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Kom jij ook? (Bron foto; Helmond Marketing).

Centrum
De zomervakantie is al weer
voorbij.
Om dit gezamenlijk af te sluiten
staat de koopzondag van 25 augustus geheel in het teken van
Oosterse sferen.
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Verschillende Oosterse kraam- Dansgroep Mentari laat je au- Indonesische
pjes staan verspreid over de thentieke dansen zien zoals je ze Kortom het belooft weer een
Plekken van Plezier
18
Markt met o.a. verkoop van ook in Indonesië op de verschil- gezellige dag te worden!
lende eilandenvan
tegenkomt.
wierook, Chinese
decoratie, publicatie
De officiële
de informatiepagina’s verschijnen altijd op woensdag
winkels zijn geopend van
Ecuadoraanse artikelen, samvoorafgaand aan deze krant en vindtDeu op
www.helmond.nl. De datum van
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Bijna 50.000 bezoekers
op de Kasteeltuinconcerten
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HELMOND
COLOFON
Weekkrant De Loop Helmond
verschijnt iedere week in een
oplage van 39.500 ex.
Ook op internet: www.helmondnu.nl
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Adcommunicatie
tel. 0492-845350
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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)

Het evenement was wederom een groot succes. (Bron foto; Stichting Helmond City Events).

Centrum
De negentiende editie van de
Kasteeltuinconcerten heeft ondanks wisselvallige weersomstandigheden in zeven week
tijd bijna 50.000 bezoekers naar
de tuin weten te trekken. Organisator Stichting Helmond City
Events kijkt zeer tevreden terug
op een veilige, drukke en sfeervolle editie.
In totaal heeft de organisatie
achttien acts mogen verwelkomen afgelopen editie. Op het
hoofdpodium maakten we kennis met geweldige feestnummers door allround coverband
Hottub Heroes. We dansten op
Latijns-Amerikaanse ritmes met
Orquesta Pegasaya en zongen
mee met alle hits van ABBA vertolkt door ABBA Tribute. SOUL!
bracht ons terug naar het gouden tijdperk van de sweet soul

music en Heights Meditation
nam ons mee naar de wereld van
reggea, dub en ska. We vierden
feest met de Mannen van Oranje
en genoten van de tribute acts
van Stardusters, a Neil Young
Tribute en Tim Akkerman sings
The Boss. Ook BN’er Kenny B
mocht niet ontbreken in de programmering van de Kasteeltuinconcerten 2019!
Lokaal Talentenpodium
Het lokaal talentenpodium was
voor de tweede keer aan de
rechterzijde van de Kasteeltuin
te vinden. De populariteit van dit
podium die de organisatie vorig
jaar al mocht ervaren, is dit jaar
alleen maar meer bevestigd.
De behoefte voor een podium
met meer zitplekken en ruimte
leeft onder de bezoekers. Daarnaast biedt het mogelijkheden
voor lokaal talent om zich te presenteren aan Helmond en omge-

ving. Dit succesvolle podium zal
een vast onderdeel van de Kasteeltuinconcerten blijven.
Nieuw in 2019
Nieuw dit jaar was het activiteitenplein op de binnenplaats
van het Kasteel geïnitieerd door
Museum Helmond. Voor het
eerst werd het kasteel zelf direct
betrokken bij het zomerse evenement. Iedere week kende een
ander thema. Het heden en verleden, kunst en cultuur grepen
zo mooi ineen.
Daarnaast is voor het eerst in
negentien jaar een proef uitgevoerd met een groter podium.
De laatste twee avonden werd
er geëxperimenteerd met zowel
een groter hoofd- als lokaal talentenpodium. De voornaamste
reden: beter zicht voor de bezoekers. Op dit moment wordt
de proef geëvalueerd. In 2020
bestaan de Kasteeltuinconcerten

Hallo Skoolzone

twintig jaar. De organisatie wil
hierbij groots uitpakken en dit
op ludieke wijzen vieren met alle
bezoekers.
Dankjewel!
Stichting Helmond City Events
wil graag iedereen bedanken die
een bijdrage heeft geleverd aan
de succesvolle Kasteeltuinconcerten 2019. Sponsors, partners,
vrijwilligers, artiesten, horecamedewerkers en natuurlijk alle
bezoekers: zonder hen geen Kasteeltuinconcerten in Helmond.
Wilt u volgend jaar vrijwilligers
zijn of heeft u interesse in het
partner- of sponsorschap, stuur
dan een e-mail naar
info@kasteeltuiconcerten.nl.
www.kasteeltuinconcerten.nl
www.facebook.com/KasteeltuinconcertenHelmond/
www.instagram.com/kasteeltuinconcertenhelmond s
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Omdat iedereen anders is...

De scholen gaan weer beginnen, dus gaan we in Bibliotheek Helmond ook weer van start met Skoolzone.
(Bron foto; Bibliotheek Helmond).

Centrum
Ken jij skoolzone al? Skoolzone is
elke woensdagmiddag van 14.00
tot 15.30 in Bibliotheek Helmond.
Hier kun je terecht voor vragen
over je werkstuk, boekbespreking of spreekbeurt.
Om de week organiseren we
een leuke workshop om jou wijzer met de computer om te la-

ten gaan en te laten ontdekken
welke leuke en creatieve dingen
je op de computer allemaal kunt
doen. Om het nieuwe schooljaar
te starten gaan we woensdag
28 augustus beginnen met een
leuk spelletje en maken we een
vette jaarkalender zodat jij in een
oogopslag kunt zien wat je dit
schooljaar allemaal te wachten
staat. Skoolzone is een gratis service van de Bibliotheek voor kin-

deren van 8 tot 13 jaar en wordt
gehouden in de cursusruimte op
de 1e verdieping van Bibliotheek
Helmond.
Wanneer: Woensdagmiddag 28
augustus, 14:00 tot 15:30 uur
Waar: Bibliotheek Helmond,
Watermolenwal 11
Aanmelden: www.bibliotheekhelmondpeel.nl/activiteiten s

Van ons
24-uurs mortuarium
krijgt elke nabestaande
een eigen sleutel.
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Infopagina
Aanmelden voor Kidskookcaféwedstrijd
weer van start
Tot en met 15 september kunnen leerlingen van groep 7 en 8 van Helmondse
basisscholen zich aanmelden voor de Kidskookcaféwedstrijd 2019. Kinderen
kunnen zich opgeven in duo’s door een pastarecept in te sturen, passend binnen
het thema lekker én gezond. Op 10 oktober strijden de vijf geselecteerde duo’s
om de Helmondse titel.
Aanmelden
Vindt uw zoon of dochter koken leuk en zit hij of zij dit jaar in groep 7 of 8 van
een Helmondse basisschool? Duik dan samen de keuken in voor een smaakvol
pastagerecht. Dit jaar dagen we leerlingen uit om de ingrediënten zo optimaal
mogelijk te gebruiken, want weggooien is zonde! Leerlingen kunnen zich op een
creatieve manier aanmelden in koppels van twee door een mail te sturen naar
k.spijkers@ggdbzo.nl. Uit alle inzendingen wordt op dinsdag 17 september een
selectie gemaakt van de beste duo’s die tegen elkaar zullen strijden tijdens de
Helmondse finale.
Meer informatie
De Kidskookcaféwedstrijd wordt georganiseerd door Food Tech Brainport, Jibb+
en gemeente Helmond in het kader van de Dutch Food Week. Meer weten over de
Kidskookcaféwedstrijd? Kijk dan op www.foodtechbrainport.tv of neem contact
op met Karin Spijkers van Jibb+ via 088 - 0031 474.

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

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:
de Ruwe Putten
Jan de Withof 13

Projectomschrijving:
oprichten woning
kappen boom

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4526273
OLO 4468973

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Tegen deze kennisgeving kunnen geen bezwaren
worden ingediend.

Verleende evenementenvergunningen
Locatie:
Verzenddatum besluit:
Winkelcentrum Brouwhorst 09-08-2019
Sportpark de Braak 7
Oude Torenstraat

05-08-2019
09-08-2019

de Plaetse 44

09-08-2019

Ringdijk 20

12-08-2019

Werkomschrijving:
Registratienr.:
inhalen Sinterklaas Brouwhuis
2019-02387
(16 november 2019)
Kick Off SBC De Braak (6 oktober 2019) 2019-02358
Apres skiparty en Punktholzer Bierfest 2019-01844
(27 en 28 september 2019)
2019-02027
Brandefood 2019
(21 & 22 september 2019)
Open dag Lavans (28 september 2019) 2019-02416

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)
artikel 39c lid 2
Mourik Groot-Ammers heeft, namens Elis Nederland B.V., verzocht om instemming met het
evaluatieverslag van fase 1 van de bodemsanering op de locatie Montgomerystraat 12 (vml.
Berendsen Textiel Services) te Helmond (locatiecode: AA079402170).
Het College van B&W is voornemens te besluiten om in te stemmen met het evaluatieverslag.
Het besluit wordt voorbereid via de procedure van titel 4.1 Awb. Dit betekent dat het besluit
pas genomen wordt nadat belanghebbenden een mening hebben kunnen geven over het
concept van het besluit.
Inzage
Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken zijn vanaf 21 augustus tot 4 september
2019 in te zien bij cluster Milieu gevestigd op het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te
Helmond. Inzage is alleen mogelijk op afspraak. U kunt hiervoor bellen naar (0492) 58 76 30.

Bekendmakingen
Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Datum indiening:
Straakvense Bosdijk 25
09-08-2019
plan Heiakkers, Kruipheide 3 12-08-2019
Vlierdense Bosdijk 11
12-08-2019
Fon Groffenplein 30B
09-08-2019
Eikendreef 5
10-08-2019

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
plaatsen dakkapel
OLO 4592791
oprichten woning
OLO 4371703
vergroten woning
OLO 4595795
verplaatsen woonwagen
OLO 4592993
openbreken constructieve wand
OLO 4593049

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Vossenbeemd 9 08-08-2019
Beemdweg
Vuurvlinder 7
08-08-2019
Frans Joseph v Thielpark 5 13-08-2019
Dorpsstraat 17
Kaldersedijk 5A
Markt 201

13-08-2019
13-08-2019
14-08-2019

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
verbreden uitweg (Beemdweg),
OLO 4531181
verleggen uitweg (Vossenbeemd)
maken uitweg
OLO 4473495
vernieuwen entree en
OLO 4528645
plaatsen reclame
vestigen wijnbar bovenverdieping
OLO 4532311
oprichten woning
OLO 4361561
vestigen restaurant
2019-X0954

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

Zienswijze
Tot 4 september 2019 kunnen belanghebbenden hun zienswijze omtrent het ontwerp besluit
schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Schriftelijke zienswijze dienen te worden gericht
aan burgemeester en wethouders van Helmond, p/a cluster Milieu, Postbus 950, 5700 AZ
Helmond of via gemeente@helmond.nl. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze
kan op werkdagen tussen tussen 9.00 en 16.30 uur, via telefoonnummer (0492) 58 76 30, een
afspraak worden gemaakt bij cluster Milieu.

Bezwaar maken?
Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Het betreft hier een kennisgeving. Heeft u vragen
over de gepubliceerde aanvragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met het
Klant Contact Centrum via tel. 14 0492. Bezwaar maken is in dit stadium (nog) niet mogelijk.
Voor bekendmakingen met nummer 2 geldt: Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden
binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij: Burgemeester en wethouders, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook
digitaal via www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank
Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.
Heeft u vragen over een besluit of over het maken van bezwaar? Neemt u dan contact op met
het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

Burgemeester en Wethouders van Helmond

21 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.

• Openingstijden Stadswinkel maandag 12.00 - 19.00 uur,
dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur. Alléén op afspraak.
Maak uw afspraak op www.helmond.nl/afspraak of bel 14 0492
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van je hond zo een impact op je
kon hebben. We hebben er echt
zoveel verdriet van gehad en nog
steeds als ik foto’s langs zie komen
van haar op FB of ergens anders,
rolt er een traantje.

Ons
vertelt…

Ze wordt nog
steeds gemist
Volgende week is het alweer een
jaar geleden dat wij afscheid hebben genomen van ons, toen 17-jarige hondenkind, Quincey. Ik had
nooit gedacht dat het overlijden

Ze heeft een prachtig plekje hier in
huis waar mijn oog wel eens naar
toe getrokken wordt en dan rollen
ze weer, de waterlanders. Maar ze
heeft ook 17 jaar bij ons gewoond,
is al die jaren afhankelijk geweest
van ons. Wij waren haar alles en zij
was ons alles. Als ik eens verdriet
had (ja, da heb ik ook wel is) dan
merkte ze het en kwam dicht tegen
me aan liggen om me te troosten.
Ze voelde alles feilloos aan, de liefde is zo intens dat zie je bijna niet
met mensen. Onvoorwaardelijke
liefde krijg je van je hond. Toen
ik hier net woonde stikte ik van
de heimwee en zij steunde me en
troostte me. Dankzij haar leerde ik
mensen kennen met het uitlaten.
Zoals Hanneke die me op sleeptouw meenam naar haar zwemclubke en samen met Tieske haar
hond (die inmiddels ook is overleden) wandelde we samen bijna
elke dag. Ze zorgde voor mijn sociale contacten.
Toen Quincey overleed, voelde
het als een amputatie. Gelukkig
hadden we een paar dagen de tijd
om afscheid van haar te nemen
en haar nog lekker te verwennen.
Maar dit waren ook zware dagen.
Elke keer dacht ik “straks bende er
niet meer”. Nog steeds missen we
da skonne witte kopke dat door
iedereen geliefd was. En ja ons
nieuwe hondje Kate brengt weer

zoveel vrolijkheid, en daar hou ik
zo veul van maar het missen van
Quincey blijft nog steeds. Wat ik
vooral als moeilijk heb ervaren is
dat wij moesten beslissen dat het
niet meer ging. Ook al lazen we
in haar ogen dat ze zei het gaat
niet meer. Terwijl ik dit column
schrijf rollen de tranen weer over
men wangen we missen haar nog
steeds. Maar beseffen ook dat een
hond geen leven lang blijft.
Ze was een deel van ons gezin en
dat zal ze altijd blijven. Ik heb mezelf ook schuldig gevoeld toen we
Kate de eerste weken hadden dat
voelde tegenover haar niet echt
goed.
Ook dat is zo goed als verdwenen.
En nu weet ik zeker dat Quincey
alleen maar blij is dat we Kate een
gouden mandje hebben gegeven.
Zo langzamerhand begint het zijn
plaatsje te krijgen. Maar vergeten
zullen we ons eerste hondenkind
never nooit. Daarom voor mijn eigen gevoel deze week een column
voor onze Quincey. En voor alle
lezers die hier ook mee hebben te
maken gehad of waar het aan zit
te komen. Voor altijd zit ze in ons
hart.
Ons aller liefste wittekopke
Quincey.
Tot volgende week

Elzas Passage
pakt uit voor
50-jarig jubileum
Helmond
Elzas Passage is jarig! En dat
moet natuurlijk gevierd worden. Om het 50-jarig jubileum
van het winkelcentrum te vieren, worden er op zaterdag 24
en zondag 25 augustus verschillende feestelijke activiteiten georganiseerd. Daarnaast
zal in dit weekend het gloednieuwe logo van de Elzas Passage worden bekend gemaakt!
Kramenmarkt
Het hele weekend is het kramenmarkt in Elzas Passage.
Er worden verschillende kramen in het winkelcentrum geplaatst waar de winkels in het
winkelcentrum hun mooiste
collectie, opvallendste items
en beste aanbiedingen kunnen
laten zien! Daarnaast geeft de
kramenmarkt de perfecte sfeer
voor het feest van 50 jaar Elzas
Passage.
Kraak de Kluis
Bezoekers van de Elzas Passage
maken op zondag 25 augustus
kans om mooie prijzen te win-

nen, waaronder shoptegoed in
het winkelcentrum! Met iedere
aankoop die op zondag in het
winkelcentrum wordt gedaan,
maak je kans op verschillende
prijzen. Lever je kassabon in op
het plein voor De Stadskamer
en wie weet opent de kluis!
Goodie giveaway
Aangezien Elzas Passage jarig is, wordt er natuurlijk ook
uitgedeeld! Op zowel zaterdag 24 als zondag 25 augustus
worden er in het winkelcentrum en door heel Helmond
vouchers uitgedeeld om een
mooie goodie op te halen in
het winkelcentrum, volledig in
het tegen van het nieuwe logo!
Kom jij ook?
Over Elzas Passage
Elzas Passage is hét overdekte
winkelhart van Helmond! Je
vindt er verschillende winkels
voor telecom, beauty, fashion
& design.
Daarnaast kun je er ook heerlijk koffie drinken, lunchen en
dineren. De Elzas Passage is
tevens wekelijks geopend op
zondag. s

50 JARIG

VRIJHEID
VIEREN
WE SAMEN
september 2019

JUBILEUM
WEEKEND
24+25 augustus

KRAAK DE KLUIS
KRAMENMARKT
FEESTELIJKE GIVEAWAY
KIJK VOOR HET VOLLEDIGE
PROGRAMMA OP
WWW.ELZASPASSAGE.NL

www.helmondvrij.nl

/ELZASPASSAGE
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100%
Geniet
Garantie!

GENIETEN...
5-daagse vakantiereis
Behringen – DuitslanD

€ 465,-

Vertrekdatum: Maandag 9 september 2019

p.p.

De Lüneburger Heide is een schitterend gebied met heide, berkenbossen, stille landwegen en
schaapskuddes. Onze standplaats Behringen heeft haar bezoekers een prachtig strandbad te
bieden, ook kan men hier heerlijk wandelen, fietsen of een huifkartocht over de heide maken.
Vanwege de gunstige ligging van Behringen maken we ook een aantal mooie excursies, zo
bezoeken we bijvoorbeeld Hamburg en wordt er bij voldoende belangstelling een huifkartocht
georganiseerd.
Highlights:
• Wandeling Celle o.l.v. gids
• Bezoek ‘Jagd-Villa Iserhatsche’
• Rondrit Hamburg o.l.v. gids
• Wandeling Lüneburg o.l.v. gids
• Bezoek Osnabrück

Inbegrepen o.a.:
• Halfpension
• Welkomstdrankje
• Wandeling Celle o.l.v. gids
• Rondrit Hamburg o.l.v. gids
• Wandeling Lüneburg o.l.v. gids
• Parkeer- en tolkosten
• Afscheidsdiner

8-daagse vakantiereis
Vrsar – Kroatië
Vertrekdata: Zaterdag 5 en 12 oktober

Onze uitvalsbasis, Vrsar, is een levendig vissersplaatsje met een grillige kustlijn en een nagenoeg
ongerepte natuur. Het plaatsje herbergt tal van bezienswaardigheden waaronder een archipel
van onbewoonde eilandjes, een Romeinse opslag- en begraafplaats en een oude Romeinse
stadspoort. Tijdens onze reis maken we o.a. een rondrit door het schiereiland Istrië en bezoeken
we een aantal prachtige plaatsen, waaronder het schilderachtige Rovinj, Porec, een zeer populaire
bestemming in de zomermaanden en Pula, waar een indrukwekkend amfitheater te vinden is.

€ 475,p.p.

Highlights:
• Bezoek Bled
• Bezoek Rovinj
• Bezoek Porec
• Bezoek Opatija
• Rondrit Istrië
• Bezoek Pula
• Bezoek druipsteengrotten Postojna

6-daagse fietsreis
oDoorn – Drenthe

€ 625,-

Vertrekdatum: Zondag 22 september 2019

p.p.

Vanuit onze standplaats Odoorn in Drenthe wordt elke dag een mooie fietstocht gemaakt,
omringd door bossen, weiden en heidevelden is Odoorn het ideale uitgangspunt voor enkele
bijzonder mooie en gevarieerde fietstochten. Drenthe is van oudsher bekend om z’n
landschappelijke schoonheid en variatie, naast deze natuurlijke pracht heeft Drenthe veel cultuurhistorische monumenten, waaronder hunebedden en grafheuvels.
Highlights:
• Fietsroute De Flinten (ca. 30 km)
• Fietsroute Odoorn-Orvelte (ca. 45-65 km)
• Ellerstveldroute (ca. 55 km)
• Fietsroute Drentsche Aa
• Van Goghroute (ca. 65 km)

Inbegrepen o.a.:
• Halfpension
• Parkeer- en tolkosten
• Afscheidsdiner

Inbegrepen o.a.:
• Halfpension
• Bowlingavond
• Muziekavond ‘Heerlijk Hollands’
• Gezellige Drentse Quiz
• Filmavond Geopark de Hondsrug
• Parkeer- en tolkosten
• Afscheidsdiner

8-daagse vakantiereis
VanDans – oostenrijK
Vertrekdatum: Zaterdag 28 september 2019

Het plaatsje Vandans is gelegen aan de voet van de Zimba (2643 m) in de Vorarlberg, de meest
westelijk gelegen provincie van Oostenrijk, dit houdt in dat u hier verzekerd bent van een zeer
afwisselend landschap. Tijdens onze reis brengen we o.a. een bezoek aan de Bodensee en maken
we een tocht over de Silvretta Hochalpenstraße. Verder staan er in Vandans het hele jaar door
allerlei sport- en vrijetijdsfaciliteiten tot uw beschikking, zo brengt de Golmerbaan u naar het
wandelgebied van de Golm waar u prachtige wandelingen kunt maken.

€ 495,p.p.

Hightlights:
• Bezoek Lünersee
• Dagtocht Bodensee
• Bezoek Großwalsertal
en Bregenzer Wald
• Tocht Silvretta
Hochalpenstraße
• Bezoek Chur

RD
STANDAART
CO M F O
CL A SS

Inbegrepen o.a.:
• Halfpension
• Welkomstdrankje
• 1x Bergfrühstück
• Grillavond (bij goed weer)
• Heimat-of Tanzabend

Meer dan 250 vakantiereizen naar bestemmingen in heel Europa, moderne bussen met vriendelijke

WWW.GHIELEN.NL

ISO
9001

• Gratis gebruik midgetgolfbaan, tennisbanen, buitenbad
• Parkeer- en tolkosten
• Afscheidsdiner
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Op weg naar de Paralympische Spelen:

Twee keer winst op de British Open

7

Toen ik 28 was…

Tahne Kleijn en Jos Mies tijdens de opening. (Bron foto; Mandy Meeuwsen).

Helmond-Noord

Niels is goed op weg! (Bron foto; Niels Vinjk).

Helmond
Niels Vink (Stiphout) is pas
16 jaar, maar heeft één grote
droom: Deelnemen aan de Paralympische Spelen in Tokyo
2020. Het wordt heel spannend
want op 8 Juni aanstaande begint het kwalificatiejaar voor
de Paralympics 2020, wat start
op 25 augustus in Tokyo. Het
kwalificatiejaar zal lopen tot en
met 7 Juni 2020. Een belangrijke
eis vanuit het NOC NSF: Niels
moet een top 8 positie wereldwijd behalen. In ons vorige artikel stond hij op positie 12, nu
is dit 8: dat betekent dat hij voldoet aan de kwalificatie eisen!
Weekkrant De Loop gaat Niels
volgen in zijn reis naar de Paralympics in 2020!
Tijdens de zomerperiode heeft
Niels mooie resultaten behaald
tijdens de toernooien
Zo behaalde hij winst op de Austrian Open ITF 2 in zowel de
quad singel als de dubbel, maar
zelf is hij erg trots op zijn eerste
twee titels op zijn allereerste superseries toernooi. Dit toernooi
vond plaats in Nottingham, En-

geland tijdens de British Open.
Hij won zowel in de quad singel
als in de dubbel. Hij versloeg diverse pittige tegenstanders en in
de finale de Brit Andy Lapthorne, de als 1e geplaatste, favoriet
en nummer 4 van de wereld.
Het was een spannende finale
7-5, 3-6, 6-2. Volgens zijn coach:
“De 16-jarige Niels wint bij zijn
debuut op een SuperSeries toernooi gelijk 2 titels, ongekend!”
Door deze winst is Niels ondertussen geklommen van plek 12
naar plek 8 op de wereldranglijst
in de quadcategorie. Aangezien
de limiet voor deelname aan de
Paralympics door het NOC NSF
vastgesteld is op een top 8 positie, komt het al aardig dichtbij. Steun is nog steeds welkom,
want deze positie moet hij positie vast kunnen houden tot juni
2020. Daarom zal hij doorgaan
met het spelen van de internationale toernooien om zijn punten
te verdienen: van 10 tot 15 september St. Louis USA Superseries, van 17 tot 22 september Il de
Ré Frankrijk ITF1, van 24 tot 28
september French Riviera Open
ITF2 en van 1 tot 5 oktober Sardina Open (Italie) ITF1.

Afgelopen maandag startte ook
voor Niels het nieuw schooljaar.
Hij is al geslaagd voor zijn vmbo
diploma en kiest er nu voor om
op het Dr. Knippenbergcollege
havo te gaan volgen.
Op tennisgebied is er ook vernieuwing, want Niels is bezig
met het nieuwe trainingsprogramma i.s.m. zijn privécoach en
de bondstrainer.
Hiervoor zal hij ook regelmatig
naar Amstelveen moeten, waar
het nieuwe trainingscentrum
van de KNLTB zich bevind. s

De expositie werd geopend door
Tahné Kleijn (stadskunstenaar
van Helmond) en Jos Mies (locatie coördinator zorgcentrum
de Pannehoeve). Tommie Niessen zelf was er niet bij, want hij
is pasgeleden vader geworden.
De expositie is 28 dagen te zien
in de Pannenhoeve waarna het
weer naar een volgende locatie
verhuisd. Iedere nieuwe locaties
komen er tenminste 4 nieuwe
portretten bij.
Op een van die foto’s staat me-

Helmond
Deze anonieme zelfhulpgroep
is voor vrouwen die willen leren
omgaan met emotionele afhankelijkheid van hun partner en/
of anderen en te komen tot een
emotioneel gezonde(re) relatie
met hun partner en/of anderen.
Als jij je verhaal kwijt wil en je

VAN
Deze aanbiedingen zijn geldig van 21 t/m 27 Augustus 2019

Bolchrysant

Div. kleuren
ø 40-cm
€ 4,99

1+1

GRATIS

Spiegel

Gerecycled hout
50 x 50 Cm
Van €39,95

nu

€24,95

Tommie & Tahné
Tommie en Tahné zijn samengebracht door Lang Leve Cultuur: een programma vanuit de
vijf grote cultuur-instellingen
van Helmond. Zij werkte nooit
eerder samen maar vullen elkaar
naadloos aan. Zo houdt Tommie
zich bezig met video en tekst terwijl Tahné voornamelijk de fotografie voor haar rekening neemt.
Met het project willen zij jongeren uitdagen zelf in gesprek te
gaan met ouderen. Zij willen laten zien hoe de ouderen daarvan
opleven, maar ook wat je als jongeren allemaal nog kan leren. s

Zelfhulpgroep Norwoods

IEDERE ZONDAG OPEN

FRISDRANKVOORDEEL
op
n
e
z
j
i
r
Zie p ebsite
w
onze

Afgelopen zondag werd in zorgcentrum de Pannehoeve voor
de tweede keer de expositie:
“Oude mensen waren jonge
mensen voordat jonge mensen
mensen waren” geopend. Binnen het project staat het getal
28 centraal. Tommie en Tahné
(beide 28 bij aanvang van het
project) vroegen inmiddels 7
ouderen (minimaal 82) hoe hun
leven er uitzag toen zij 28 waren. De verhalen schreven zij op
en daarbij werd een passende
foto gemaakt.

vrouw Lammers die ook aanwezig is bij de opening. Toen zij 28
was, ‘kreeg’ ze een huis: “Mijn
man en ik woonden samen in
een flatje en wilde graag een groter huis omdat we een dochter
hadden, maar dat kon niet zomaar. Op een dag stond er een
mevrouw aan de deur met de
vraag of we van huis wilde ruilen.
Nou meisje, ik was zo geschrokken want toen ik mijn man belde en hij vroeg aan me waar ze
woonde, kwam ik erachter dat ik
dat helemaal niet gevraagd had!”

12.00 TOT 17.00 UUR

Pennisetum

Lampen poetsersgras
60-cm hoog
in 19-cm pot
Van € 6,99
nu

€3,99

zoekt lotgenoten dan ben je in
onze groep van harte welkom.
Het ontmoeten van elkaar en
elkaar ondersteunen staat centraal. De groep komt één maal
per 2 weken op donderdag avond
in Helmond bij elkaar. Voor meer
informatie of aanmelding: Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost
Brabant eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl of tel: 040-2118328. s

Vrijdagkoopavond
tot 20.00 uur geopend

Hebe “Veronica”
Div. kleuren
30-cm hoog
in 12-cm pot
€ 2,99

1+1

GRATIS

Vijver vissen

Tuinhortensia

Alle maten & soorten

Div. kleuren
50-cm hoog
in 13-cm pot
Van €12,99

2+1

GRATIS

www.tuincentrumdebiezen.nl

nu

€8,99
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Wena BV bestaat 15 jaar
‘Een werelds bedrijf in arbeidsbemiddeling!’
Betrokkenheid als basis voor
een partnerschap
Met tijd, aandacht en grenzeloze
energie zet Wena de juiste persoon op de juiste plek. Daarvoor
worden kandidaten in Nederland, maar zo nodig ook buiten
onze landsgrenzen gescreend.

Helmond
Het is feest bij Wena! Het wereldse uitzendbureau in Helmond bestaat maar liefst vijftien
jaar. In 2004 startte eigenaresse
en directrice Ewa Jędrzejczak
haar bedrijf met een duidelijke
missie: het vinden van de ideale match tussen werkgevers en
technische vakmensen uit alle
windstreken.
Samen met haar team gedreven
professionals maakt Ewa dit
ook waar. Door een grote mate
van betrokkenheid bij zowel
kandidaten als opdrachtgevers,
en een zeer persoonlijke en professionele aanpak, groeide Wena uit tot dé partner in arbeidsbemiddeling.
Of het nu gaat om detacheren,
uitzenden, werven & selecteren
of payroll: de mensen van Wena
slaan de brug tussen medewerkers en bedrijven. En dat al vijftien jaar.
Sinds begin 2018 is het bedrijf gevestigd in een prachtig pand in
het technisch hart van Helmond,
vlak bij de Automotive Campus.
Monteurs, lassers, operators,
logistiek medewerkers en nog
veel meer vakkrachten op vooral

mbo- en mbo+-niveau vinden
via Wena hun ideale baan. Bij
mooie en innovatieve bedrijven
in de techniek, maar ook bij opdrachtgevers uit andere sectoren. In de Brainport-regio én ver
daarbuiten.
Professionals die snel schakelen
Met bezieling en professionaliteit werd Wena in rap tempo een
betrouwbare speler in de markt.
Het uitzendbureau groeide in
volume, maar ook in kwaliteit
en diversiteit. “Wat ons onderscheidt?
Wij helpen zowel opdrachtgevers als medewerkers vooruit.
Natuurlijk vullen we vacatures
in, maar we zetten ook kandidaten op het juiste carrièrespoor”,

aldus Ewa. “Klanten vertrouwen
op ons als dé specialist in technische vakmensen. Omdat wij
de arbeidsmarkt door en door
kennen en adequaat inspelen op
hun vragen.
Zijn er meer operators nodig
door robotisering en automatisering? Dan vinden wij die.” Ook
zonder concrete opdracht zijn
Ewa en haar collega’s altijd alert.
“Daardoor hebben we korte lijntjes met geschikte kandidaten in
alle branches en kunnen we snel
schakelen wanneer de klant dit
vraagt”, legt Ewa uit. En als een
opdrachtgever een professional
op hbo-niveau zoekt? “Dan doen
wij dat voor de klant! Dat vertrouwen hebben we inmiddels
verdiend.”

Oprechte persoonlijke interesse
Luisteren is ontzettend belangrijk. Naar de markt én naar de
mensen waarmee je werkt. Ewa
vertelt met trots. “Mensen zijn
ons kapitaal.
Zij inspireren ons elke dag opnieuw om het beste in hen naar
boven te halen.
Natuurlijk is het cv van een
kandidaat belangrijk, maar we
zijn vooral geïnteresseerd in de
persoon daarachter. Wat is zijn
verhaal? Waar wordt hij echt blij
van? Welke kwaliteiten en ambities heeft hij?
Het draait bij ons om iemands
motivatie en potentie. Dat is heel
belangrijk, want met de juiste instelling is er vaak veel meer mogelijk dan je denkt.”

Volgens Ewa is niets mooier dan
het vinden en plaatsen van gemotiveerde professionals. “We
gaan echt tot het uiterste om de
perfecte match te vinden. Maar
daar houdt het voor ons niet op.
We blijven ook na het plaatsen
van een medewerker betrokken.
Door goede begeleiding te bieden en regelmatig contact te leggen op de werkvloer. Alleen dan
ontwikkel je oprechte en hechte
relaties voor de lange termijn. En
dat is waar een partnerschap volgens ons om draait.”
Wena BV, Schootense Dreef 25,
Helmond. Voor meer informatie:
www.wenabv.com s

Voor iedereen een plekje in de keuken

Ook binnen jouw budget
een extra groot werkblad

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Worldtour van Slavisch Koor van Start
Helmond
Enkele maanden geleden maakten we in deze krant melding
van het groot opgezette plan
van Slavisch Koor Helmond:
Slavisch Koor on Tour.
Op 28 augustus 2019 a.s. starten
de repetities o.l.v. Liduin Stumpel
uit Groesbeek; een dirigent die
vaker met het bijltje “projectkoor
“heeft gewerkt en zeer enthousiast is over de muzikale wereldreis
die dit project omvat. Het is voor
het koor een geweldige opsteker
dat zoveel mensen positief hebben geregeerd op de uitnodiging
deel te nemen aan dit muzikale
evenement dat op 28 maart 2020
te zien en te horen is in het Speelhuis te Helmond. Maar liefst 36
dames , sopranen en alten, en 14
heren , tenoren, baritons en bassen, zijn bereid 30 weken lang
hun beste beentje voor te zetten
om de uitvoering tot een succes

te maken, samen met de acteurs
van Genesius en een aantal muzikanten.
Mochten er in de regio, ook bij
andere koren, nog tenoren zijn
die zich alsnog willen aanmelden
voor dit project: ze zijn van harte
welkom. De liederen die ten gehore zullen worden gebracht
tijdens deze trip over de wereld,
zijn geselecteerd uit alle continenten en zijn opgenomen in het
avondvullende programma.
Binnen de toneelgroep Genesius
werkt men intussen druk aan het
script voor dit gebeuren, waarbij
het eigene en het warme, sappige taalgebruik in het “continent
Helmond” zeker een plaats zal
krijgen. De deskundige muzikale begeleiding is in handen van
Gypsy Mood, een slagwerker en
repetitor Svetlana Saakianen;
daarnaast zullen alle leden van
Slavisch Koor Helmond garant
staan voor het Slavisch aspect
van de muziek tijdens de voorstelling. s

Slavisch Koor heeft het project aangevuld met 36 enthousiaste zangers. (Bron foto; Slavisch Koor Helmond).

STYLE

Nacht van Cultuur

9

Centrum

Op 12 oktober vormt Museum
Helmond het decor voor de
vierde Nacht van Cultuur. Klaar
voor een nachtelijk avontuur op
een bijzondere locatie?
Een bijzonder programma op
bijzondere locaties
De Helmondse kunst- en cultuurorganisaties zorgen op zaterdag 12 oktober, tussen 19.00 en
00.00 uur, weer voor een bijzonder programma barstensvol culturele verrassingen uit Helmond
en Nederland. Dit keer vormt
Museum Helmond het decor.
Bijna alle zalen van het Kasteel
en de Kunsthal zijn gevuld met
muziek, theater, kinderworkshops, dans, kunst, literatuur en
games. Maar ook op de route
is van alles te beleven. Van professioneel tot amateur en voor
volwassenen tot kinderen. Alle
workshops en activiteiten zijn
gratis toegankelijk.
Meer dan 35 acts
Met optredens van Phoenician
Drive, Jelle Verse, Danielle Schel
en jonge talenten. Dans tussen
de kunstwerken met de Silent
Disco, laat je ‘omverblazen’ in
de Stormkamer of win een prijs
bij de Bingo van Tiny Tupperware. Ontdek bijzondere plekjes
tijdens de ‘Speed Tour’ door Het

CASUAL

Dansperformance ‘Ordinary Days’, (Bron foto; Kunstkwartier).
Kasteel, luister op de route naar
een privé-concert in de ‘Secret
garden’, bekijk het grote theaterspektakel ‘Ordinary days’, of
dans mee met Sherman. Uiteraard is de nacht weer gevuld met
de meest bijzondere workshops,
zoals de workshop ‘Stopmotion’,
‘Escape Game’, of ‘Drum Together’. Beleef cultuur en Museum
Helmond, zoals je dat nog nooit
beleefd hebt.
De organisatie: HART
Nacht van Cultuur wordt georganiseerd door HART, een initiatief van Het Speelhuis, Museum
Helmond, Bibliotheek HelmondPeel, Kunstkwartier en De Cacaofabriek. HART heeft de ambitie om borg te staan voor een
levendig, florerend en uitgebalanceerd cultureel klimaat waaraan de Helmondse inwoner zijn
hart kan ophalen. De Nacht van

Cultuur is een middel om deze
ambitie te realiseren. Ook dit
jaar werken er andere culturele
organisaties uit Helmond mee
om er een bijzondere nacht van
te maken.
Bekijk het programma van de
Nacht van Cultuur op www.
nachtvancultuur.nl. Of bekijk er
de aftermovie van 2018, voor alvast wat voorpret! s

Danielle Schel (Foto: Paul van Raak)

TREND

MODE TREND DAGEN DINSDAG 27 T/M ZATERDAG 31 AUGUSTUS

EXTRA KOOPAVOND WOENSDAG 28 AUGUSTUS

VAN 19.00 - 22.00 UUR

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

GRATIS PARKEREN

SHOP OOK ONLINE 24/7! WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL
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Dement en toch een
goede oude dag?

‘Voor iedereen
betaalbaar’

Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen
Drie normale woningen midden in de Helmondse wijk
Brouwhuis. Huiselijk en vertrouwd. Véél vaste activiteiten.
Een echt THUIS. Een kleinschalig alternatief voor de
verpleeghuiszorg voor mensen met dementie (ZZP5).
24 uur per dag professionele begeleiding.
Prettig wonen en werken bij KBWO Brouwhuis.
Aanmelden, meer info of werken in huiselijke sfeer?
Kijk op www.kbwo.nl

‘We voelen ons
bevoorrecht.’
‘Ik geef een negen!’
’Een mooiere plek
kun je niet wensen.’
‘Ma voelt zich
echt thuis.’

de loop weekkrant HELMOND

week nummer 34 vrijdag 23 augustus 2019

Helmond Marketing brengt lokale
partners bij elkaar in Youtube-serie

Internationale Vintage &
Antieke Naaimachine Beurs

Helmond

Binnenstad

Lokale filmmakers, Healthy Sisters, horecazaken en de Rabobank werken samen om onze
horecaondernemers en eetgelegenheden een extra podium te
bieden. Het doel van deze reeks
is om te laten zien dat je in Helmond op steeds meer plekken
terecht kunt voor een culinaire
belevenis. Tot en met januari
2020 iedere maand een nieuwe
aflevering op YouTube verschijnen.

Naaimachines Vintage & Antique presenteert de eerste
Internationale Vintage- en
antieke Naaimachine Beurs
op zondag 22 september 2019
van 11:00 uur tot 16:00 uur!
Vintage- en antieke naaimachines zijn weer helemaal
terug. De waardering voor
deze naaimachines zit hem in
het feit dat ze na zoveel jaren
trouwe dienst het nog zo goed
doen. Een beetje onderhoud
met wat naaimachine olie is
voldoende om er lekker mee
te kunnen werken.

“Helmond timmert op veel terreinen aan de weg “, aldus Leo
Grunberg, directeur van Helmond Marketing. “Lightyear
One, een groeiende Automotive
Campus, het nieuwe Speelhuis,
de ‘Slimme Wijk’ in Brandevoort,
grootsere evenementen, Helmond heeft genoeg om trots op
te zijn. Het gaat op tal van terreinen goed hier.” Onze eetgelegenheden mogen gezien en bezocht

Een still uit de Youtube-serie. (Bron foto; Helmond Marketing).
worden, zowel door Helmonders
als regio-inwoners. Er is voor elk
wat wils.
De serie wordt gepresenteerd
door het duo de Healthy Sisters.
Twee vloggers die een gezonde
lifestyle promoten. Zij zijn o.a.
bekend van hun boek, vlogs,
sociale media en in 2017 zijn ze
benoemd tot Helmonder(s) van
het jaar. De eerste aflevering is
opgenomen met Freek Boetzkes,

de eigenaar van 33 Good Food.
In deze aflevering vertelt hij zijn
verhaal over zijn loopbaan in de
horeca en gaat hij koken voor
de Healthy Sisters. “In Helmond
heb ik een heerlijke jeugd gehad.
Ik heb nooit behoefte gehad om
hier te vertrekken. Helmond is
mijn thuis en de enige plek waar
ik wil ondernemen”, aldus Freek.
Horecaondernemers die willen
meedoen aan de serie, kunnen
zich hier aanmelden. s

In de theaterzaal van de Fonkel
zijn mooie vintage- en antieke
naaimachines te bewonderen.
U kunt deelnemen aan verschillende workshops. Zoals
onderhoud van de naaimachine, een quilt maken, zelf
een patch maken en een tas

voor een Singer naaimachine.
Diverse stands showen en verkopen hun mooiste stoffen en
naaimachine gerelateerde artikelen.Vintage en Antieke naaimachines zij er ook te koop,
maar het zal vooral een gezellige dag worden waarop mensen met dezelfde passie voor
deze bijzondere naaimachines
bij elkaar komen.
Gezelligheid in de vorm van
een loterij en de verkiezing van
“De Mooiste Naaimachine”.
De entree is €2,00 per persoon.
Heeft u interesse om langs te
komen als bezoeker, of wilt u
zich opgeven voor een workshop, of uw naaimachines tentoonstellen of verkopen, neem
dan contact met ons op.
Joyce en Niels de Gooijer, Naaimachines Vintage & Antique,
06-29289455 of stuur een email
naar nielsdegooijer@
hotmail.com s

Kun jij reanimeren?
Red levens in jouw buurt.
Meld je aan op hartstichting.nl/reanimatie

‘Wist u dat er zoveel mogelijk is?’
Verzorgd naar wens door Marieke en Patricia van DELA

Een mooi afscheid zorgt voor fijne herinneringen. Voor sommigen is dat intiem en
bescheiden, voor anderen juist uitbundig. Bij DELA kunt u rekenen op een luisterend
oor en een warm hart voor ieders verhaal. We helpen het afscheid altijd persoonlijk en
bijzonder te maken. Ook een bescheiden maar waardig afscheid is bij DELA zonder
verzekering mogelijk, zelfs met een klein budget.
Samen met u geven we graag invulling aan alle wensen. Ook in Helmond en
omgeving staat ons team klaar om u te helpen. Voor leden en ieder ander.
Want bij coöperatie DELA geloven we dat we er zijn voor elkaar.
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Meer informatie of een persoonlijk
gesprek? Ons ervaren team helpt u
graag. Ga naar dela.nl/helmond
of bel 040 231 32 76.
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De Brabantse Disabled Open geeft
financiële ondersteuning aan Niels Vink

BEST BITE

Frikandel

40 stuks - Van Reusel
Normaal 16,89

Niels Vink. (Bron foto; Brabantse Disabled Open).

Regio

11,

99

Steppegras

1500 gram - Lamb Weston

Broodje frikandel

Normaal 4,19

8 stuks - Diepvriesspecialist
Normaal 7,49

4,49

2,99
Schnitzel XXL of
cordon bleu
500 gram - Fleischkrone

Roomijsstick
vanille of krokant

10-14 stuks - IJsboerke

Normaal 4,79

Normaal 5,79

3,89

Iedereen, golfer of niet, is welkom op 31
augustus op de golfbaan in Bakel, om tussen 14.00 en 16.00 uur deel te nemen aan
een puttwedstrijd of het kopen van loten.
Beide acties leveren mooie prijzen aan de
winnaars, maar belangrijkste, meedoen
en Niels ondersteunen. U mag ook elke
vorm van sponsoring doen, bv als bedrijf
door prijzen beschikbaar te stellen. Vragen en opmerkingen, per mail of per telefoon via cees@brabantsedisabledopen.nl
06-50512786 s

Tevens houden we een gratis les in de vorm
van een clinic (van 12.30 tot 14.00 uur). Dit
jaar veel aandacht voor 3 mannen met
CVA/ Afasie, deels verlamd, die vanuit de
organisatie begeleid worden door 2 golfleraren en een vrijwilliger. Ben of ken jij iemand met een lichamelijke beperking die
wil kennis maken met golf? Je kunt je nog
aanmelden voor deelname.
Sponsoren maken het mogelijk om deze
dag te houden, elk jaar weer. Ook de golfbaan stelt de baan beschikbaar. Zonder
deze inzet zou het organiseren van deze
dag onmogelijk zijn.
Ondersteuning voor Helmondse Niels
Vink
De Helmondse rolstoeltennisser Niels
Vink, lichamelijk gehandicapt door als
baby de meningokokken te hebben overwonnen en recentelijk winnaar van diverse
toernooien en worldcup, heeft de grote
wens naar de spelen te gaan in Tokio, de

4,79

Paella

31 Augustus gaat voor de 12e keer de
Brabantse Disabled Open Golf van start
op golfbaan de Stippelberg in Bakel. De
opening wordt dit jaar rond 11 uur verricht door Burgemeester Elly Blanksma.
Het zeer uiteenlopende deelnemersveld
van mensen met diverse lichamelijk en
geestelijke beperkingen, zoals schade
door herseninfarct, dwarslaesie, arm of
beenprothese, verlamming, spasme en
veel meer geeft een interessant beeld. De
gedachte dat die mensen, als voorbeeld,
een valide persoon kunnen stimuleren alles uit het lichaam te halen wat mogelijk
is, is al een schoonheid op zich.

Paralympics 2020. Via acties op deze dag
voor golfers met een lichamelijke beperking wordt het goede doel van dit jaar, de
steun aan Niels, vorm gegeven.

ADVERTORIAL

750 gram - Ardo

Pizza’s

Normaal 4,69

diverse soorten
1-2 stuks - Lekker&Anders
Normaal 2,99

3,49

Iedereen die te dik is, hee�t levenslang
Helmond - Iedereen die te dik is, heeft levenslang aldus Dick Sandbergen van Total Body Balance.
“Je kunt, als de wil er is, vrij gemakkelijk afslanken, maar dan: op gewicht blijven. Je zult er altijd
zelf iets voor moeten blijven doen. In het afslanktraject leer ik je bewuster leven, maar daarna is
het aan jou zelf om dit voort te zetten. In die zin heb je dus levenslang.”
De meeste mensen die bij Total Body Balance komen, hebben vaak al meerdere pogingen ondernomen om af te
vallen. Volgens Dick Sandbergen, zelf ooit 25 kilo te zwaar, ligt het aan het feit dat mensen eigenlijk weer opnieuw
moeten leren eten: “Veel mensen weten niet wat voedzaam en gezond eten eigenlijk is. Ik leer ze dat, zodat ze ook
voor de langere termijn hier gezondheidswinst uithalen. Met overgewicht en een hoge bloeddruk vergroot je de kans
op allerlei nare ziekten zoals diabetes. Dit is bekend geworden door wetenschappelijk onderzoek door het Erasmus
MC. Je wordt gemiddeld 9 jaar eerder ziek dan een gezond persoon en leeft gemiddeld 6 jaar korter.”
Dick: “Hoe ouder je wordt, hoe groter het risico wordt op allerlei gezondheidsklachten. Mijn dieet is
makkelijk vol te houden en ik leer je bewuster te leven. Iedereen kan dat, als je het maar de moeite
waard vindt om je best voor te doen. Door mijn persoonlijke begeleiding ben ik die stok achter de deur
die veel mensen nodig hebben”, zo zegt Dick Sandbergen. “Ik weet dat mijn methode van suikervrij
en vetarm eten al meer dan 15 jaar resultaat oplevert. Afslanken moet je niet heel ingewikkeld
maken, het is een kwestie van de knop omzetten en het waard vinden om voor je gezondheid te
kiezen.”

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 21 augustus t/m dinsdag 3 september 2019.
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS
tegen inlevering van
150 Piggypunten

Succesvol afvallen sinds 2003

Hortsedijk 81, 5708 HC Helmond | t 088 500 9000 | www.totalbodybalance.nl
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Stoffen, garens en meubilair Textielfabriek Van den Acker

Laatste 3-daagse uitverkoop
voor particulieren in Gemert

Toerclub Mierlo-Hout fietst:

Dijkentocht

Mierlo-Hout
Op 25 augustus vertrekt Tourclub Mierlo Hout, vanuit Jeugdboerderij De houtduif aan de
Koeveldsestraat 4, om klokslag
07.45 uur voor het rijden van de
Dijkentocht.
Via o.a. Handel, Zeeland en Langenboom rijden wij, na Grave
gepasseerd te zijn, op de weg
richting Nederasselt. Als wij dan
ongeveer 50 km hebben gehad,
mogen wij linksaf richting Balgoij en na een kleine 2 km zitten
we op de dijk.

Guillaume de Bode bij Van den Acker (bron foto;

Regio
Van donderdag 29 augustus tot
en met zaterdag 31 augustus zal
er gedurende drie dagen een
uitverkoop plaatsvinden van de
nog voorradige textielstoffen,
garens, diverse (kantoor) meubilair en ICT-apparatuur bij de
textielfabriek Van den Acker in
Gemert.
Sinds de overname van alle activa afgelopen oktober door de
firma IAG-International Auction
Group (kantoren in Barcelona en
Maastricht) is nog geprobeerd
een eventuele (gedeeltelijke)
doorstart in Gemert te verwe-

zenlijken. Mogelijke kandidaten
hiervoor zijn afgehaakt, heeft
Guillaume de Bode, verantwoordelijk manager van IAG, bevestigd. Hiermee komt helaas een
einde aan een tijdperk van een
historische fabrikant van textielstoffen in Gemert.
Inmiddels zijn sinds december
diverse productiemachines verkocht naar andere textielfabrieken in Nederland, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Turkije, Tunesië en India. Momenteel worden
afrondende gesprekken gevoerd
over de verkoop en demontage
van de ververij, spanraam en
wasserij. Afgelopen maanden
zijn er enkele verkoopdagen ge-

weest voor met name particuliere kopers van de unieke Van den
Acker textielstoffen en de voorradige kantoormeubels, etcetera.
Vele klaxnten hebben gevraagd
deze dagen te herhalen.
Daarom wordt nog een laatste
keer de gelegenheid geboden om
tegen zeer interessante prijzen de
restvoorraden stoffen, kantooren werkplaatsinrichting, garens
en diverse decoratie-spullen te
kopen.
Dagen: donderdag 29 augustus en
vrijdag 30 augustus van 10.00 tot
18.00 uur en op zaterdag 31 augustus van 10.00 tot 14.00 uur. Adres:
Schoolstraat 18 in Gemert. s

Mogen wij op u rekenen?
Mierlo-Hout
In 2016 is in wijkhuis De Geseldonk gestart met de opvang
van licht dementerende personen gedurende 1 dag per week.
Nu is dat uitgebreid tot twee
dagen, namelijk op maandag en
op woensdag.
Het is bedoeld als verlengstuk
van de huiskamer. Vandaar dat
de gezellig ingerichte ruimte ook
de “Huiskamer” genoemd wordt.
Het doel is om de gasten zo lang
mogelijk actief te houden door
middel van diverse activiteiten
en om de mantelzorgers een
vrije dag te bezorgen, waardoor
zij hun accu weer enigszins kun-

nen opladen. Voor de woensdag
zijn we op zoek naar enthousiaste personen met geduld en
een “warm” hart. Hebt u een
verzorgende achtergrond of ervaring met personen, die extra
zorg nodig hebben en wilt u uw
medemens helpen, dan zouden
wij graag met u in contact komen. Mocht u deze achtergrond
niet hebben, dan kunt u toch
reageren, omdat Savant (Alphonsus) graag bereid is om vrijwilligers bij te scholen. Ook de
professionele begeleiding berust
bij Savant. De bezigheden zijn
zeer divers. Denk hierbij o.a. aan
wandelen, gezelschapsspelletjes
doen, biljarten, bloemschikken,
samen boodschappen inkopen,
bakken, handwerken en heel be-

langrijk is het voorbereiden van
de gezamenlijke lunch, waarbij
de gasten zelf de verse soep klaar
maken, tafeldekken en opruimen. Als deze wijze van “zorgen”
u aanspreekt, dan kunt u zich
opgeven door een mail te sturen
naar Jan Drouen, voorzitter@
wijkraadmierlohout.nl.
Hij neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op. s
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De dijk gaan we over een afstand
van ongeveer 40 km volgen. De
dijk die de bewoners van het land
van Maas en Waal beschermt tegen overvloedig water. De dijk
die het extreem moeilijk had op
31 januari 1995, toen de Maas
bijna de kruin van de dijk kon raken. Het was toen echt centimeterwerk. Bijna was het land tussen Tiel en Nijmegen ondergelopen. Gelukkig is ons die ellende
bespaard gebleven. Eigenlijk ook
niet te begrijpen dat de grondwaterstand van nu zo laag staat.
Tijdens de heenweg komen we
op de Maasdijk door plaatsjes
als Balgoij, Niftrik en Batenburg.
Na 69 km verreden te hebben is
er rond 10:20 uur een korte pauze
bij ’t Mun (Appeltern). Het is een
horecagebouw van een visclub
waar we op het gezellige terras
zicht hebben op de forellen-,
zalmforel- en karpervijvers.
Na de pauze van ongeveer 20 minuten gaan we weer ‘’dijken’’. Via
Maasbommel en Alphen komen
we uiteindelijk bij een veerpont,
dat ons voor € 1,00 (per persoon
en fiets) naar de overkant, naar
het dorpje Lith brengt.

De rit is diverse keren voorgereden door Frank van der Velden
en kornuiten en Frank zal die
zondag de tocht begeleiden. Natuurlijk wordt de volgauto wederom gereden door onze chauffeur Frans van Dorst.
Een mooie rit met een verhaal,
met wegen, fietspaden en alles
wat het fietsen zo leuk maakt.
Vooral het lekker sportief bezig
zijn met je lichaam in de wind op
de dijk.
Tourfietsen is fietsen met een
gemiddelde snelheid van rond
de 27,5 per uur in groepsverband. Als gastrijder bent u van
harte welkom om eens mee te
fietsen. Misschien is dit niet bepaald een tocht om eens kennis
te maken met Tourclub Mierlohout, maar natuurlijk bent u van
harte welkom indien u geïnteresseerd bent om deel te nemen.
Bent u geïnteresseerd om deel te
nemen maar de afstand schrikt u
af, in maart 2020 starten we een
nieuw seizoen waarbij de afstanden wederom zachtjes worden
opgebouwd.
Voor clubinformatie kunnen wij
u verwijzen naar onze website
www.tourclub-mierlohout.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
aanhanger om deelnemers die
het toch te zwaar vinden te ondersteunen. Een tourclub is geen
raceclub of wedstrijdteam. Het
gaat om het genieten op de fiets
in de buitenlucht in een gezellig
gezelschap.
Hopende op een goede opkomst
en fijn winderig weer. s

Eenmaal weer aan wal vervolgen
wij de route en via o.a. Nuland,
Vinkel en Heeswijk rijden wij
richting Mierlo Hout, waar we
na 136 km arriveren. Dat zal rond
13.30 uur zijn.

Bridgeclub ’t Houtse Slem
Mierlo-Hout
Op maandag 19 augustus is
bridgeclub ’t Houtse Slem begonnen aan haar nieuwe seizoen. Eerst met nog twee avonden zomercompetitie en op 2
september met de interne competitie van 6 rondes van 5 zittingen. Op 9 september a.s. vindt
de algemene ledenvergadering
plaats.
In september start de vervolgcursus bridge (ruiten boekje). Er
zijn nog plaatsen beschikbaar.
U kunt zich opgeven door een
e-mail te sturen naar Theo Leijten: t.leijten2@hotmail.com of
te bellen met Theo: 0492 534793.

(Bron foto; Bridgeclub ’t Houtse Slem).
Vrij bridgen op vrijdag
Op vrijdag 23 augustus starten
we ook weer met het vrij bridgen.
Ook niet-leden van ’t Houtse
Slem kunnen meedoen aan deze
drives tegen een kleine vergoeding.
Dat betekent als paar aanmelden aan de zaal in de Geseldonk,
uiterlijk om kwart over een. s
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Café Brein: Ben ik veranderd dan?
Supportersvereniging Helmond Sport
investeert in nieuwe Helmond Sport mascotte
Binnenstad
Loewy voetbalschoenen terwijl
de nieuwe Loewy van serieuze
klauwen voorzien zou zijn. Daarom is toch voor een heel nieuw
ontwerp gekozen.

Helmond
10 Maanden lang e-mailen, overleggen, kleuren uitzoeken, stoffen bepalen, opnieuw ontwerpen, opnieuw kleuren kiezen
om vervolgens weer opnieuw
ontwerpen. En investeren, veel
investeren. De Supportersvereniging Helmond Sport (SVHS)
heeft tijd nog moeite, nog geld
bespaard om haar duurste aankoop uit de geschiedenis perfect te laten zijn. Duizenden
euro’s kostte dit project. Je kan
immers niet zomaar even de
nieuwe mascotte van Helmond
Sport ontwerpen.
“Alles moest en zou perfect zijn.
Vier weken geleden hebben we
nog, met spoed, een nieuw shirt
laten maken met daarop de opdruk Heel Helmond Sport. Deze
slogan en strategie was namelijk
nog niet bekend toen wij het ontwerp en productieproces hadden opgestart”, aldus Erik van
Kilsdonk, voorzitter van de Supportersvereniging.
Al deze moeite was het dubbel
en dwars waard. Want volgens
de SVHS kan Helmond Sport
zich op het gebied van mascottes
voortaan meten aan de Europese
top. Het bedrijf die de mascotte
gemaakt heeft werkte onder andere voor AJAX, Studio 100, Mc

Wat zal de nieuwe look van
Loewy worden? (Bron foto;
Wim van den Broek).
Donalds en de IKEA. Geen half
werk dus en dat blijkt ook uit de
last minute order van het nieuwe
shirt. Hoe de nieuwe mascotte er
uit ziet, is nog een verassing. Wel
is duidelijk dat naam en het karakter van de mascotte hetzelfde
blijft. Loewy the Cat krijgt dus alleen een nieuw uiterlijk.
De SVHS heeft lang nagedacht
over het nieuwe uiterlijk van
Loewy. Er is overwogen om een,
een-op-een kopie te maken van
de huidige Loewy. Maar voor
de SVHS was het belangrijk dat
de mascotte een hogere aaibaarheidsfactor kreeg. Plus dat
de huidige mascotte niet compleet was. Zo gebruikt de ‘oude’

“Wij zijn echt enorm blij met het
resultaat. Wellicht is het even
wennen en smaken verschillen,
maar wij verwachten dat uiteindelijk iedereen de nieuwe Loewy
zal omarmen. Tevens sluit Loewy
nu perfect aan bij het Heel Helmond Sport concept. Eigenlijk
wordt onze Loewy hét gezicht
van Heel Helmond Sport. Wie
had dat kunnen denken”, zegt
van Kilsdonk.
Wat we nu weten over de nieuw
Loewy is dat de slogan Heel Helmond Sport op de voorkant van
het shirt staat. De achterkant
is voorzien van het logo van de
SVHS. Die plek is overigens te
huur voor een sponsor. Op zich
geen verkeerde plek voor een
sponsor maar over bedragen
en sponsorconstructies laat van
Kilsdonk niets kwijt.
Mocht men interesse hebben in
sponsoring dan kan men zich
melden bij de SVHS. En op de
vraag of ook het oude logo op
de mascotte staat antwoord van
Kilsdonk; “zeer binnenkort zal hij
voor de eerste keer verschijnen,
maar hoe hij er uit ziet, blijft tot
die tijd nog een ‘mysterie’. s

Maandag 9 september organiseert Café Brein een ontmoetings- en informatieavond voor
mensen met Niet Aangeboren
Hersenletsel (NAH). Thema van
deze avond is ‘Ben ik veranderd
dan?
Karakterveranderingen
t.g.v hersenletsel’
Als door hersenletsel schade
ontstaat in de hersenen, kunnen er veranderingen optreden
in het gedrag en het karakter. Bij
gedrags- en karakter veranderingen worden mensen geraakt in
het meest essentiële van zichzelf.
Het zorgt ervoor dat een stukje
van je identiteit niet meer hetzelfde is. De uitspraak ‘sinds het
hersenletsel lijkt het alsof ik met
een andere persoon samenleef’
geeft aan hoe groot de veranderingen en zeker de impact kunnen zijn.
Karaktertrekken kunnen na hersenletsel sterker aanwezig zijn,
maar ze kunnen iemand ook echt
veranderen. Iemand kan ‘sociaal
onaangepast’ of agressief gedrag
vertonen. Anderen kunnen zachter of milder worden.
Iedere karakterverandering kan
voor de getroffene en de omgeving veel verandering met zich
meebrengen en kan een gemis
aan ‘de ouder persoon’ geven.
Gastspreker deze avond is Martine Veldman. Martine werkt als

psycholoog oa op de revalidatieafdeling van de Zorgboog.
Martine zal ingaan op karakterveranderingen ten gevolge van
hersenletsel. Hoe ontstaan deze
veranderingen? Hoe kun je ermee omgaan en waar kun je terecht voor hulp en advies.
Café Brein
Café Brein is de tweemaandelijkse ontmoetingsavond voor mensen met NAH, mantelzorgers en
andere betrokkenen. Op deze
avonden gaan informatie en gezelligheid samen. Hebt u hersenletsel of bent u partner, familielid
of gewoon belangstellende, dan
bent u van harte welkom in Café
Brein Helmond.
Locatie
Café Brein vindt van 19.30 uur tot
21.30 uur plaats in lunchroom De
Keyser aan de Torenstraat 17 in
Helmond. Inloop vanaf 19.00 uur.
Aanmelden is niet nodig.
Voor informatie kunt u contact
opnemen met Lunchroom de
Keyser T 0492 590609. s

Werken aan een kleurrijke
toekomst? Dat doe je bij ons!

Wij zijn GNT: ambitieus, innovatief en internationaal. Tegelijkertijd zijn we een familiebedrijf met warmte
en betrokkenheid. Die combinatie zorgt ervoor dat je in een hecht team met plezier werkt aan de meest
kleurrijke innovaties op het gebied van voeding. Vanuit onze fabriek in Mierlo maken we producten die de hele
wereld overgaan. Deze geven op een natuurlijke manier kleur aan dat nieuwe snoepje of dat lekkere drankje.

Omdat we groeien, zoeken we voor onze vestiging in MIERLO:

Procesoperators (m/v) voor de 3-ploegendienst
Informatie over deze vacature E XBERRY.COM/C AREER S
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25 jarig jubileum Carat Concerten

Terecht een jubileum!

15

Carat Concert met
Harmonie de Goede Hoop

Dit jaar worden ook alle jubilerende deelnemende muziekgroepen in het zonnetje
gezet, zo ook harmonie de Goede Hoop (Bron foto; Carat Concerten).

Warande

Tijdens het grote jubileum concert zal ook de Rimboband een optreden verzorgen! (Bron foto; Carat Concerten).

Warande
In 1995 vonden de eerste Carat
concerten plaats. Destijds nog
enkel de 6 grote muziekgezelschappen van Helmond, maar
al vrij snel vonden ook andere
muziekgezelschappen hun weg
naar het mooie Caratpodium.
Nu, 25 jaar later, mogen we stellen dat we nog steeds een plek
op de evenementenagenda verdienen. Wekelijks vinden er 3
concerten plaats, die geheel belangeloos worden uitgevoerd.
Daardoor is het ook nog steeds
mogelijk om dit gratis aan te bieden. Carat concerten is een plek
om te ontmoeten, zowel elkaar
tegenkomen, maar ook letterlijk
ont-moeten, want bij Carat concerten moet niets, enkel genieten! Zowel door de muziekgezelschappen als het publiek wordt
dit dan ook volop gedaan. Dansende kinderen, verheugde alleenwonenden, vakantievierders
uit heel Nederland en er buiten.
Vanaf deze plek willen we dan
ook alle muziekgezelschappen
én het publiek bedanken, want
dankzij hen mogen wij ons 25-jarig jubileum vieren.
Over de optredende musici:
de Rimboband Helmond:
40 jaar muziek en plezier!
De Rimboband, een muziekge-

zelschap uit de regio Helmond
voor mensen met een verstandelijke beperking, viert dit jaar haar
40-jarig jubileum.
De Rimboband bezorgt mensen
met een verstandelijk beperking
een fijne vrijetijdsbesteding. Muziek maken is vooral ook plezier
maken. Tijdens de wekelijkse
repetitie gebruiken we een zelfontwikkelde methode en muziekschrift. Iedere muzikant levert op zijn of haar eigen niveau
een waardevolle bijdrage aan het
orkest. De Rimboband is voor
de leden een niet meer weg te
denken onderdeel van het leven.
Ze maken deel uit van de maatschappij, leveren een bijdrage,
worden gehoord.
Philips Harmonie met Laetitia
Gerards
Laetitia Gerards (1993) begon
op haar vijfde met cellospelen. Uiteindelijk koos Laetitia
definitief voor de zang, en ze
vervolgde haar klassieke zangstudie aan het Conservatorium
van Amsterdam bij Sasja Hunnego, bij wie ze in mei 2016
summa cum laude afstudeerde.
In 2013 won Laetitia de eerste
prijs op het Prinses Christina
Concours. De Philips Harmonie
is door haar ambitie uitgegroeid
tot een van de meest vooraanstaande Europese bedrijfsorkesten. Met veel passie en enthousiasme brengen ze een grote diver-
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siteit aan klassieke en populaire
muziek voor een breed publiek.
Altijd op het hoogste niveau.
De orkestleden doen dit onder
de deskundige leiding van chefdirigent Matty Cilissen
Big Band Boxtel
Big Band Boxtel is een onderdeel
van Gildenbondsharmonie Boxtel en is een enthousiaste groep
van 24 muzikanten. Hij bestaat
sinds september 2011 en is ontstaan door het samenvoegen
van twee orkesten namelijk de
Bondsband en Double Key uit
Boxtel
De Notoire Fanfare
Aan de rand van de Peel is sinds
de herfst van 2017 gewerkt aan de
mystieke ‘NOTOIRE FANFARE’.
Het repertoire werd gevonden
in wereldmuziek met een snufje
Fellini, een klein beetje Bach,
maar dan wel royaal overgoten
met ‘klezmer’. Om het muzikale
verhaal te tonen werden de personages gevormd, de bewegingen geoefend en het geheel aangekleed als een ‘tableau vivant’.
Vanaf het voorjaar van 2018 trekt
de fanfare de wereld in om elk
publiek te laten genieten van een
spetterende voorstelling.
Komt u ook op 1 september? Noteer ook alvast het bevrijdingsconcert op 22 september in uw
agenda. s

Van begin mei tot eind september loopt het Carat seizoen.
Tientallen muziekverenigingen
verzorgen gedurende deze periode gratis concerten in het karakteristieke Carat paviljoen.
Diverse muziekstijlen 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 afgelopen. Alle concerten zijn
gratis toegankelijk. Daarnaast
zijn er in het park horecavoorzieningen en voldoende zitplaatsen
aanwezig. U bent van harte uitgenodigd te komen luisteren naar
de Carat Concerten.
Programma 25 augustus
12.00 uur: Harmonie de Goede
Hoop uit Aarle-Rixtel: in 2019 145
jaar oud!
Harmonie de goede hoop uit Aarle-Rixtel is een orkest met geroutineerde muzikanten wat in2019
145 jaar bestaat. Sommigen maken al meer dan dertig jaar muziek. Dat wil echter niet zeggen
dat het een ‘oude mannen’ club
is. Integendeel, er zijn relatief veel
jonge mensen bij en de verhouding tussen mannen en vrouwen
is ongeveer fifty-fifty. Jaarlijks
geeft het orkest een zestal concerten, waarvan het Nieuwjaarsconcert het meest bekende is.
Gemiddeld om de drie jaar neemt
het orkest deel aan een muziekconcours om zijn kwaliteiten te
meten met andere muziekgezelschappen, zo ook in 2019. Het Orkest staat onder leiding van Mar-

inal
Outlet op Steenweg 42 geopend vrijdag en zaterdag

BODEMPRIJZEN FESTIVAL
15 EURO EXTRA KORTING OP ALLE OUTLETPRIJZEN

Alle kleding helft van de helft

Steenweg 40 Helmond • bekijk al onze merken op www.lascaladamesmode.nl

tijn Pepels. Het repertoire bestaat
uit muziekstukken die technisch
een behoorlijke moeilijkheidsgraad hebben, maar die voor het
publiek toch aangenaam zijn om
te beluisteren.
14.00 uur: Vocal Group Transparant uit Venray -10 jaar in 2019!
Vocal Group Transparant is een
vereniging van 90 zangers en
zangeressen uit Venray met een
gedreven dirigent en een enthousiaste repetitor. Vocal Group
Transparant (VGT) is medio 2009
opgericht.Onze missie is: vernieuwend muziek maken met je stem,
grensverleggend optreden en je
daarin verbonden voelen met elkaar. In 2019 vierden we ons 10-jarig jubileum met een groots jubileumconcert in de schouwburg
van Venray. Een reis volgt nog.
15.00 uur: Jazzformatie Reginald
& Friends uit Veghel, nu 5 jaar!
“Reginald & Friends is een (amateur) jazzformatie met elf muzikanten, rondom Reginald Savans, drummer in hart en nieren.
Vier bandleden zijn woonachtig
in OSS, de overigen wonen in
Oost Brabant. De band is in 2014
ontstaan uit een workshop bij de
Muzelinck in Oss onder leiding
van trompettist Henk Kraus.
Sinds eind 2016 is de muzikale leiding in handen van pianist Ludo
Doomernik. Het repertoire van de
band is jazz, funk, swing en blues
met nummers van Wayne Shorter, New Cool Collective, Abdullah Ibrahim, Herbie Hancock, Dr.
John en vele anderen. Reginald &
Friends bestaat uit een vierkoppige ritmesectie, een gitarist en een
6 koppige blazerssectie.s

Dames
n
zomerschoene
alles –50%
Hoge kortingen
op herenschoenen

Steenweg 36, Helmond • bekijk al onze merken op www.vanoorschotschoenen.nl
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Wil jij
een bonus van

en makkelijk
en snel geld
verdienen?

Meld je dan aan als
krantenbezorger bij

bezorging@deloop.eu
of stuur een appje naar:
06-18 93 89 12
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Aanmelden voor
Kidskookcaféwedstrijd
weer van start
Helmond

Vanaf 19 augustus kunnen leerlingen van groep 7 en 8 van
Helmondse basisscholen zich
aanmelden voor de Kidskookcaféwedstrijd 2019. Kinderen
kunnen zich opgeven in duo’s
door een pastarecept in te sturen, passend binnen het thema
lekker én gezond. Op 10 oktober
strijden de vijf geselecteerde
duo’s om de Helmondse titel.
Aanmelden
Vindt je zoon of dochter koken
leuk en zit hij of zij dit jaar in
groep 7 of 8 van een Helmondse
basisschool? Duik dan samen
de keuken in voor een smaakvol
pastagerecht.
Dit jaar dagen we leerlingen uit
om de ingrediënten zo optimaal
mogelijk te gebruiken, want weggooien is zonde! Kinderen kunnen zich op een creatieve manier
aanmelden in koppels van twee
door een mail te sturen naar
k.spijkers@ggdbzo.nl. Aanmelden kan tot en met 15 september.
Uit alle inzendingen wordt op
dinsdag 17 september een selectie gemaakt van de beste duo’s
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Ondersteuning nodig?
Groepstrainingen van
leren met LEV bieden uitkomst

die tegen elkaar zullen strijden
tijdens de Helmondse finale.
Workshop met chef-kok Mounir
Toub
Op donderdag 3 oktober verzorgt tv- en chef-kok Mounir
Toub een workshop voor de
geselecteerde duo’s. Een leuke
workshop waarin hij de kinderen
meeneemt in de wereld van pasta. Hierna gaan de finalisten aan
de slag met het oefenen en bijschaven van hun gerecht voor de
finale op donderdag 10 oktober.
Dutch Food Week
De
Kidskookcaféwedstrijd
wordt georganiseerd door Food
Tech Brainport, Jibb+ en gemeente Helmond in het kader
van de Dutch Food Week. Deze
vindt dit jaar plaats van 5 tot
en met 16 oktober. Dutch Food
Week is hét nationale podium
waar voeding, voedselproductie en innovatie centraal staan.

Helmond
In verschillende fases in je leven
kun je geconfronteerd worden
met uitdagingen waar je wat
ondersteuning bij kunt gebruiken. Bij de opvoeding van kinderen, het verlies van een partner, bij echtscheiding, ziekte of
ouderdom.
Leren met LEV biedt professionele trainingen aan waar je
(meestal) gratis aan kunt deelnemen. De komende periode
staan er verschillende trainingen gepland waar je nu voor
kunt inschrijven op
www.lerenmetlev.nl.

Meer informatie
Graag meer weten over de Kidskookcaféwedstrijd? Kijk dan op
www.foodtechbrainport.tv
of
neem contact op met Karin Spijkers van Jibb+ via 088-0031 474.s

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

WWW.HELMONDNU.NL

KIJK OOK
EENS OP
WWW.
ADVENTURESTORE.NL

TRAVEL - WALKING

SPORT - BIKING

FITNESS -RUNNING

Bestellen 24/7

www.adventurestore.nl

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
*KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. GELDIG T/M 15 SEPTEMBER EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

KLAASEN | VANDEURSEN.COM WK 34 DL

• Altijd minimaal 10% met klantenspaarsysteem
• Gratis parkeren voor de deur
• Persoonlijke en deskundige
bediening
• Vertrouwd adres sinds 1947
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Een groepstraining biedt het
voordeel dat je niet alleen van
de trainer leert maar ook van de
deelnemers die in vergelijkbare
situaties zitten. Hoe gaan anderen om met een kind dat niet
luistert, het verlies van een partner of een wereld die steeds kleiner wordt door leeftijd of een beperking? Je ervaart ook dat je niet
de enige bent die met bepaalde
uitdagingen te maken heeft.
Trainingsaanbod op korte termijn Startdatum
Ontmoeten vanuit rouw 9 sep.
Leuk ouder worden 12 sep.
Doe weer mee met NAH 17 sep
Uit de schaduw van de ander
(voor vrouwen) 18 sep.

PIEP zei de muis (moeilijke thuissituatie onderbouw) 19 sep.
Duurzaam ouderschap 24 sep.
Positief opvoeden 0-12 jaar 1 okt.
Vingers uit je oren (moeilijke
thuissituatie bovenbouw) 4 okt.
De meeste trainingen worden
gegeven in het Centraal kantoor
van LEVgroep, Penningstraat 55
in Helmond.
Meedoen of meer informatie?
Meer informatie en aanmelden
kan via www.lerenmetlev.nl (Zinzicht) of neem contact op met
Leren met LEV infor@lerenmetlev.nl, telefoon: 0492 598989.
Op www.lerenmetlev.nl vind je
meer trainingen voor inwoners,
vrijwilligers en beroepskrachten. s
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Open dag Dahliatuin Helmond-West

De Dahliatuin ligt er weer prachtig bij dit jaar! (Bron foto; Dahliatuin Helmond-West).

Helmond-West

donk) in Helmond-West. De
toegang is gratis.

Op zondag 1 september houdt
Dahliatuin Helmond-West haar
jaarlijkse open dag. De tuin is
open van 12.30 tot 16.30 uur en
gelegen aan Oversloot 1 (Houts-

Als u de dahliatuin nog nooit
heeft bezocht, kom dan eens
een kijkje nemen naar de kleurenpracht van onze dahlia’s en
genieten van de mooie plek. Er

is muziek, foto’s van de tuin door
de jaren heen en een wedstrijd
voor de mooiste dahlia. Voor een
kop koffie of thee met iets lekkers wordt gezorgd.
De leden van de tuin geven u
graag een rondleiding. Ook staan

er bloemstukken met dahlia’s
en worden er bloemstukken en
boeketten gemaakt door onze eigen leden. Verder is er een imker
aanwezig die u graag uitleg geeft
over het houden van bijen.
Tevens kunt u informatie krijgen

over wat het inhoudt om lid te
worden en een eigen tuintje te
onderhouden of ondersteunend
lid te worden van de dahliatuin.
Voor foto’s van de tuin: www.
dahliatuinhelmondwest.nl s

‘Plekken van Plezier’
In het weekeind van 14 en 15 september nemen twaalf bijzondere Helmondse locaties deel
aan de Open Monumentendag
en zijn gratis toegankelijk. Het
thema van dit jaar is ‘Plekken
van Plezier’.

oud. In het centrum zijn dat het
theater Speelhuis en de voormalige Mariaschool (HanssenArt
Design en ’t Creahuys33), het
Kasteel, Il Borgo/De Luts en de
Lambertuskerk. Ook het Annatheater, de Cacaofabriek, de Gaviolizaal, het Jan Vissermuseum
en de Gildekamer van het Catherinagilde zijn opengesteld.

Deelnemers
Het comité Helmond heeft dit
jaar twaalf locaties op de kaart
staan die gratis toegankelijk zijn
met vele activiteiten voor jong en

Nationale Orgeldag
Op zaterdag is het tevens Nationale Orgeldag en daar sluiten de
Lambertuskerk en de Gaviolizaal
ook bij aan. Het Robustelly-orgel

Helmond

in de Lambertuskerk is de trots
van het zuiden. Dit unieke instrument uit 1772 is in 2015 geheel gerestaureerd en het bewonderen
zeker waard. In de Gaviolizaal
staan onze gemeentelijke museale orgels, zoals de Grote Gaudin
(concertorgel), Kleine Gaudin en
Mortier (dansorgels), de Blauwe
Trom (straatorgel) en de Ruth
(kermisorgel).
Activiteiten
Speciaal voor de Open Monumentendagen op 14 en 15 september zijn er vele optredens

Het Speelhuis kun je deze dag ook bezoeken. (Bron foto; Wim van den Broek).
en tentoonstellingen tijdens de
openstelling van de diverse monumentale locaties in Helmond.
Zie onderstaand schema voor
een overzicht van activiteiten.

Voor actuele informatie over de
activiteiten kijk online op www.
openmonumentendag.nl/helmond of volg de facebookpagina
@openmonumentendag. s

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).

N 2019
BIEDINGE

S AAN

AUGUSTU

€ 5,- EXTRA KORTING

op alle kleding die al afgeprijsd is
(groene sticker).
Geldig van 27 t/m 31 aug. tegen inlevering van deze coupon.
Elzas Passage 17-19, Helmond

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

Bij aankoop van 150 gram
heerlijke tonijnsalade
NU 100 GRAM EIERSALADE
GRATIS!
Aanbieding geldig tegen inlevering van deze coupon
t/m 29 augustus 2019.
Nieuwveld 37, (WC De Bus) Helmond

STEUN DE LOKALE HELMONDSE ONDERNEMER

€ 25

Voor
excl. staat uw aanbieding ook op deze pagina!
Mail naar: advertentie@deloop.eu of bel 0492-845350
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PATHÉ HELMOND
DO. 22 AUG. T/M WO. 28 AUG.
Angel Has Fallen (DOV)
Di 11:00, 14:00 uur / Ma 12:10, 14:50, 18:00 uur

Binnenstad

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

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

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

Mierlo-Hout
Kansrijk Mierlo-Hout organiseert elke maandagochtend van
9.30 uur tot 11.30 uur een samenloop. Een ontmoetingsmoment
voor iedereen, voor wat gezelligheid en een praatje. Ben je minder mobiel of zoek je een maatje
die langskomt?
Neem contact met ons op. Wil
je je aanmelden als vrijwilliger
bij Kansrijk Mierlo-Hout, dat
kan ook! Iedereen is welkom
voor een heerlijk bakje koffie of
thee. We zien je graag op maandagochtend in wijkhuis de Geseldonk (Cederhoutstraat 44).

/ Vr 12:15 uur / Za, Zo, Wo 12:30 uur / Do 12:45
uur / Vr, Za 16:15, 19:00, 22:15 uur / Do, Zo, Di,
Wo 18:15 uur / Do, Zo - Wo 21:30 uur
Angry Birds 2 (DNL)
Zo 10:00, 14:00 uur / Do - Za, Di, Wo 10:30 uur
/ Ma 11:30 uur / Do, Wo 14:15 uur / Vr, Za 14:45
uur / Di 15:30 uur / Za 15:45 uur

Linn

Angry Birds 2 (N3D)
Zo 12:15 uur / Vr, Za 13:30 uur / Zo, Wo 15:15 uur
/ Do 15:30 uur / Vr, Ma 15:45 uur

Linn is een fraaie rode jongedame van 1 jaar en ze is een tikkeltje
onzeker. Als je haar rustig benadert vindt ze het fijn om geaaid
te worden, maar als je te bruusk op haar af komt, wordt ze bang
en floept ze weg.
Ze heeft even tijd nodig voordat ze haar schuchterheid wat laat
varen. Maar dan komt ze tevoorschijn en begint ze te spelen. Ze
jaagt vrolijk en best fanatiek op bewegende dingetjes aan een
hengeltje. Qua aaien is het wisselend: soms wil ze niet en onttrekt ze zich aan aanraking, een andere keer lukt het wel om
haar een tijdje zachtjes te aaien.
Ze heeft een licht hartruisje, van 2 (op de schaal van 6). De meeste katten kunnen daarmee stokoud worden zonder er last van
te krijgen. Bijzonder mooi poesje met bescheiden afmetingen,
voor mensen met wat ervaring. Niet geschikt voor bij kinderen.
Ze kan overweg met andere katten en moet naar buiten kunnen.

Helmond-Oost
Annawijk/Suytkade
In buurthuis St. Anna aan de
Hoogeindsestraat 24 kun je iedere maandagavond vanaf half
8 prijskaarten. Je kunt er terecht
voor jokeren en rikken. De organisatie ligt in handen van seniorenvereniging St. Anna.

Centrum
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.

Regio
Willie en zijn orkest The Old Timers zijn op zoek naar bugel of
trompetblazers, klarinetten en
euphonium spelers. We repeteren donderdag middag van 14:00
tot 16:00 uur in gebouw LONU,
Wettenseind 28 te Nuenen. Kom
gerust eens luisteren naar onze
repetitie waar u ons repertoire
kunt bekijken. We hebben regelmatig optredens overdag en af
en toe ’s avonds, vooral in zorginstellingen, de Warande en soms
ook in het buitenland.
Zie ook onze website www.
the-old-timers.nl. Voor meer informatie kunt U contact opnemen met Willie van Bakel, tel.
0615414964 of 0402832408

Zondag 25 augustus rijdt Tourclub’81 Helmond de Lennisheuvel wielertocht met een afstand
van 90 km. Halverwege houden we een koffiestop. Vertrek
om 8.30 uur bij Winkelcentrum
Straakven. Wegkapitein is Henk
Klarenbeek. Gastrijders zijn altijd
welkom, meld je vooraf aan via
www.tc81.nl Een volgauto begeleidt ons.

Een geheel bewegwijzerde (op
fietspad en rijbaan) tocht van 55
of 115 km voert u langs en door
Peel -en Maas dorpen in Oost
Brabant. Halverwege een pauzeplaats voor koffie en thee of fris
en een hapje aangeboden door
de Vette Bougie. Kortom een afwisselende route geheel op eigen
tempo te volbrengen zodat men
rustig kan genieten van de uitgezette toertocht.
Inschrijving is van 9.00 tot 10.30
uur bij Natuurpoort De Peel,

Zo, Di 11:30 uur / Do, Wo 16:30 uur / Vr, Za 17:15,
19:45 uur / Do, Zo - Wo 19:00 uur
Fast & Furious: Hobbs & Shaw (DOV)
Zo 10:20 uur / Do, Wo 11:15 uur / Vr, Za, Ma
11:45 uur / Di 12:30 uur / Do, Zo - Wo 21:15 uur
/ Vr, Za 22:00 uur
Fast & Furious: Hobbs & Shaw (O3D)
Di 15:45 uur / Ma 16:30 uur / Zo, Wo 17:30 uur /
Do 17:45 uur / Vr, Za 18:15 uur
Good Boys (DOV)
Za 10:15, 13:15 uur / Do, Vr 11:00 uur / Wo 11:45
uur / Ma 13:00 uur / Di 13:40 uur / Do, Zo - Wo
16:45, 19:30 uur / Vr, Za 17:30, 20:15 uur
Za, Zo 10:00 uur / Do, Vr, Di, Wo 10:30 uur
Lion King, The (2019) (DNL)
Zo 10:10, 13:15 uur / Do - Za, Wo 10:45 uur /

www.dierenambulancehelmond.nl

Do, Di, Wo 14:30 uur / Ma 14:40 uur / Vr, Za
15:30 uur

INFO-/ ALARMNR.:
0492 - 51 39 71

11 Peellandrit
Op zaterdag 24 augustus organiseert Oldtimer bromfietsclub
“De Vette Bougie” voor de 11e
keer een toertocht voor oldtimer bromfietsen, solexen, snorscooters en oldtimer motoren
met een open inschrijving. Iedere liefhebber is welkom.

Dora and the Lost City of Gold (DOV)

Juf Roos (DNL)

e

Regio

Ballon (DOV) Ma 20:00 uur

Lion King, The (2019) (DOV)
Di 10:45 uur / Ma 12:00 uur / Do, Zo - Wo
18:45 uur / Vr, Za 19:30 uur
Lion King, The (2019) (O3D)
Vr, Za 12:45, 18:00, 21:15 uur / Wo 13:15 uur /
Do 13:20 uur / Di 13:30 uur / Ma 13:45, 17:30
uur / Zo 14:30 uur / Do, Zo, Di, Wo 17:15 uur /
Zo, Di, Wo 20:30 uur / Do, Ma 20:45 uur
Once Upon a Time.... in Hollywood (DOV)

Leegveld 8a 5753 SG Deurne. Van
hieruit is ook het vertrek vanaf
9.30 uur tot 11.00 uur. Er is uiteraard een bezemwagen onderweg
of indien mogelijk reparatie ter
plaatsen. Deze rit is een mooie
gelegenheid om je ervaringen
met andere deelnemers uit te
wisselen.

Zo 10:45 uur / Do - Za, Di, Wo 11:00 uur / Ma

Inschrijving bedraagt 5 euro. Inbegrepen consumptiebon (koffie
of thee) bij de start en routebeschrijving met consumptiebon
voor pauze plaats. Wij Oldtimer
Bromfietsclub “De Vette Bougie” hopen u op deze dag te mogen verwelkomen en veel plezier
tijdens de rit gewenst.

Secret Life Of Pets 2 (DNL)

Ook willen wij graag verwijzen
naar onze beurs die zal plaatsvinden op 22 september 2019. Locatie is, Natuurpoort De Peel. Voor
meer info: www.devettebougie.
nl of ga naar onze Facebookpagina De Vette Bougie. s

uur / Vr, Za 21:45 uur

www.helmondnu.nl

12:20, 15:15, 20:15 uur / Di 12:45, 16:15 uur /
Wo 16:00 uur / Do, Zo 16:10 uur / Vr, Za 17:00,
20:45 uur / Do, Zo, Di, Wo 20:00 uur
Playmobil De Film (DNL) Wo 12:30 uur / Vr, Za
15:15 uur / Zo, Di 16:00 uur
Scary Stories (DOV) Do 12:15 uur / Zo 16:20
uur / Do, Zo - Wo 21:45 uur / Vr, Za 22:30 uur
Vr, Za 14:15 uur / Do, Zo, Wo 14:45 uur
Secret Life Of Pets 2 (N3D)
Zo 10:30 uur / Do 16:00 uur
Sneak Preview (DOV)
Di 21:00 uur
Spider-Man: Far From Home (O3D)
Ma 17:15 uur / Di 17:45 uur / Do, Zo, Wo 21:00

De Peellandrit is een geheel
bewegwijzerde (op fietspad en
rijbaan) tocht van 55 of 115 km
voert u langs en door Peel- en
Maas dorpen in Oost-Brabant.
(Bron foto; De Vette Bougie).

Toy Story 4 (DNL) Ma 14:30 uur
Toy Story 4 (N3D) Do 13:30 uur / Zo 13:45 uur
/ Wo 14:00 uur / Vr, Za 15:00 uur
Ugly Dolls (DNL) Za 11:15 uur / Zo 12:45 uur /
Vr 13:15 uur / Wo 16:15 uur
Onze openingstijden
maandag t/m vrijdag 10.15 uur
zaterdag en zondag 9.45 uur
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50PLUS Helmond wil met u in gesprek
Centrum
Bijvoorbeeld op zaterdag 31
augustus. Dan staan we van
twaalf tot drie uur met een
kraam op de weekmarkt van
Helmond, in de buurt van de Elzas Passage. 50PLUS wil graag
met u van gedachten wisselen
over actuele Helmondse zaken,
zoals de belangstelling voor een
wekelijkse koopzondag. Zou u
eerder op zondag naar het centrum komen als u die middag
uw auto gratis zou kunnen par-

keren? Of maken die parkeerkosten helemaal niets uit? Kom
eens langs en laat uw mening
horen.
Op 31 augustus zullen in elk
geval de leden van de gemeenteraad van 50PLUS aanwezig
zijn, evenals de burgercommissieleden en de fractie-ondersteuners. Ook heeft Toine
Manders, onze 50PLUSser in
het Europese Parlement, toegezegd te willen komen. Verder
zal onze vertegenwoordiger in
de Provinciale Staten aanwezig
zijn. Ieder van hen luistert graag

Winnaar Sudoku
Weekkrant De Loop
Helmond

naar wat u te zeggen heeft over
wat u op uw hart heeft. Het
hoeft daarbij natuurlijk niet
beperkt te blijven tot alleen het
onderwerp koopzondag. Voor
alle zaken bieden wij een luisterend oor. s
Marcel Heesakkers (r) uit Helmond
stuurde zoals velen de oplossing in
van de Sudoku en was blij verrast
dat zij gewonnen had.

Chris Thielen (Adcommunicatie)
overhandigde de Holland Casino
dinercheque t.w.v. € 100,00 en een

leuke Goodiebag aan Marcel.
Iedere 14 dagen plaatst Weekkrant
De Loop Helmond een Sudoku.
Lost u deze op? Dan maakt u ook
kans op een dinercheque en een
exclusieve Goodiebag van Holland
Casino Eindhoven.

BEN JIJ GEMOTIVEERD,
WIL JIJ WERKEN EN GELD VERDIENEN?

Aankomend
Vaklieden
Wegenbouw

4 dagen werken
1 dag school
(Bouwcao)

Aankomend
Straatmakers
Wegenbouw
- Combinatie van Praktijk en Theorie
- Baangarantie (duur opleiding ca. 2 jr)
- Intensieve deskundige begeleiding
- Gedegen vakopleiding

Wij vragen:
interesse in
de Wegenbouw
Heb jij deze interesse?
Neem snel contact met ons op.
Wij nodigen je dan uit voor een
gesprek.
Tel. 0492-665505
info@bouwinframensen-mierlo.nl
www.bouwinframensen-mierlo.nl

De nieuwe startdatums voor 5 weekse
Mindful Run & Walk en Starten met Rennen
cursussen in Helmond zijn bekent.

10 Weekse cursus
Starten met Rennen:
donderdagavond 29 aug. t/m 31 okt.
2019 om 19:00 – 19:45.
Locatie: Cacaokade 1, Helmond.
Kosten: € 140,- voor de gehele
cursus. Starten met rennen onder
persoonlijke begeleiding van een
Mindful Run instructeur. Je traint van
de 0 km naar de 5 km in 10 weken.
5-Weekse cursus Mindful RUN:
Start maandagavond 2 sept. 2019
om 19:00 – 20:30. De daarop
volgende data zijn: 9-16-23-30
sept. 2019. Locatie: Cacaokade 1,
Helmond. Kosten: € 95,- voor de
gehele cursus.
5-Weekse cursus Mindful WALK:
Start woensdagochtend 4 sept.
2019 om 09:00 – 10:30. De daarop
volgende data zijn: 11-18-25 sept. en

2 okt. 2019. Locatie: Warande Park,
paviljoen, Helmond. Kosten: € 95,voor de gehele cursus.
5-Weekse cursus Mindful RUN:
start woensdagavond 4 sept. 2019
om 19:00 – 20:30u. De daarop
volgende data zijn: 11-18-25 sept. en
2 okt. 2019.
Locatie: Stiphout bos, Helmond.
Kosten: € 95,- voor de gehele
cursus.
Aanmelden kan via
info@mfrcoaching.nl of bel
06-31697883. Wil je meer informatie
over een individuele cursus of
mindful wandelcoach-traject.
Mail je naam en telefoonnummer en
ik neem z.s.m. contact met je op.
Tineke Beijer
Mindful Coaching & Bewegen

Bron foto; Mandy Meeuwsen, Adcommunicatie.

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

weekkrant de loop

HELMOND

NOORD
5702
ORANJE BUURT/
WARANDE 5707
STIPHOUT
5708

WEST
5707
BRANDEVOORT
5706/5707/5708

MIERLO-HOUT
5706

8
2 5
d
4 2 8 5
1
4
3
2
6 7
9 b 2
1 4
5
9
9
3
5 8 6 9
c
a
1 5
8
Oplossing van week 32:

DIERDONK
5709

RIJPELBERG
5709

CENTRUM
5701

Prijswinnaar week 32:
Marcel Heesakkers
Mail de gele oplossing voor 30 augustus naar:
actie@deloop.eu
o.v.v. je naam, geboortedatum en telefoonnummer.
minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar.
Prijswinnaar krijgt een persoonlijk bericht.

OOST
5703

ANNAWIJK/SUYTKADE
5705
BROUWHUIS
5704

INDUSTRIEGEBIED
ZUID 5704/5705
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Geslaagde schietwedstijd
Kring Peelland

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout
Zaterdag 24 augustus
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna;
volkszang
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang
Zondag 25 augustus
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout Hoogmis m.m.v. het
kerkkoor;
Goen Keeren-Rooijakkers. ; Nelly van Bussel-van Os;
Overleden ouders Jan Lenders en Mien Lenders-Bosch; Janus en
Stien Meulendijks-van Gennip; Piet Santegoeds; Harrie van der
Vorst
Donderdag 29 augustus
19.00 uur ‘t Damiaanhuis
Zaterdag 31 augustus
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna;
volkszang
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;
Pierre Cuynen v.w. verjaardag; René Michielsen.

St.Antonius Abt was afgelopen zondag de gastheer van een 20-tal gildebroeders en zusters
van diverse gilden uit Kring Peelland. (Bron foto; St. Antonius Abt in Mierlo-Hout).

Helmond
Afgelopen zondagmiddag 18 augustus
werd op het gildeterrein van gilde St.
Antonius Abt in Mierlo-Hout de reguliere schietwedstrijd van Kring Peelland
gehouden.
St.Antonius Abt was die middag de gastheer van een 20-tal gildebroeders en zusters van diverse gilden uit Kring Peelland.
Op de verschillende schietbomen werden
de onderlinge wedstrijden gehouden. Gelukkig waren de weergoden ons die mid-

dag gunstig gestemd en ontwikkelde er
zich een gezellige en op sommige onderdelen spannende competities. Gildebroeder Ad Vlemmix van gilde Lierop wist op
de onderdelen kampioen, ere-kampioen
en personeel de 1e prijs te behalen.
Gildezuster Sjan Vossen van gilde Someren schoot ook zeer verdienstelijk en won
de 1e prijs “vrij hand” en werd reserve kampioen. Het 4-tal van gilde Someren werd
kampioen bij het “korps” en bij de 60 plussers was Gerard van de Linden de beste
schutter. Kortom een geslaagde schietwedstijd. ’t Gilde leeft op het Hout. s

www.damiaanhelmond.nl

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE TRUDOKERK STIPHOUT
www.damiaanhelmond.nl
Missen en misintenties St.-Trudokerk, Dorpsstraat, Stiphout
Zondag 25 augustus
10.30 uur Femmes
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.
Zondag 1 september
10.30 uur Trudo koor
Jac en Trees Jansen-Wijnheimer, familie Wijnheimer-Roelofs,
Anke Swinkels-de Beer.

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS
Weekeinden: H. Jozef (Tolpost) za. 17.00 uur; zo 9.30 uur. H.Lambertus
(Kerkstraat/Centrum) zo. 11.00 uur; H. Paulus (Paulus Potterlaan/Noord)
zo. 9.30 uur; Edith Stein (Weg door de Rijpel/Rijpelberg) zo. 11.00 uur.
Weekdagen: Jozefkerk. ma., di., wo. en do 9.00 uur. Vr. 19.00 uur.
Pastoraal team: Pastoor drs. E.C. Seidel, tel. 477255. pastoorseidel@live.nl
Pastor W. Koopmans, tel. 06-19223250. pastorkoopmans@live.nl.
Diaken H.W. Dings, tel. 522109 Bereikbaarheid: Centraal parochiekantoor:
Tolpost 1, 5701 HE Helmond. (ingang onder de kerktoren Jozefkerk)
Tel. 522109 (maandag tot en met donderdag 9.30-12.30u.)
Pastorie: Bakelsedijk 1, 5701 HA Helmond.
parochie@heiligelambertus.nl

www.heiligelambertus.nl

Binnenstad
Op dinsdag 3 september is het weer
zover: dan start de eerste bijeenkomst
van Reuma Inn van 14.00 tot 16.00 uur
in Wijkhuis de Fonkel, Prins Karelstraat
123 te Helmond.
De gastspreker voor deze bijeenkomst is:
De Mantelzorgmakelaar, Karin Kanters.
Met het thema: De mantelzorgmakelaar
biedt professionele ondersteuning aan
de mantelzorger.
Nederland is een ingewikkeld land. Vaak
verdwaal je in het woud van steeds veranderende wetten en regels en weet je
de weg naar een juiste oplossing niet te

vinden. Als je zorgt voor iemand kun je
deze ingewikkelde rompslomp er niet bij
hebben. Als mantelzorger kunt u een beroep doen op mijn diensten als mantelzorgmakelaar. Ik denk met u mee hoe u
al die zorg- en regeltaken kunt combineren. Samen kijken we op welke gebieden
u kan worden ontlast op het gebied van
zorg, inkomen, welzijn, wonen en arbeid.
U houdt de regie en bepaalt zelf de gewenste ondersteuning.
De diensten van een mantelzorgmakelaar kunnen o.a. worden vergoed vanuit
de aanvullende zorgverzekering.
Voor meer informatie: www.
verenigingreumaactiefdepeel.nl s

Uitvaartzorg van de Kerkhof

Dé uitvaartondernemer voor Helmond.

Uitvaart
vanaf
€ 1695-,
informeer gerust naar
de mogelijkheden

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

0492 - 780 660 (24u) | www.uvdk.nl
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BRADERIE IN
MIERLO-HOUT
Zondag 25 augustus organiseert
B.C. Karper ’83 voor de 26e maal
de braderie op de Hoofdstraat te
Mierlo-Hout. Een van de grootste
en gezelligste uit deze regio. Vele
kramen met oude en nieuwe spullen,
standwerkers, Bungy Jumpen, Mini
Kermis, eettentjes en terrasjes. Diverse
aanbiedingen voor groot en klein. Op
het grote Karper terras met tapwagen
en podium zorgt de coverband Why
Not? live voor de juiste Braderie
stemming. Verder gastoptredens en
dansdemonstraties, voor elk wat wils.
De Braderie-Jaarmarkt is van 11.00 tot
18.00 uur en gratis toegankelijk.

the

AUG.
Evenementen
23T/M
25
AUG

Cinema + Musique
en Plein Public
2019

Genieten van fims en muziek in de
Lambertushof in de open lucht. De
Lambertushof is een uniek plein in
het centrum van Helmond achter de
Lambertuskerk.
Lambertushof, Lambertushof 9
Vr 23 augustus 2019 20:00 - 22:00
uur, za 24 augustus 20:00 - 22:00 uur,
zo 25 augustus 14:00 - 18:00 uur.

T/M
31
AUG

AUG

MarioKart64
competitie

27 T/M
Week van de
30
Ouderen in het
AUG
Kasteel

Week van de Ouderen in Kasteel
Helmond.
Kasteel Helmond, Kasteelplein 1
Di 27 augustus t/m vr 30 augustus
di-vr: 10:00 - 17:00 uur.

Zomerkasteel
Helmond

Music in the
Movies

Vanavond niets anders dan de beste
filmmuziek van western tot Pulp
Fiction en van The Matrix tot comedy
Muziekcafé Helmond, Zuid
Koninginnewal 39
22:00 - 03:00 uur.

24
AUG

Weekmarkt
Helmond Centrum

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

24
AUG

Het HomeComputerMuseum
organiseert een wedstrijd met Mario
Kart 64. Versla de tegenstanders en
zet de snelste tijd neer met 150cc op
de Star Cup. De uiteindelijke winnaar
ontvangt een laptop
HomeComputerMuseum, Kluisstraat 5
t/m za 31 augustus wo, do: 11:00 18:00 uur, vr: 11:00 - 22:00 uur, za:
11:00 - 18:00 uur, zo: 12:00 - 17:00 uur.

1 T/M
25
AUG

23

Kunstroute
Warande

Jaarlijkse kunstroute welke gehouden
wordt in particuliere tuinen van
huizen in de omgeving van Stadspark
Warande. Dit jaar zal het plaatsvinden
24 en 25 augustus.
Stadspark Warande Helmond,
Laagveld 23
Za 24 augustus 12:00 - 17:00 uur,
zo 25 augustus 11:00 - 17:00 uur.

24
AUG

LIVE: Queen,
tribute by Hardball

Hardball bestaat uit 5 doorgewinterde
muzikanten en vrienden en was in
2002 opgericht. Deze avond is hun
hun setlist uitsluitend met Queennummers gevuld of te wel Harball
plays Queen.
Muziekcafé Helmond, Zuid
Koninginnewal 39. 22:00 - 00:05 uur.

25
AUG

25
Carat Concerten

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

25
AUG

AUG

Hymn for Her
(USA) @ Lokaal42

Koopzondag
Zomerse markt in
Oosterse sferen

De zomervakantie is bijna voorbij en
om dit gezamenlijk af te sluiten staat
de markt van zondag 25 augustus
geheel in het teken van Oosterse
sferen. Helmond Centrum, Markt 11.
12:00 - 17:00 uur.

25
AUG

Proeverij van
streekproducten

Babke uit Helenaveen is in de winkel
om uitleg te geven hoe ze haar
streekproducten maakt en welke
ingrediënten zij gebruikt
Tiendas Diferentes, Markt 45A.
12:00 - 17:00 uur.

FILMPJE
PAKKEN?

25

Vurig roots duo met cigar-box guitar
banjo mondharp etc. No-nonsense
ass-kicking country blues punk.
Lokaal42, Markt 42. 17:00 - 19:00 uur.

25

AUG

Kraak het Park,
speurtocht voor
volwassenen

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.
14:00 - 16:00 uur.

AUG

Proeverij

Net als vorig jaar augustus komt Babke
op de laatste zondag van augustus
te gast bij Tiendas Diferentes voor
een proeverij van haar handgemaakte
producten.
Naast de bekende jam zal Babke ook
andere handgemaakte producten
meenemen. Zet dus alvast in je
agenda: de proeverij van Babke
Daarnaast zullen we 2 smaken van
onze losse thee assortiment klaar
zetten zodat je deze kunt proeven
Markt 45A, 5701 RJ Helmond

1

SEP

Dora and
the lost city of gold

Secret Life Of Pets 2
Koopzondag
Helmond
Centrum

Gezellig winkelen op zondag in
Helmond Centrum.
Helmond Centrum, Markt 11
Zo 1 september 2019 12:00 - 17:00 uur.

Angel has fallen

Once upon a time
in hollywood

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
t/m zo 25 augustus di-vr: 10:00 17:00 uur, za, zo: 12:00 - 17:00 uur.

23

Spider-Man

AUG

Biologische Markt
Brandevoort
Elke vrijdag is er van 14.00-18.00
uur een biologische markt onder
de Markthal van Winkelcentrum
Brandevoort in Helmond.
14:00-18:00 uur

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

Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend succesvol!
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon.
Rolluiken, luifels,
24+25
augustus
Contante
gepaste
betaling in gesloten enveloppe. Geen afkortingen.
lamellen,
1 letter of zomermarkt
cijfer per hokje. Tussen ieder vloerbedekking,
woord een hokje vrij
laten.
Uiterlijke inlevertermijn elke maandag
17.00 uur.
(rol)gordijnen,
jaloeziën, etc.

Braderie, vlooienmarkt,

Zeer concurrerende
prijzen.
te koop
cursussen
kennismaking
open te huur Gratis meten envakantie
te koopwinkels
gevraagd
prijsopgaaf.
diversen
huisdieren
personeel
Kraampjes
in het hele city
Willie’s stoffering,
evenementen
en motoren
onroerend goed
centrum Veldhoven auto’s
woningruil
radio
en tv
Braaksestraat 10,
Helmond,
Za 9.00-17.00/
zo 12.00-17.00
gratis entree
06-20299824

DIVERSEN

T: (0492) 535901

e 6,50
e 6,50
FEESTJE? Tent v.a. € 20,-e; |6,50
e €8,00
Staantafel € 4,-; | Karaoke
e 9,50

25,-; Tel. 0492-510855
e 11,00
www.ikgeefeenfeestje.nl

e 12,50

BUSINESS

de loop weekkrant

OWNER

Wilt u kennis maken met de producten
van Forever, bel dan vrijblijvend voor
een afspraak. Geen party of andere
verplichtingen. De producten zijn uit
voorraad leverbaar en te bestellen bij
Lenie Klaasen, tel.: 06-527 16 622 (Business
Owner Forever). Kijk voor meer informatie
op: www.foreverhelmond.nl

Lenie Klaasen | 06-52716622

HTN Vloer en Tuin
e 14,00
Voor complete
e 15,50
HTN
Vloer
en
Tuin
aanleg
van
Tuinen
Inleveradres:
Kunstgras
Ruim 600 verschillende
en Terrassen,
Weekkrant
De Loop HELMOND
nodig?
Vloertegels
sierbestratingen,
Steenovenweg
20 | 5708 HN Helmond |Wand
Tel.: 0492en
84 53
50
te zien in onze
opritten. Bezoek onze
showtuin/ showroom. Showroom. Ook voor
ODUS AUTO’S B.V.
INKOOP & VERKOOP
het laten leggen van
Engelseweg 200a in
Beekerheide 28
Voor rijdende sloop auto’s en
bestel
auto’s
v.a. € 150,- geboden
Beek en Donk
uw nieuwe vloer bent
Helmond
Achterdijk 6 Helmond | 06-052642652
www.kunstgrasland.nl
u bij ons op het juiste
info@htnvloeren.nl
adres. Geen koude
T.0492 792499
voetjes meer? Denk
HTN Bad en Sanitair
aan vloerverwarming
De specialist voor uw prothese
Wij verzorgen de
en kies voor een
complete aanleg of
compleet pakket tegen
Kunstgebit Klikgebit
renovatie van uw
een scherpe prijs!
nieuwe badkamer.
Engelseweg 200a in
Reparaties Opvullen
In onze showroom is
Helmond
een ruime keus aan
info@htnvloeren.nl
‘t Bijsterveld 2
Sanitair en Vloer en
T. 0492 792499
5701GW
Helmond
Wandtegels te zien.
0492-542912
Alles tegen betaalbare
prijzen! Engelseweg
www.kunstgebitbijsterveld.nl
200a in Helmond
www.sanitairhelmond.nl

Bowen Mierlo

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

cursussen
te huur
huisdieren
auto’s en motoren
woningruil

e 6,50
e 8,00
e 9,50
e 11,00
e 12,50
e 14,00
e 15,50
Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND

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

WESPEN?

Zoals: Rug, Bekken, Schouder,
Nek, Knie, Hamstrings etc.

is ook verkrijgbaar op
de volgende adressen

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

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

kennismaking
vakantie
personeel
onroerend goed
radio en tv
e 6,50
e 6,50

Nieuwe behandelmethode bij
(chronische) klachten

Voor meer info of afspraak:
www.Bowen-Mierlo.nl
Laurens Hoebergen
T: 0492-666040
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Paul v.d. Kam, Alpha Protect Helmond
06-53967857 of 0492-778888
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KINDEREN
T/M 12 JAAR

GRATIS!

DE
GROOTSTE
THEATER
PARADE van
HET JAAR
ZONDAG 25 AUGUSTUS

VOLOP VERMAAK VANAF 10:00 UUR, PARADE VANAF 13:30 UUR

BESTEL NU JE TICKETS OP BRABANTSEDAG.NL

