nl
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De Kasteeltuinconcerten 2019 bedankt 
alle partners, sponsoren, artiesten en 

vrijwilligers die de negentiende editie mede 
mogelijk hebben gemaakt

WWW.HELMONDCITYEVENTS.NL
WWW.KASTEELTUINCONCERTEN.NL

De Kasteeltuinconcerten 2019 bedankt alle lokale partners voor een prettige samenwerking:
33 Good Food, Bobby’s Bar, Borrelbar de Haven, De Borrelbar Helmond, De Cacaofabriek, Beer & Sport Bar de Bascule, 

Proeverij de Bank, Stadherberghe de Kei, Café de Vlegel, Franske, Grand Café De Vijfhoeck, Brasserie Kasteelpoort, 
Lokaal 42, Muziekcafé, Restaurant Roka, ’t Kelderke, Se7en, Welkom Thuis, Museum Helmond, JUUDS Foederer.

Op een eenvoudige manier leren internetten?
Kom naar Klik&Tik in de Bibliotheek 

Het opzoeken van de vertrek-
tijd van je trein, invullen van je 
belasting, foto’s van je klein-
kind opzoeken. Tegenwoordig 
is internet niet meer weg te 
denken uit ons leven. Toch kan 
het soms moeilijk zijn om je een 
weg te banen door de oneindige 
mogelijkheden die computers 
en internet ons bieden. Wist 
je dat je hierbij geholpen kunt 
worden? 

Ook Jamila Majdoubi liep tegen 
problemen aan bij het gebruik 
van internet. Zij deelt haar er-
varingen:  ‘’Eerst moest ik altijd 
aankloppen bij mijn zussen als ik 
iets wilde bestellen. Soms had-
den zij dan geen tijd en dan kon 

ik ook niet verder. Daarom vind 
ik het belangrijk om te leren, dan 
kun je het zelf doen en ben je niet 
afhankelijk van anderen.’’ 

Jamila Majdoubi neemt deel aan 
de Klik & Tik-cursus in de Biblio-
theek Helmond. Op een heel een-
voudige manier wordt uitgelegd 
hoe een computer werkt en leer 
je meer over hoe je iets opzoekt 
op internet. Dit kan in je eigen 
tempo, dus ook als je nog hele-
maal geen ervaring met compu-
ters hebt.  En zo lang als je het 
nodig hebt. Onder begeleiding 
van bibliotheekmedewerkers 
leer je deze ‘basisvaardigheden’ 
en krijg je persoonlijke begelei-
ding bij de vragen waar jij tegen 
aan loopt. ‘’In het begin vond ik 
het lastig, omdat je aansluit in 
een onbekende groep en ik bang 

was om foutjes te maken. Maar 
na een tijdje is dat weggegaan, 
iedereen is er om te leren en je 
hoeft nergens bang voor te zijn. 
Als ik er echt niet uitkom, dan 
vraag ik gewoon om hulp.’’, aldus 
Jamila Majdoubi.

Vooruitgang boeken
Dat de cursus behulpzaam is, 
blijkt ook uit de vooruitgang die 
ze geboekt heeft en daar is ze best 
trots op. ‘’Ik had eerst moeite met 
het opzoeken van informatie, nu 
ik weet hoe ik Google gebruik 
heb ik alles binnen een mum van 
tijd gevonden.’’  Leuke bijkom-
stigheid is dat zij meestal geen 
hulp meer nodig heeft. Hebben 
de ervaringen van Jamila Maj-
doubi  jou al geïnspireerd?  De 
Klik&Tik basiscursus internet is 
elke week in de Helmondse Bibli-
otheek aan de Watermolenwal 11 
en is bovendien gratis. Wil je ook 
leren omgaan met een computer 
of gewoon oefenen onder bege-
leiding? Dat kan vanaf 22 augus-
tus weer elke donderdagmiddag  
van 13.30 tot 15.00 uur.

Wil je meer weten of wil je jezelf 
aanmelden? Bel dan naar 0492-
522220 of vraag het aan de me-
dewerkers in de Bibliotheek. 
Als dat lukt, kun je je ook (laten) 
aanmelden via de website:
www.bibliotheekhelmondpeel.
nl/klik&tik  s

Dankzij de cursus kun jij je binnen no-time redden op het internet! 
(Bron foto; Bibliotheek Helmond).

Centrum

Komende zondag 18 augustus 
gaat Tourclub Mierlo- Hout de 
Bokkenrijderstocht rijden. De 
rit gaat vanuit Mierlo-Hout 
via Gerwen, Best, Liempde, 
Oirschot naar de pauzeplaats 
herberg “Den Bockenreyder”  
tussen Hilvarenbeek en Es-
beek.

Speciaal het woord aan de 
uitbater van de pauzeplaats: 
“Welkom “In den Bockenrey-
der”. Ons herbergske (waor 
nog zand op de vloer ge-
strooid wordt, net als vrûger) is 
uniek gelege op landgoed “De 
Utrecht”, vlakbè de venne en 
midde in de bosse. Tisser goed 
en vurral schôôn. De natuur in 
al zun bonte kleure. Ge kunt 
hier fèèn wandele, fietse en 
ôk perdrije, as goe èège perd 
meebrengt. En ge kunt lekker 
ötruste op ons grôôt terras of 
bij ut knapperend vûrke van 
dun openhaard.”

Na de pauze wordt de tocht 
vervolgd via Vessem, Wintelré, 
Best, Son terug naar Mier-
lo- Hout. Deze mooie  tocht 
wordt voorgereden door Opa 
Nol Gijsbers van Sportschool 
Spartacus en gevolgd door 
onze volgauto met chauffeur 

Frans van Dorst. Nol heeft pa-
tent op deze tocht. Het is zijn 
tocht en daar blijft iedereen 
mooi vanaf.

De start zal om 08:00 uur 
plaatsvinden bij jeugdboerde-
rij “De Houtduif” aan de Koe-
veldsestraat 4 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-mierlo-
hout.nl. Of neem een kijkje op 
onze Facebook pagina. Indien 
je als gastrijder twijfelt of je de 
afstand wel aan kunt of twijfelt 
over het te presteren nivo, we 
hebben een volgauto met aan-
hanger om deelnemers die het 
toch te zwaar vinden te onder-
steunen. Een tourclub is geen 
raceclub of wedstrijdteam. Het 
gaat om het genieten op de 
fiets in de buitenlucht in een 
gezellig gezelschap. Hopende 
op een goede opkomst, tot 
zondag.

Mierlo-Hout

Toerclub Mierlo-Hout fietst: 
Bokkenrijderstocht  

zondag.
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extra rustiek, 
22 cm breed, 15 mm dik

van 69.95 nu per m2

47.95

LAMEL PARKET
MULTIPLANK

LAMINAAT
LANDHUISDELEN XXL

verkrijgbaar in 
5 kleuren

24 cm breed
van 21.95 nu per m2

9.95

KLIK PVC

15,5x77,5 cm, 14 mm dik, eiken toplaag, 
4 zijde mini velling, verkrijgbaar in diverse 

kleuren, van 79.95 nu per m2

STUNT AANBIEDING

200.000m2 op 
voorraad

Gratis reserveren en 
breed assortiment

Wij zijn de 
goedkoopste

Laagste prijsgarantie 
en deskundig advies

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

VLOER HET ZELF EINDHOVEN WILLEM V. KONIJNENBURGLAAN 1C, INDUSTRIETERREIN DE KADE. TEL. 040-2468180
VLOER HET ZELF HELMOND ENGELSEWEG 223B, HELMOND. TEL. 0492-52 52 70

drager Rigid
toplaag 0,30 mm 

4,5 mm dik
leverbaar in 4 kleuren

van 37.95 nu per m2

19.95
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VLOEREN INSPIRATIE

MEENEEM PRIJS

39.95
VLOER HET ZELF
PLAK PVC XXL

verkrijgbaar in 7 kleuren
van 39.95 nu per m2

24.95 33.9595

PVC STUNT
inclusief leggen 
en zelfklevende 

ondervloer

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

van 55.95 nu per m2  voor maar

RUSTIEK EIKEN VISGRAAT

Complete traptreden, 
diverse kleuren, 13 treden, 
incl. stootborden, anti-slip 
strip, montagelijm en olie. 
excl. montage, incl. btw

TRAPRENOVATIE. 
MULTIPLANK EIKEN

vanaf 

625.-

Van vrijdag 23 tot en met zon-
dag 25 augustus is het muziek 
dat de klok slaat op de Lamber-
tushof in Helmond. Vrijdag- en 
zaterdagavond met de beste 
muziekfi lms en zondag met 
steengoede livemuziek: Cinema 
+ Musique en Plein Public. En 
zoals altijd gratis toegankelijk.

Dit jaar viert Stichting Lambertus-
hof een primeur en een jubileum 
ineen: voor de eerste keer vindt 
buitenfilmfestival ‘Cinema’ plaats 
in hetzelfde weekend als popfes-
tival ‘Musique’, dat dit jaar voor 
de vijftiende keer wordt georgani-
seerd op het sfeervolle hofje. 

Tijdens de filmavonden is de ho-
reca open vanaf 20:00. De films 
starten bij voldoende duisternis, 
tegen 21:00. Op vrijdagavond is 
de charmante muziekfilm Sing 

Street (2016, Ierland) te zien. Op 
zaterdag is de beurt aan mo-
derne klassieker en meervoudig 
Oscarwinnaar La La Land (2016, 
VS).

Zondag gaat de horeca open om 
14:30. De eerste act van de dag is 
de veelzijdige singer-songwriter 
Sjors. Hij begint om 15:00. Daarna 
brengt Wood 88 de beste rockhits 
uit het verleden, van The Rolling 
Stones tot Queen. Stomende en 
swingende bluesband Hoodoo 
Monks betreedt vervolgens het 
podium. Afsluiter is de band Men 
on the Moon. Deze groep ervaren 
muzikanten brengt een heerlijke 
ode aan een van de beste bands 
aller tijden: R.E.M.

Meer informatie over de films en 
artiesten is te vinden op www.
lambertushofhelmond.nl en op 
Facebook Stichting Lambertus-
hof. Iedereen is van harte wel-
kom en de toegang is gratis. s

De beste muziekfilms en gevarieerde 
livemuziek op Lambertushof Helmond 

Centrum

Stomende blues van 
Hoodoo Monks tijdens Cinema en 
Musique en Plein Public. 
(Bron foto: Dave van Hout).

Helmond krijgt halve marathon bij 
Rondje Brandevoort

Het welbekende evenement 
Rondje Brandevoort heeft dit 
jaar de primeur met een nieuwe 
afstand; de halve marathon.  
Bovendien is er dit jaar offi  ciële 
tijdswaarneming voor alle af-
standen van de trimloop.

Op  zondag 22 september vindt 
de 12e editie van het hardloop- en 
wandelevenement Rondje Bran-
devoort plaats. Voor alle hard-
lopers is er een leuke afstand 
om te lopen; 5, 10, 16 kilometer 
of de halve marathon. Met deze 
laatste afstand wil Rondje Bran-
devoort zich verder op de kaart 
zetten als hardloopevenement in 
de regio. Nieuw dit jaar is ook de 

tijdsregistratie voor de trimloop 
zodat hardlopers hun prestatie 
na het lopen kunnen terugzien. 
Bovendien zijn er mooie prij-
zen te winnen, voor de eerste 3 
plaatsen van elke afstand zijn er 
cadeaubonnen door sponsoren 
beschikbaar gesteld. 
Ook wandelaars zijn welkom bij 
Rondje Brandevoort. Voor hen is 
een mooie route van 10 kilome-
ter uitgezet. Deze gaat door het 
sfeervolle Brandevoort en omge-
ving. Wandelaars en hardlopers 
ontmoeten elkaar weer bij de 
finish op sportpark Brandevoort. 
Kinderen kunnen deelnemen 
aan de Kidsrun. Deze vindt plaats 
op de atletiekbaan van het sport-
park. Gestart wordt met een ge-
zamenlijke warming up. Als de 
spieren warm zijn kunnen de 

kinderen van start. Ze lopen af-
standen van 400 (t/m 5 jaar), 800 
(6 en 7 jaar) of 1200 (8 t/m 12 jaar) 
meter. Alle kinderen worden be-
loond met een mooie medaille. 
Na het lopen kunnen kinderen 
meedoen aan  leuke activiteiten 
die voor hen georganiseerd wor-
den op het sportpark.

Rondje Brandevoort wordt ge-
organiseerd door Lopersgroep 
Brandevoort en vindt plaats op 
het Sportpark in Brandevoort. 
De organisatie wil zoveel moge-
lijk mensen in beweging krijgen 
door dit sportieve en gezellige 
evenement. Meer informatie is te 
vinden op www.rondjebrande-
voort.nl. Via deze website kun je 
ook inschrijven voor de trimloop, 
wandeltocht of de kidsrun. �

Brandevoort

(Bron foto; Jan Dijstelbloem).
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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.

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.

Geldend van 25 juni t/m 31 augustus 2019 m.u.v. lopende aanbiedingen.

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 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-
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.

Help, mijn ouders maken me gek. 
Ik ben 17 jaar en heb op school de 
opdracht om een maatschappe-
lijk thema te beschrijven en heb 
bedacht dat ik ook in het echt 
wel antwoord op mijn vraag zou 
willen, want ik weet echt niet 
wat ik moet doen. Ik woon van 
zondag tot woensdag bij mijn 
vader en van donderdag tot zon-
dag bij mijn moeder. Inmiddels 
gaat dit nu al drie jaar heel erg 
goed, maar tijden veranderen. Ik 

houd ontzettend veel van mijn 
vader en ook van mijn moeder, 
maar nu komt het probleem. Ik 
wil graag op stap en van mijn 
moeder mag ik dat niet omdat ik 
te jong ben. Mijn vader zegt dat 
het wel moet kunnen omdat hij 
tenslotte ook op zijn 17e op stap 
ging. Maar…ik ga al jaren pas op 
zondagochtend naar mijn vader 
en de vrijdag en zaterdag, dé sta-
pavonden, ben ik altijd bij mijn 
moeder. 

Het omruilen is bij allebei eigen-
lijk niet echt bespreekbaar denk 
ik, want ze roepen steeds dat 
ze het zo fijn vinden dat we al-
lemaal goed met elkaar overweg 
kunnen en geen gedoe hebben. 
En dan moet ik mijn moeder 

vertellen dat ik wél ga stappen 
als ik bij papa ben en zij vindt dat 
niet goed. Dat het zo fijn is, geldt 
vooral voor hen maar niet voor 
mij! Hoe kan ik klaar krijgen dat 
ik wél op stap kan gaan? Al mijn 
vriendinnen gaan!

Dilemma 10:

Dilemma 11: Stappen

Beste moeder,
Een goede vader zou zijn kinde-
ren nooit weghalen bij hun moe-
der. Want die geeft hun veiligheid 
en geborgenheid. En iedere vader 
weet dat kinderen dat nodig 
hebben. Dus als hij zich opstelt 
als goede vader dan hoef jij niet 
bang te zijn. Maar als hij vaker 
niet goed luistert naar de kinde-
ren en wat zij nodig hebben, dan 
kunnen de kinderen niet zo lang 
bij hem blijven en kunnen ze dus 
niet met hem mee op vakantie. 

pliciet toestemming geven aan 
iemand voordat deze jouw kind 
mee mag nemen naar het bui-
tenland. Dat geld dus ook wan-
neer iemand een dagje naar een 
pretpark in Duitsland ofzo gaat. 
Hier zijn formele papieren voor. 
Om hier meer informatie over te 
krijgen kan je contact opnemen 
met de Koninklijke Marechaus-
see. Zij hebben op hun website 
hier duidelijke informatie over-
staan en zijn ook telefonisch 
hierover bereikbaar. Zodra je 
weet hoe het zit, kan je de for-
mele papieren wellicht met je ex 
doornemen. Jij moet immers die 
toestemming geven aan hem. 
Door de afspraken concreet op 
papier te zetten, geeft het je ho-
pelijk wat meer geruststelling. 

In eerste instantie lijkt het mij 
verstandig om uit te zoeken 
wat de formele regelgeving is. 
Je moet namelijk, zolang je (ge-
deeld) ouderlijk gezag hebt, ex-

Reactie:

Reactie:

Misschien kun je met andere 
mensen die hem kennen eens 
praten over hoe zij hem vinden 
als vader. 

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 11 en mogelijk wordt uw reac-
tie over twee weken geplaatst. s

15
JAAR

SCHOOTENSE DREEF 25, HELMOND  |  0492 - 50 79 79  |  WENABV.COM

VACATURES REGIO HELMOND

•  TECHNIEK

• PRODUCTIE

• LOGISTIEK

• OPERATOR
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SHOP DE SALE OOK ONLINE MET 50% KORTING! WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

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

SALE 70% KORTING
OP DE HELE ZOMERCOLLECTIE* 

LAATSTE WEEK T/M ZATERDAG 24 AUGUSTUS 

SHOP NU OOK AL DE NIEUWE COLLECTIE!
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Rabobank steunt clubs en 
verenigingen met Rabo ClubSupport

Meld je club nog aan 
voor 20 september

Rabo ClubSupport is van start. Verenigingen 
en stichtingen uit Helmond zijn (per e-mail) 
uitgenodigd om zich in te schrijven voor Rabo 
ClubSupport. Of het nu een breivereniging 
of een van de vele voetbalclubs is, als 
maatschappelijke bank gelooft Rabobank 
in de kracht van clubs, verenigingen en 
stichtingen. Ze maken de leden, buurt en de 
lokale samenleving sterker.

Clubs en verenigingen die zich inschrijven 
voor Rabo ClubSupport, voeren campagne om 
stemmen te werven voor een zelf opgegeven 
bestedingsdoel. Iedere stem is daarbij geld 
waard. Zonnepanelen op het clubhuis, betere 
breinaalden, organisatie van een Ouder-Kind 
Toernooi; wat een club ook dringend nodig 
heeft of graag wil verwezenlijken, met Rabo 
ClubSupport is de kans groot dat het er 
daadwerkelijk van komt. En het mooie is, als lid 
van Rabobank heb je invloed en stem je mee op 
deze mooie doelen en initiatieven. 

Samen vieren we de winst 
En dat is belangrijk. Clubs en verenigingen 
moeten vaak creatief zijn om te kunnen 
voortbestaan. Terwijl ze veel meer betekenen 

dan alleen ontspanning bieden of mensen laten 
sporten. Clubs en verenigingen maken de leden, 
de buurt en de lokale samenleving sterker. Het 
is de plek waar leden samenkomen. Talenten 
ontplooid én benut worden. Dat is de échte winst. 
We ondersteunen hen zodat zij kunnen blijven 
doen wat ze nu al doen. Onze wereld, buurt voor 
buurt, beter en sterker maken. 

Rabo ClubSupport
Rabobank stelt in 2019 in Helmond in totaal 
100.000 euro beschikbaar om te investeren 
in lokale clubs en verenigingen. Clubs en 
verenigingen hebben een persoonlijke 
uitnodiging ontvangen met een unieke code om 
zich in te schrijven voor Rabo ClubSupport. 
Verenigingen en stichtingen kunnen zich 
aanmelden tot en met 
20 september 2019. 
De stemperiode voor 
de leden start op 27 
september 2019. 

Meer informatie over Rabo 
ClubSupport vind je op 
Rabobank.nl/clubsupport

Expo in de Cacaofabriek: Melting Pot 

Spectaculaire opening exposi-
tie “Melting Pot” op zondag 18 
augustus in de Cacaofabriek.  
DJ Sneep en Hans Dulfer zullen 
acte de présence geven! Unity-
Eight Helmond zal een explosief 
optreden verzorgen. Aanvang 
15.00 uur en de toegang is gratis.

De expositie draagt de naam 
Melting Pot (Smeltkroes) en is 
samengesteld door Kool Koor, 
graffitikunstenaar uit Brussel.
De expositie is het resultaat van 
een samenwerking tussen Urban 
Matterz en De Cacaofabriek. De 
stichting Urban Matterz viert dit 
jaar haar eerste lustrum en dat is 
reden genoeg voor een speciale 
expo. In de tentoonstelling is on-
der andere werk te zien van twee 
belangrijke graffiti kunstenaars 
van het eerste uur: Kool Koor, die 
zijn carrière begon in de jaren 80 

in New York en Hugo Kaagman, 
een van de pioniers van de Ne-
derlandse graffitiscene.

Streetart is van subcultuur 
mainstream geworden. Elke stad 
heeft tegenwoordig metershoge 
murals die worden gemaakt 
door de nieuwe generatie street 
artists. Een aantal van deze mu-
ral kunstenaars  zijn uitgenodigd 
voor de tentoonstelling in De Ca-
caofabriek. Studio Giftig en Zen-
kone hebben een monumentale 
muurschildering in Helmond 
gerealiseerd. Samen met Collin 
van der Sluijs en Dave de Leeuw 
tonen zij hun werk.

Om de Melting Pot compleet te 
maken, is old-school graffiti art 
uit twee particuliere collecties in 
de tentoonstelling opgenomen. 
Hieronder werken van Rammel-
zee, Quick en Seen.
De ontstaansgeschiedenis van 
de Streetart die stevig verbonden 

is met HipHop, is gedocumen-
teerd door Joe Conzo. Deze New 
Yorkse fotograaf heeft vanaf het 
allereerste begin de hiphop scene 
vastgelegd op de gevoelige plaat. 
Zijn documentaire foto’s geven, 
samen met foto’s van hiphop 
artiesten van de hand van Hans 
van den Berkmortel, een mooi 
tijdsbeeld van 30 jaar HipHopge-
schiedenis.
Jeroen Staarink selecteerde voor 
deze tentoonstelling videoclips. 
Deze zijn in een doorgaande loop 
te zien en te horen in de tentoon-
stelling. 
In de lichtstraat van De Cacaofa-
briek zijn de winnende foto’s te 
zien van een publiekswedstrijd: 
‘Wie maakte DE foto van het 
Urban Matterz festival de afgelo-
pen edities?’ 
Een deskundige jury selecteerde 
vijf winnaars en natuurlijk is er 
ook een publiekswinnaar.
De winnende foto’s zijn op groot 
formaat te bewonderen. s

(Bron foto; Kool Koor).

Centrum

Binnenstad

Bloemschikcursus 
bij Groei & Bloei 

Groei en bloei afd. Helmond 
e.o. nodigt iedereen uit om een 
gezellige bloemschikcursus te 
komen volgen. Vindt u tuinie-
ren leuk en maakt u graag een 
mooie creatie met bloemen? 
Dan bent u van harte welkom. 

Tijdens de cursus leert u de tips 
en trucs om met speciale tech-
nieken een mooi bloemstuk te 
maken. Wij werken met thema’s. 
Het thema voor les 1 is “Center 
of attention “. U krijgt vooraf 
suggesties en tips over dit on-
derwerp. U bedenkt thuis wat u 
tijdens de les wilt maken, u zorgt 
zelf voor materialen en brengt 
deze mee naar de les. Aan het 
einde van elke les worden de 
gemaakte stukken samen ge-
evalueerd en gefotografeerd. 

Het thema voor de volgende les 
wordt dan ook uitvoerig bespro-
ken en via de mail worden u deze 
suggesties en tips ook weer toe-
gestuurd.

Cursusleiders zijn Harma de Bie, 
tel. 06-13071259 en Ina Doornbos, 
tel. 06-44540175. 
Locatie: Wijkhuis de Fonkel, 
Prins Karelstraat 131, vergader-
zaal 1 en 2 begane grond. Tijden 
van 19.30 tot 21.30 uur.
Cursusdata: 18 september, 23 ok-
tober, 20 november en 11 decem-
ber 2019, 15 januari, 12 februari, 18 
maart, 22 april en 13 mei (inhaal 
les) 2020.

Kosten: €60,- voor leden van 
Groei & Bloei en € 90,- voor niet-
leden van Groei& Bloei. Voor 
meer info of aanmelding kies an-
nelieskesselsdriessen@hotmail.
com of bel 06-15658006. s

www.helmondnu.nl
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Deelnemende winkels:  Visspecialiteiten Remco Jacobs  |  Restaria De Bus  |  Nakay 

Romonesco Slager-traiteur  |  KarakterKapper  |  Primera De Luifel  |  Hans Deelen Groente & Fruit   

Duijmelinck Kaas en Delicatessen  |  Feestshop De Ballon  |  Bloemisterij Kees Quekel  |  Supervlaai  

Chinees Restaurant Happy Valley  |  Bakkerij der Kinderen  |  Onje Clonje

WAT MOET JE DOEN?
Koop bij 5 verschillende winkels tijdens de actieperiode en ontvang één stempel per 

winkel per aankoop. Heeft u 5 vakjes vol dan kunt u uw spaarkaart inleveren om deel 

te nemen aan de gezamenlijke brunch.

WAT IS ER JE DOEN?
De brunch zal plaatsvinden in het 

winkelcentrum op zondag 8 september. 

Tijdens de brunch zal er een loterij 

gehouden worden met diverse leuke 

prijzen. Verder zal de middag muzikaal 

omlijst worden door muziek van 

zanggroep de kersenpitten.

Graag tot ziens!

OP 8 SEPTEMBER  
VAN 12.00-14.00 UUR

Spaar 
en smul

SPAREN KAN NOG T/M ZATERDAG 31 AUGUSTUS.  
Spaarkaarten zijn te verkrijgen bij de deelnemende winkels (zolang de voorraad strekt). 

Kom jij gezellig brunchen 
in Winkelcentrum de Bus?
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Bloemboetiek Nicole!

Bij Bloemboetiek Nicole aan de Mierlose-
weg vieren ze deze week feest: de winkel is 
namelijk verkozen tot beste bloemenwinkel 
van Helmond (bron: In De Buurt Helmond). 
Om deze winst met alle klanten te vieren, 
krijg je tot en met zaterdag 17 augustus 
een attentie (ongeacht het bestedingsbe-
drag) én een waardebon t.w.v. 5 euro ca-
deau bij besteding vanaf 20 euro. Dat is  
mooi meegenomen!

Veiling verse bloemen
Nicole en haar, naar eigen zeggen, linker-en 
rechterhand Ad van Werde, die vanaf de start 
al in de winkel staat, en het hele team bieden 
de klanten al 35 jaar een uitgebreid assorti-
ment en verse bloemen, die Nicole meerdere 
malen per week  rechtstreeks vanaf de bloe-
menveiling haalt. Ook een groot pluspunt is 
de bezorgdienst die de winkel heeft. Daar-
voor geldt: vandaag besteld, vandaag nog be-

zorgd! De winkel heeft een vaste klantenkring 
uit Helmond en omstreken en is in al haar 
jaren een begrip geworden in Helmond waar 
je niet alleen terecht kunt voor een mooie 
bos bloemen, maar ook zeker voor een fijn  
praatje: “We hebben ook klanten die de tra-
ditie doorgeven aan de volgende generatie. 
Zij kwamen hier als kind en nu nemen ze hun 
eigen kinderen mee. Dat is mooi om te zien”, 
vertelt Nicole.

Bereikbaarheid
Ondanks dat de werkzaamheden aan de 
Mierloseweg in volle gang zijn en de weg 
voor de deur openligt, is de winkel wel ge-
woon bereikbaar: “Mensen kunnen door-
rijden tot aan de dierenwinkel om te par-
keren en ook vanuit andere kant (vanuit 
de Hoofdstraat) kun je de winkel bereiken”,  
vertelt Nicole.

En de winnaar is

een attentie (ongeacht het bestedingsbe
drag) én een waardebon t.w.v. 5 euro ca

Bij Bloemboetiek Nicole aan de Mierlose
weg vieren ze deze week feest: de winkel is 
namelijk verkozen tot beste bloemenwinkel 
van Helmond (bron: In De Buurt Helmond). 
Om deze winst met alle klanten te vieren, 
krijg je tot en met zaterdag 17 augustus 
een attentie (ongeacht het bestedingsbe

Bij Bloemboetiek Nicole aan de Mierlose
weg vieren ze deze week feest: de winkel is 
namelijk verkozen tot beste bloemenwinkel 
van Helmond (bron: In De Buurt Helmond). 
Om deze winst met alle klanten te vieren, 
krijg je tot en met zaterdag 17 augustus 
een attentie (ongeacht het bestedingsbe

Bloemboetiek Nicole
Mierloseweg 264  Helmond
0492 - 544 910
www.bloemboetieknicole.nl

ZOEKT BEZORGERS
Zoek jij  een leuke bijbaan?

Pak je een 2e wijk? 
Dan krijg je €10 bonus er extra bovenop!

Veel beter verdienen dan in bijv. een supermarkt!!!

app naar 0618938912

Word bezorger bij Weekkrant De Loop 
en ontvang een bonus van:

HELMOND
weekkrant de loop

Droom en doel: deelnemen aan de 

Paralympics 2020 in Tokio, 
gaat u samen deze weg met mij? 

www.nielsonwheels.com

‘Niels 16 jaar, leerling dr. Knippenberg College Helmond. 
Op éénjarige leeftijd werd ik getroffen door de Meningokokken 

bacterie, gevolg 2 benen en vingerkootjes geamputeerd, 
op 16 jarige leeftijd wereldkampioen tennis junioren 2019.’
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Op dinsdag 27 augustus wan-
delt IVN Helmond door Na-
tuurgebied de Bundertjes. Ze 
lopen langs de voormalige 
abdij van Binderen en het ka-
pelletje. 

Vervolgens lopen ze langs de 
Gulden Aa en het stiltegebied 
om via het koeienpad weer 
richting de woonwijk te lo-
pen. Ondertussen vertelt de 
gids uitgebreid over Binderen 
en haar abdij, over de Gulden 

Aa en het toekomstige land-
schapspark Gulden Land.

Verzamelen om 10.00 uur op 
het parkeerterrein voor het Jan 
Vissermuseum, Keizerin Ma-
rialaan 5 in Helmond. Iedereen 
kan deelnemen, ook als je nog 
geen 55 bent, je hoeft ook geen 
lid te zijn van IVN. De wande-
ling is gratis, de route is onge-
veer 4 kilometer lang. Niet ge-
schikt voor rolstoelen. De gids 
is Setty Vos.

Info: Setty Vos, tel. 0492-545649 
of setty_vos@hotmail.com s

Markt 45a, Helmond
(bij de kubuswoningen)

Facebook/Instagram: 
@tiendasdiferentes

Korting geldig t/m 31-8-19

20% korting 
op een waterflesje 

naar keuze

10% korting
op alle verse maaltijden

Hoofdstraat 114, Helmond

iceNchoc
3 BOLLETJES IJS

3,60 2,50
KOP KOFFIE

10% 
KORTING

Nieuwveld 9, Helmond

italiaans ijs en chocolade

en/of

AUGUSTUS AANBIEDINGEN 2019

vrijdag 16 augustus week nummer 33 

AUGUSTUS AANBIEDINGEN 2019
AUGUSTUS AANBIEDINGEN 2019

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

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

Grieks Restaurant Epsilon 
Steenweg 24, 5707 CG  Helmond

0492-837446    www.grieksrestaurantepsilon.nl

2 Gangen keuzemenu 
voor maar € 15,95!!
2 Gangen keuzemenu 
voor maar € 15,95!!
2 Gangen keuzemenu 

Geldig in de maand augustus.

Voorgerecht
Tzaziki • Tomaten
Bonensoep • Hoofdgerecht 
Giros • Souflaki • Corfu schotel

500 
PROFESSIONELE 
VISITEKAARTJES

dubbelzijdig full colour, 300 grams, 55x85 mm

Adcommunicatie. Steenovenweg 20, Helmond
Geldig t/m 31-8-2019 en aanlevering 

van drukklaar document.

Open dag 
Natuurtuin De Robbert 

Vorig jaar om deze tijd stonden 
de waterpoelen in de natuur-
tuin droog. Nu is er weer water 
te zien maar de hitteshock van 
2018 heeft de natuur fl ink opge-
schud. Soms met onverwacht 
positieve gevolgen. Sinds en-
kele jaren krioelde de grootste 
poel van de stekelbaarsjes. 

Hongerige beestjes die elk jaar 
een flink deel van de andere wa-
terdieren opaten. Hoe de stekel-
baarsjes in de poel terecht zijn 
gekomen, is onbekend maar nu 
is het water weer visloos. Het 
waterleven profiteert daar met-
een van en leeft letterlijk op. In 
het voorjaar zijn opvallend veel 
jonge salamanders en veel ver-
schillende insectenlarven gezien. 
De recordzomer van vorig jaar 
en de nog steeds aanhoudende 
droogte heeft gevolgen voor alle 
organismen. Vaak verschillend 
per soort. In de natuurtuin zijn 
ruim 20 verschillende soorten 
libellen geteld. Of die er nog al-
lemaal zijn is de vraag. Vlinders 
hebben zeker een flinke klap ge-

had door de droogte. Veel plan-
ten zijn dood gegaan en vlinder-
rupsen die in de zomer van die 
planten eten dus ook. 

Maar verdroging geeft open 
plekken die meteen ingenomen 
worden door makkelijk uitzaai-
ende planten. Vooral op de ho-
gere graslandjes zijn interessante 
verschuivingen in de begroeiing 
te zien. 

De kaarten zijn opnieuw ge-
schud zou je kunnen zeggen. 
Zolang ze niet te vaak geschud 
worden, blijft de schade beperkt.
Op 18 augustus zijn de ontwikke-
lingen in de natuurtuin van 13.00 
uur tot 17.00 uur te volgen. Dit 
is de laatste open dag van 2019. 
Ook buiten de open dagen is het 
groenbeheer in de natuurtuin te 
bestuderen. Elke zaterdagoch-
tend zijn er vrijwilligers in de tuin 
aan het werk en staat de poort 
open voor liefhebbers van rust 
en natuur. 

Honden mogen niet binnen in 
de natuurtuin. Meer informatie 
over de natuurtuin op:
www.derobbert.nl 

Helmond-Noord

Helmond-Noord

Op 18 augustus zijn 
de ontwikkelingen in 

de natuurtuin van 13.00 uur 
tot 17.00 uur te volgen 

(Bron foto; Natuurtuin 
De Robbert).

Wandel mee door de Bundertjes 
(Bron foto; IVN Helmond).



15week nummer 33 vrijdag 16 augustus 2019de loop weekkrant HELMOND

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

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 17 augustus
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

Zondag 18 augustus
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout Hoogmis m.m.v. het 
kerkkoor; Truus van de Rijt – Beekers; Anja van der Linden-
Rooyackers wegens trouwdag;

Donderdag 22 augustus
19.00 uur ‘t Damiaanhuis

Zaterdag 24 augustus
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna; 
volkszang
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang.

www.damiaanhelmond.nl

Donderdag 15 augustus
19.00 uur Maria-ten-hemel-opneming, Maria koor.

Zondag 18 augustus 
10.30 uur
Sjef Soeterboek, Ine Toll, Tina de Lorenzo, Femke van Stiphout, 
Noud van Bragt, Nel Corstens-Swinkels, Jan Colen, Nelly 
Rooijackers-Konings, Jan Dillen, Cornelis Sanders.

Zondag 25 augustus 
10.30 uur
Annie Duijmelinck-van der Steen, Annie Vlamings, Louis de 
Jong, Piet van Neerven en Irma van Neerven-Harnisch, Ciska 
de Kok en haar overleden ouders en verdere familieleden, Ellen 
Smithuis-Kok, Riek Merks-Reloe, Ria Verhoeven-van Poppel, 
Huub Rijkers, Martien van Rooij, Anneke van der Els-van Dijk.
www.damiaanhelmond.nl

Carat Concerten 
met Helmondse 

brandweerkapel

Van begin mei tot eind september loopt 
het Carat seizoen. Tientallen muziek-
verenigingen verzorgen gedurende deze 
periode gratis concerten in het karak-
teristieke Carat paviljoen. Diverse mu-
ziekstijlen passeren de revue, van jazz 
tot pop en van klassiek tot blaasmuziek. 
De vaste aanvangstijd is 12:00 uur en het 
programma is nu rond 16:00 uur afgelo-
pen. Alle concerten zijn gratis toeganke-
lijk. 

Op 1 september is het zover: dan viert het 
Carat-paviljoen het 25 jarig bestaan. Op 
www.caratconcerten.nl  staat al het pro-
gramma met als topper Laetitia Gerards 
onder begeleiding van de Philips Harmo-
nie! Ook komen de Rimboband, de Big 
Band Boxtel en De Notoire Fanfare.

Programma 18 augustus
12.00 uur: Seniorenorkest Uden
Seniorenorkest Uden bestaat sinds 2001 en 
telt een 25-tal muzikanten, afkomstig uit 
Uden, Zeeland, Nistelrode en Boekel. Het 
repertoire is een goede mix van nostalgisch 
en moderne, Hollandse hits en swingende 
evergreens. Kortom muziek voor jong en 
oud om met plezier naar te luisteren.

14.00 uur: Seniorenorkest Sonore uit Son
Sonore, opgericht op 1 september 1991, is 
een van de zeven muziekgezelschappen 
van de harmonie Pro Honore et Virtute en 
heeft inmiddels het 25 jarig bestaansjubi-
leum gevierd. Het orkest wordt gevormd 
door een gezelschap van 25 muzikanten 
met als dirigent de heer Harrie Scheutjens.
Gestreefd wordt naar een evenwichtige 
samenstelling van muzikanten, waarbij 
het centraal staat dat een gevarieerd pro-
gramma van muziekgenres gespeeld kan 
worden. Hierbij moet gedacht worden 
aan onder andere polka’s, walsen, mars-
muziek en gezellige meezingers.

15.00 uur: Brandweerkapel Helmond
De brandweerkapel bestaat uit 16 perso-
nen en werd in 1981 opgericht. Een groepje 
muzikale brandweerlieden stond aan de 
grondvesten van de kapel. Hun eerste re-
petities vonden plaats in de voormalige 
brandweerkazerne, de huidige Gaviolizaal 
Het repertoire van de brandweerkapel be-
staat voornamelijk uit Duitse en Tsjechi-
sche volks- en stemmingsmuziek.
Daarnaast zijn er in het park horecavoor-
zieningen en voldoende zitplaatsen aan-
wezig.

U bent van harte uitgenodigd te komen 
luisteren naar de Carat Concerten 2019. s

Warande

De Helmondse Brandweerkapel (Bron foto; Carat Concerten Helmond).
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ONDERHOUD

RENOVATIE

VERBOUWING

TIMMERWERK

SCHILDERWERK

PAARDSHOEVE 5 | 5708 VH HELMOND

T 0492 66 49 80 | M 06 50 50 50 74

WWW.KANTELBERGBOUW.NL

KANTE LBERG B O U W
K L U S  &  B O U W S E R V I C E

• afrasteringen
• draaipoorten
• automatiseringen

• schuttingen
• schuifpoorten
• sierhekwerk

Hortsedijk 25
5708 HA Helmond
0492-842954

info@d-tection.nl
www. d-tection.nl

Rivierensingel 745
5741 KV  Helmond
0492-842954

info@d-tection.nl
www.d-tection.nl

Ambachtweg 9, 5731 AE  Mierlo. Tel.: (0492) 66 33 98 www.houtsmabv.nl - contact@houtsmabv.nl

VOOR NIEUWBOUW, UITBREIDING EN
RENOVATIE VAN UW WOONHUIS

 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 

wesa tuinhout
Natuurlijk , altijd een passende oplossing

wesa tuinhout
Natuurlijk , altijd een passende oplossing

www.wesatuinhout.nl

DE JUISTE VAKMAN VOOR ELKE KLUS

Op zaterdag 24 en zondag 25 
augustus vindt voor de zesde 
keer de Kunstroute Warande 
plaats. Dit jaar zijn er in de ne-
gen tuinen van bewoners van 
het Laagveld, Gistel, Horst en 
Overhorst heel uiteenlopende 
werken te zien van tweeëntwin-
tig kunstenaars. 

”Het aanbod is dit jaar heel erg 
divers. Er worden beelden ten-
toongesteld in steen, brons, glas, 
klei en kunststof. Maar er zijn 
ook aardewerk kunstvoorwer-
pen te zien gemaakt met behulp 
van een 3D printer, artistieke fo-
to’s, abstracte schilderijen en bij-
zondere animatiefilms. Voor de 
bezoekers is er in het prachtige 
decor van de particuliere tuinen 
genoeg om je over te verwonde-

ren,” vertelt Adjan Broeders, de 
voorzitter van stichting Kunst-
route Warande.

Poëtische machines
“We streven er ieder jaar naar 
om met een aantal nieuwe kun-
stenaars te komen uit de eigen 
regio, maar ook van verder weg. 
Dit jaar doen er maar liefst zes-
tien nieuwe kunstenaars mee”, 
vertelt Adjan. 

Merel Hollboom uit Nijmegen 
bedenkt en produceert poëtische 
machines; een soort speelgoed 
voor grote mensen. Het werk no-
digt je uit deel te nemen aan een 
beweging of de beleving ervan. 
Miriam Meulenpas uit Wanroij 
maakt heel bijzondere beelden 
van polyester, met als thema de 
kwetsbare mens in al zijn facet-
ten. Zij toont de emoties van 
mensen met een psychische 
stoornis in haar werk, maar ook 
de emoties die deze mensen van-
wege hun beperking niet kunnen 
tonen. 

Naast dit soms confronterende 
werk fabriceert Miriam ook fan-
tasierijke voertuigen uit oude 
machineonderdelen die bestuurd 
worden door een door haar ont-
worpen volk. Nanda van Alebeek 
uit Zaltbommel maakt kleurrijke 
sculpturen geïnspireerd door 
dieren en de natuur en fantasie-
volle maskers. Juul Rameau uit 
Eindhoven ontwerpt bijzondere 
architectonische en organische 
vormen die buiten maar ook bin-
nen mooi tot hun recht komen. 
Natuurlijke oervormen gebruikt 
zij als basis voor haar objecten. 
Leo van Lith maakt beelden in 
steen en brons of een combinatie 

hiervan. Daarbij onderzoekt hij 
het spanningsveld tussen deze 
materialen.

Oude meesters en jong talent
Beeldhoudster Petry Claassen 
uit Helmond is beïnvloed door 
de oude meesters van de beeld-
houwkunst. In haar beelden 
combineert zij schoonheid, emo-
tie, expressie met een vleugje 
humor. Uit Helmond komt ook 
Quirine Jessen. In zijn marme-
ren beelden wil hij een verbin-
ding maken tussen “hemel en 
aarde”. Hij is geïnspireerd door 
de mythologische verhalen van 
de oude Grieken. Quirine wil de 
universele schoonheid van het 
vrouwelijke in haar pure ver-
schijningsvorm in een beeld tot 
uitdrukking brengen. Mari-José 
van Bezeij, Paul van de Waar-
senburg uit Helmond en Walter 
van de Biggelaar uit Mierlo ma-
ken alle drie aaibare abstracte 
en soms ook figuratieve beeld-
houwwerken van steen. De Hel-
mondse stadskunstenaar Tahné 
Kleijn neemt ook deel aan de 
kunstroute met een reeks fraaie 
foto’s.  Bijzonder dit jaar ik ook 
de deelname van 17-jarige Lava 
Hijzelaar uit Helmond. Zij maakt 
animatiefilms. Vorig jaar won 
zij de Jacques Vriends Cultuur-
prijs met een korte film getiteld 
“Prince Charming’. Ook was zij 
finaliste in de categorie Film van 
het Kunstbende Young Creators 
Festival.

Vrolijke stippen 
Roy Merkx van Studio Prime uit 
Mierlo ontwerpt en produceert 
3-D objecten en keramische 
voorwerpen zoals vazen en ka-
raffen. Roy heeft duurzaamheid 

hoog in het vaandel staan. Hij 
biedt zijn klanten de mogelijk-
heid om oud servicegoed te 
restylen en aan te vullen. Kera-
misch vormgever Jan Wijers uit 
’s-Hertogenbosch maakt scha-
len, kandelaars, vazen en dieren, 
die met kleurrijke en vrolijke 
stippen, strepen en soms ook 
met zilver- en goudaccenten 
worden versierd. Ferdi Wouters 
van atelier Fersier uit Dordrecht 
ontwerpt en vervaardigt exclu-
sieve sieraden, houten tasjes, at-
tachekoffers alsmede ruimtelijke 
beelden. Uit Dordrecht komt 
ook glaskunstenaar Bert Sterk. 
Hij maakt abstracte objecten en 
portretten in glas die hij regelma-
tig combineert met andere mate-
rialen zoals touw en textiel. Zijn 
objecten giet hij in zandvormen, 
waardoor hij unieke vormen 
weet te creëren. John Penning uit 
Oirschot maakt grote sculpturen 
in gepoedercoat roestvrijstaal, 
ijzer of cortenstaal op houten 
of stenen sokkels. Marjan Smit 
uit Eindhoven toont glasobjec-
ten met gedetailleerde kronen 
van borosilicaat-glas. ZjoZee uit 
Breda maakt tenslotte bijzon-
dere beelden van uiteenlopende 
materialen. Met steen, hout, 
touw en plastic weet zij opval-
lende projecten te realiseren in 
de openbare ruimtes.

Stelten
“Nieuw is ook dat dit jaar dat er 
twee steltenlopers in bijzondere 
speciaal voor de kunstroute ont-
worpen kledij de bezoekers zullen 
vergezellen op hun ontdekkings-
reis langs de kunstwerken en tui-
nen,” besluit Adjan Broeders, van 
wie zelf ook schilderijen te zien 
zijn in haar eigen atelier. s

Warande

Veel variatie 
tijdens Kunstroute 

Warande
Het Universum van Lith (bron foto; organisatie Kunstroute Warande).
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   Agenda KBO-Afdelingen 
 Helmond augustus e.v. 2019 

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

 
 

• 1–8 sept.  Feestweek  
• 1 okt. Herfstfeest  
• 16 okt.  Kom bij ons-middag  
• 17 okt.  Klokkenmuseum  
• 4 nov.  De Zoete Inval  

 
 

• 5 sep.  Dagtocht Rotterdam  
• 22 sept.  Van-alles-wa-markt 
• 25 sept.  Uit eten Bosparel  
• 30 sept.  Museumplusbus Amsterdam  
• 4 okt. Dag van de Ouderen 85+  

 
 

• 13 aug.  Koffieochtend met lezing Vlisco  
• 15 aug.  Repaircafé  
• 31 aug.  Repaircafé  
• 3 sept. Koffieochtend 
• 5 sept. Bloemschikken 

 
 

• 15 aug. Koffiemorgen  
• 22 aug.  Rondleiding door Aarle-Rixtel  
• 29 aug.  Fietstocht  
• 11 sept.  Jeu de Boules toernooi  
• 17 sept.  Happen en stappen  
• 24 sept.  85+ middag   

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,  
De activiteiten liggen deze zomermaand  voor de afdelingen op een laag pitje omdat de meeste gemeenschaps-
huizen gesloten zijn en mensen op vakantie zijn. Neemt niet weg dat de besturen van de afdelingen weer volop 
aan het werk zijn om een aantrekkelijk programma voor de tweede helft van het jaar aan hun leden te kunnen 
aanbieden. U kunt daar vanzelfsprekend weer alles over lezen op onze maandelijkse pagina in de Loop. Door 
deze rustige periode hebben we nu een uitgelezen kans om een hele pagina over cultuur te maken en aan te 
geven wat de verschillende Helmondse KBO-afdelingen doen aan cultuur. We zullen ons hier beperken tot het 
bezoeken van musea en zaken als muziek, lezen, cultuurlezingen, stedenbezoek, schilderen, etc. buiten be-
schouwing laten. Met de opmerking dat we alle programma’s voor de rest van het jaar van de afdelingen niet 
kennen, dus waarschijnlijk is het nog meer dan onderstaand opgesomd. Veel leesplezier en Kom Bij Ons want 
we doen ook veel aan cultuur. 
 
Bezochte musea in 2019 
Dat het bezoeken van een museum tot  een van de jaarlijks terugkerende activiteiten behoort mag onderstaand 
overzicht duidelijk maken: 
 
Gemeentemuseum Thorn:  
Het historisch centrum van Thorn kent een beschermd stadsgezicht. Bezienswaardigheden zijn de met maaskei-
en geplaveide straatjes, de vele monumentale panden, de prachtige Abdijkerk en het gemeentemuseum “Het 
Land van Thorn”. In het gemeentemuseum kunt u onder andere het Panorama Thorn bezichtigen, een driedi-
mensionaal schilderij dat de historische kern verbeeldt. KBO-Stiphout Warande was hier in juni. 
Het Brabant Museum in Den Bosch:  
Het Noord-Brabants Museum presenteert kunst, cultuur en geschiedenis 
van Noord-Brabant aan iedereen – Brabanders en niet-Brabanders. Het 
museum is bij uitstek dé plaats waar waardevolle kennis en roerend cul-
tureel erfgoed van Brabant wordt bewaard en tentoongesteld. Het levert 
een bijdrage aan het culturele leven van Nederland met een diversiteit 
aan bijzondere tentoonstellingen met een (inter)nationale aantrekkings-
kracht. De schildersgroep van KBO-St. Lucia bezocht dit museum in 
maart. 
Het Industrieel Atrium in Helmond:  
Het Industrieel Atrium maakt kennis over de industrie van Zuid- Oost Brabant en van Helmond van heden en 
verleden toegankelijk voor iedereen. Dit om mensen te inspireren, verrijken en motiveren. KBO-Bernadette was 
hier in maart. 
Klooster Heilig Bloed in Aarle-Rixtel:  
De zusters van het klooster geven u inzicht in het klooster en het kloosterleven en vertellen vol enthousiasme en 
passie over hun rijke Roomse leven. U krijgt een uniek inkijkje in het dagelijkse leven van de zusters van het 
Missieklooster Heilig Bloed en bezoekt de kapel, de eetzaal en het museum vol objecten die zijn meegebracht 
van de missie in Afrika. KBO-Bernadette gaat in augustus gevolg geven aan deze uitnodiging. 
Museum Missiehuis Steyl:  

Anders dan de naam doet vermoeden vind je er een overweldigende 
hoeveelheid volkenkundige voorwerpen, 1500 opgezette dieren en 
een imposante, kleurrijke verzameling vlinders, kevers en andere in-
secten. Dit alles in een opstelling zoals gebruikelijk aan het einde van 
de negentiende eeuw: metershoge vitrines, een open diergroep die 
doet denken aan de ark van Noach en wanden vol kastjes in het in-
sectenkabinet. Deze historische inrichting maakt het museum uniek; 
het museum is zelf een museum geworden. KBO-Brouwhuis bezocht 
dit museum in maart. 

Museum Vaals:  
Het museum presenteert haar tentoonstellingen in een monumentale kloosterkapel met prachtige gebrandschil-
derde ramen en wand- en plafondschilderingen. In deze "kleurrijke kijkdoos" wordt de bezoeker overweldigend 
omringd door een unieke verzameling van ruim 200 prachtige heiligenbeelden met een hoogte van 1 meter tot 
wel 3,5 meter wisselend gecombineerd met hedendaagse schilderkunst. KBO-Bernadette genoot van dit muse-
um in juli.  
Oorlogsmuseum Overloon:  
Dit museum is het grootste museum over de Tweede Wereldoorlog in Nederland en een van de grootste in Eu-
ropa. Het museum bestaat uit twee delen: een interactieve tentoonstelling over Nederland tijdens de Tweede 
Wereldoorlog en een militaire zaal gevuld met meer dan 150 voertuigen, vliegtuigen en geweren. KBO-
Brouwhuis ging hier in juli naar toe. 
Museum Plus Bus  
De Museum Plus Bus is een leuk initiatief speciaal voor ouderen. De bus 
bestaat dankzij de BankGiro Loterij en wordt gratis aangeboden. Met de-
ze bus kunnen senioren, ook al zijn ze niet meer goed ter been, toch sa-
men naar een museum. Vanzelfsprekend melden onze afdelingen zich 
jaarlijks aan en hopen dat ze hiervoor uitgenodigd worden. KBO-St.Lucia 
is op maandag 28 januari naar het van Gogh museum in Amsterdam ge-
gaan en op maandag 30 september mogen de leden van KBO-
Brouwhuis, 75 jaar en ouder, naar het Rijksmuseum in Amsterdam.  
 
Lang Leve Cultuur in Helmond 

Een museumbezoek, samen schilderen, verhalen delen. Cultuur 
maakt je blij, geeft je een goed gevoel en zorgt dat je mee doet. En 
cultuur brengt mensen samen. Je bent nooit te oud om te leren, te 
ervaren of samen te genieten! De grote culturele partners in Helmond 
bieden samen een uitdagend programma aan voor ouderen. Men or-
ganiseert drie programmareeksen: in het voorjaar, in de zomer en in 

het najaar. Omdat cultuurparticipatie een belangrijk positief effect op de vitaliteit, de gezondheid en het welzijn 
van ouderen heeft, ondersteunt KBO-Kring Helmond dit initiatief. De cultuurpartners organiseren diverse activi-
teiten om ouderen beter te bereiken. 

KBO-Bernadette 

KBO-St.Lucia 

KBO-Stiphout/Warande 
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17 
AUG.

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, 08:30 - 16:00 uur.

Iedere maandag organiseert het 
HMC een Superkien in het TOV, 
Azalealaan te Helmond. Een 
totale geldprijzenpot van EUR 
1500,- waarvan een hoofdprijs 
van:  €400, Tevens een loterij 
voor het winnen van 2 grote ge-
vulde levensmiddelenmanden 
en gratis kienkaarten. Ook vindt 
er regelmatig een grote gratis lo-
terij plaats. Aanvang  20.00 UUR. 
Zaal open vanaf 18.45 uur.

Gratis reparaties bij Repaircafé 
Rijpelberg op woensdag 14 au-
gustus van 13.00 tot 17.00 uur. 
Locatie:  oude basisschool De 
Torelaar op de Groningenhof 4, 
Helmond. Meer info: www.face-
book.com/RepaircafeRijpelberg   
Toegankelijk voor alle inwoners 
van Helmond. Nieuwe vrijwilli-
gers nog steeds welkom. 

Helmond-Noord

Helmond-Oost

Binnenstad

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

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

In buurthuis St. Anna aan de 
Hoogeindsestraat 24 kun je ie-
dere maandagavond vanaf half 
8 prijskaarten. Je kunt er terecht 
voor jokeren en rikken. De orga-
nisatie ligt in handen van senio-
renvereniging 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.

Centrum

Rijpelberg

Speeltuin Leonardus presen-
teert: zomermarkt op zondag 18 
augustus  Als u toevallig naar iets 
op zoek bent, kom dan maar eens 
langs. Wie weet vind u het bij de 
kleine en grote handelaartjes. 

De markt duurt van 11.00 tot 16.00 
uur. De muziek tijdens de markt 
wordt verzorgd door Harry en 
Lenny uit Helmond. Entree 2 t/m 
12 jaar € 0,50 en vanaf 13 jaar € 
1,00. LET OP; dit geldt ook voor 
abonnementhouders. Adres; 
Mgr.Swinkelsstraat 24.

Op zondag 18 augustus speelt de 
Spaanse organist en musicoloog 
Andrés Cea Galán een concert 
uit de Zomerserie op het Robus-
telly orgel in de St. Lambertus-
kerk in Helmond. 

Hij speelt een programma met 
werken van L. Couperin, J. Boy-
vin, J.S. Bach, J. Speth en J. Ca-
banilles. Aanvang 20.00 uur, 
toegang vrij. Kijk voor meer 
informatie op www.robus
telly-society-helmond.com

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

Kom naar de markt. Beleef 
de Helmondse markt Kom elke 
zaterdag naar de gezellige Helmondse 
markt De Helmondse Markt elke week 

Centrum Helmond, 08:30 - 16:00 uur.
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concerten. 
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samenloop. Vanaf 1 juli is De Ge-
seldonk gesloten en op 19 augus-
tus start de Samenloop weer.
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seldonk gesloten en op 19 augus-
tus start de Samenloop weer.

Evenementen

save
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AUG.

Afterparty 
Kasteeltuin 
concerten

Brabantse Markt 
Kasteeltuin 
Helmond

Carat 
Concerten

Koopzondag 
Helmond 
Centrum

Stallerhof
Havana Soul Swing

LIVE: Reggae 
Rhythms, 
met Eazzup & 
Consciousness & 
The Limelites

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

Zondag 18 augustus is er een 
historische markt in de Kasteeltuin in 
Helmond. Ruim 250 kramen gebruikte 
spullen, en heel veel amusement.
Brabantse Markt Kasteeltuin Helmond, 
09:00 - 16:30 uur.

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

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

Over de tradities en het voortbestaan 
van een boerenfamilie.
Het Speelhuis, HELMOND
Meerdere data: Vanaf wo 21 augustus 
2019 t/m za 7 september.

In de tuin van het kasteel staat deze 
avond: TIM AKKERMAN SINGS THE 
BOSS Aansluitend staat de muziek 
klaar de drank koud de aircos aan in 
Muziekcafe Helmond, 
22:00 - 04:00 uur.

De 2e editie van het festival Reggae 
Rhythms is een avondvullend Reggae-
programma met de bands Eazzup 
Consciousness en Limelites. Een 
avondje helemaal wegdrijven op de 
“Sound of the Caribbean” 
Muziekcafe Helmond. 
21:00 - 01:00 uur.

CUSTOM CAR MEETING
Veel chrome brullende motoren en vette live bands. Zondag 
18 augustus organiseren de Backstage Chevyclub, Muziekcafé 
en Lokaal42 wederom de Custom Car Meeting op de markt in 
Helmond. 12:00 - 21:00 uur.

16 
AUG.

Kasteeltuin concerten

Kasteeltuinconcerten op vrijdagavond 
16 augustus met Tim Akkerman sings 
The Boss. Gratis toegankelijk.
19:00 - 23:00 uur.

AUGUSTUS

T/M 
25 
AUG.

Zomerkasteel Helmond

In de zomervakantie wordt Kasteel 
Helmond omgetoverd tot een echt 
Zomerkasteel. 
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.

0492-845350
info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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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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EVENEMENTEN

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

WESPEN?

Paul v.d. Kam, Alpha Protect Helmond
06-53967857 of 0492-778888

EVENEMENTEN DIVERSEN

TE KOOP

Beekerheide 28 
Beek en Donk

www.kunstgrasland.nl

Kunstgras 
nodig?

ODUS AUTO’S B.V.
INKOOP & VERKOOP

Voor rijdende sloop auto’s en
bestel auto’s v.a. € 150,- geboden

Achterdijk 6 Helmond | 06-052642652

Te koop. Gunstig gelegen 
bosperceel 1670 m2 met 

vijver aan de Grensweg in 
Bakel. Prijs 6.000 Euro k.k. 

Info: 0492-525451

Lenie Klaasen
 06-52716622

BUSINESS     OWNER

Wilt u kennis maken met de 
producten van Forever, bel dan 

vrijblijvend voor een afspraak. Geen 
party of andere verplichtingen. 
De producten zijn uit voorraad 

leverbaar en te bestellen bij Lenie 
Klaasen,  tel.: 06-527 16 622 (Business 

Owner Forever).  Kijk voor meer 
informatie op:  

www.foreverhelmond.nl

FEESTJE? Tent v.a. € 20,-;  | 
Staan tafel € 4,-;  | Karaoke 
€ 25,-;  Tel. 0492-510855  
www.ikgeefeenfeestje.nl

Rolluiken, luifels, 
vloerbedekking, lamellen, 

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

Willie’s stoffering, 
Braaksestraat 10, Helmond, 

T: (0492) 535901

18 AUGUSTUS 
VLOOIENMARKT

Parkeerterrein 
Kastelenplein

Eindhoven 
9.00-16.00 uur
Gratis entree 
06-20299824

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:  
0492 - 51 39 71

Boef is een echt boefje 
We zijn dringend op zoek naar een plek voor Boef. Boef is een grote, imposante kater 

van 4 jaar. Hij is gewend om veel naar buiten te kunnen. We proberen hem zo veel 

mogelijk te laten spelen zodat hij z’n energie kwijt kan. Hij is verzot op eten en vindt 

het geweldig als je zijn brokjes een voor een over de vloer “sjoelt”. De laatste tijd 

houdt Boef het min of meer voor gezien. Hij verveelt zich stierlijk, er zijn geen nieuwe 

prikkels en hij is behoorlijk uit zijn hum. 

Hij wacht sinds 1 mei op een nieuw baasje en het wachten valt hem lang. Een echte 

“mensenkat” zal Boef niet worden, maar het is niet moeilijk om hem happy te maken. 

Hij moet volop naar buiten kunnen. Een kattenluikje is min of meer een must, of u 

moet zijn privé-deuropener worden. Hij zal ook blij zijn met een leven in het buiten-

gebied waar hij flink kan jagen. Als u toevallig een muizenprobleem hebt zal Boef u 

graag zijn diensten aanbieden. Wie heeft plek voor deze prachtige kerel? Hij kwijnt bij 

ons weg. Hij kan helaas niet overweg met andere katten. 
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FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

www.henkvanrooijfietsen.nl

O f f i c i ë l e  d e a l e r  v a n

overtuigd?Onze voordelen

#waardebon|DL

#

MONkEy MEE 
MET bON vaN € 24.99 vOOr

€ 17.50
(geldig tm 31-08-2019)

www.henkvanrooijfietsen.nlwww.henkvanrooijfietsen.nl# www.henkvanrooijfietsen.nl
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Op pad! 
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reparatie
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snelservice bij 
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zonder afspraak

onderhoud

overtuigd?
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snelservice bij 

zonder afspraak

voordeel 12
gratis software update bij onderhoudOnze voordelen
gratis software 

voordeel 11

gratis accu test 
bij onderhoud

Onze voordelenOnze voordelen

voordeel 11

gratis accu test 
bij onderhoud

voordeel 10

gratis montage 

accessoires

Onze voordelenOnze voordelen

voordeel 10

gratis montage 

voordeel 9

100% rijklaar 
afgeleverd

Onze voordelen

service

Onze voordelen

voordeel 9

100% rijklaar 
afgeleverd

voordeel 8
gratis op maat afstellen van de nieuwe fiets

waardebon|DL
TElEFOONvErbOd

Op dE FIETS!
Wij hebben de beste oplossing, telefoonhouder 

waarin iedere telefoon past voor slechts € 19.99
(geldig tm 31-08-2019)

vOOvOOv rdEElvOOvOOv rdEEl
Op pad!

pEgaSuS 
ravENNa
bElT
Elektrische fiets met Bosch Active 
plus 50nm motor, 8 versnellingen 
en onderhoudsarme Gates riem 
aandrijving, Magura remmen op 
oliedruk, verende vork en verende 
zadelpen in dames en heren 
model.

Nu voor de 
zeer speciale prijs 
van

2499.-
met standaard 
een 400wh accu, 
meerprijs 500wh 
is € 200.00


