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BEZORGERS GEVRAAGD

06-18938912

BROUWHUIS EN RIJPELBERG

Bosscheweg 30 • Beek en Donk 
 0492 - 46 12 38 • JOSVERSCHUREN.NL

ONAFHANKELIJKE 
APK KEURING
BINNEN 1 MAAND GRATIS HERKEURING!

AIRCO
SERVICE

BIJVULLEN-ONDERHOUD-REPARATIE
van airco installaties van personenauto’s

Afgelopen tijd heeft de Hel-
mondse gemeenteraad gespro-
ken over het afvalbeleid.  De 
gemeente is wettelijk verplicht 
om huishoudelijk afval van 
haar burgers in te zamelen en te 
verwerken. Hiervoor betaalt u 
jaarlijks afvalstoffenheffing aan 
de gemeente. Hoeveel u betaalt, 
hangt af van de grootte van de 
container en het aantal contai-
ners die u thuis heeft staan. Ge-
meente Helmond geeft aan dat 
de jaarlijkse afvalstoffenheffing 
niet snel zal dalen. Door het ne-
men van maatregelen hoopt de 
gemeente dat de inzameling in 
ieder geval niet duurder wordt. 
Is de Helmonder bereid beter 
afval te scheiden om kosten 

verhoging van afvalstoffenhef-
fing te voorkomen?

Helder Helmonder raadslid Mar-
tijn Rieter sprak eind mei zijn 
zorgen uit over het afvalbeleid 
in zijn politieke column. “Helder 
Helmond is geen voorstander 
van gedwongen afvalscheiding 
omdat het een verkeerd effect 
zal hebben. Het aantal dumpin-
gen zal flink gaan toenemen. We 
maken ons daar erg zorgen over”, 
liet Helder Helmond weten.
Voor Weekkrant De Loop een 
goede reden om opdracht te 
geven aan Toponderzoek voor 
een onderzoek naar de mening 
van de Helmonders. Toponder-
zoek is een onafhankelijk onder-
zoeksbureau uit Horst wat veelal 
werkt voor overheidsinstellingen 
in Nederland. 636 Helmonders 

namen afgelopen week deel aan 
het onderzoek van Tip Helmond. 
Zij kregen diverse vragen voor-
gelegd over dit onderwerp. In dit 
artikel delen we graag de resulta-
ten met u.

Het huidige afvalsysteem: 
goed of niet?
Als eerste wordt er gevraagd 
naar de tevredenheid rondom 
het huidige afvalbeleid. Hieruit 
blijkt dat 71% van de respon-
denten (zeer) tevreden is. Reden 
voor deze tevredenheid is de di-
versiteit aan afvalstromen. “Wij 
hebben een groen-, papier- en 
restafvalcontainer. Daarnaast 
scheiden we het plastic via de 
zakken. Alles wordt netjes vol-
gens schema opgehaald”, luidt 
een van de aanvullingen. Een an-
der zegt: “Door scheiden houd 

ik weinig restafval over. Dit is 
beter voor het milieu.” Veel res-
pondenten vinden het huidige 
systeem duidelijk vanwege een 
vast ophaalschema en zijn tevre-
den over de frequentie van het 
ophalen. 20% Geeft aan neutraal 
te zijn.  

9% Van de respondenten is (zeer) 
ontevreden over het huidige be-
leid. “Het legen per 14 dagen is te 
weinig”, wordt hier onder andere 
als reden genoemd. Ook wordt 
de stankoverlast in het zomer-
seizoen genoemd. 

Is Helmond bereid beter afval te scheiden om 
verhoging van afvalstoffenheffing te voorkomen? 

Grote respons op onderzoek Tip Helmond!
Helmond

Lees verder op pagina 3.
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Beste klant,

We vinden het fijn om u weer te zien. 
Om u te bedanken dat u lokaal koopt, 
ontvangt u bij uw aankoop in onze zaak 
een envelop met 3 vouchers, waarmee 
u bij een collega-ondernemer kunt
profiteren van een mooie aanbieding.  
In enkele enveloppen zit een gouden 
voucher. Als u de gelukkige bent en 
deze gouden voucher aantreft in uw 
envelop, dan verrassen de deelnemende 
ondernemers u met een mooie prijs!

Samen houden we 
Helmond Centrum sterk!

poster.indd   1 11-06-20   13:41
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“De frequentie is op het nipper-
tje. Om de twee weken is in de 
zomermaanden niet goed. Het 
afval gaat stinken, zowel in de 
grijze als groene bak. Doordat de 
groene container gaat stinken in 
de zomer gooien we hier geen 
etensresten in tijdens de zomer, 
want na ruim één week zitten 
hier maden op. Dit verdwijnt in 
het restafval, wat zonde is.” De 
voornaamste reden van de on-
tevredenheid vinden de mees-
ten het feit dat ze niet zoveel 
afval hebben, maar hier wel voor 
moeten betalen. “Ik heb niet 
iedere week een afvalbak vol, 
maar betaal hier wel voor.”
 
Scheidt u uw afval?
Landelijk is een doelstelling ge-
formuleerd van maximaal 100 
kilogram huishoudelijk restaf-
val per inwoner in 2020.  In mei 
werd het Helmondse afvalbeleid 
besproken tijdens een raadsver-
gadering. Tijdens de vergadering 
kwam naar voren dat er nog 
GFT-afval tussen het huishou-
delijke restafval zit en dat er niet 
voldoende gescheiden wordt 
door inwoners van Helmond. 
 
61% Van de Helmonders geeft 
aan het afval te scheiden. “Ik 
ben hier naar aanleiding van 
de nieuwsberichten van vorige 
maand weer strikt mee begon-
nen. Merk nu dat het prima gaat 
en dat ik veel minder restafval 
heb.” Sommige deelnemers ge-
ven wel aan dat zij niet altijd 
weten wat wel en niet mag. “Ik 
vind het soms lastig om te be-
slissen wat er wél en niet mag bij 
bijvoorbeeld plasticinzameling. 
En ik ben niet de enige. Sprak 
laatst nog iemand die dacht dat 
tempex en oud speelgoed in de 
zak van het plastic afval mocht! 
Ik denk dat het goed is om de 
inwoners beter voor te lichten 
hierover.”

Ik scheid wel, maar niet alles 
geeft 36% van de deelnemers 
aan. Reden hiervoor is een volle 
afvalbak waar niets meer bij 
kan of stankoverlast. Een van de 
deelnemers geeft aan: “Als het 
Plastic, Metaal, Drankkartons 
(PMD) reeds opgehaald is, dan 
gaat al het zeer vervuild plas-
tic zoals vleesverpakkingen en 
schaaltjes bij het restafval. An-
ders staat dit twee weken buiten 
te stinken. Dit trekt vliegen aan. 

Hetzelfde geldt ook voor etens-
resten en GFT, het gaat in de bak 
die als eerste opgehaald wordt 
om stankoverlast te voorko-
men.” Een kleine 2% geeft aan al-
leen te scheiden als het uitkomt 
óf dat zij helemaal geen afval 
scheiden. Hierop wordt aange-
geven dat waar zij wonen, hier 
geen mogelijkheid voor is.

Verderop in het onderzoek blijkt 
dat papier/karton 98%, (PMD) 
(94%) en Glas (87%) het meest 
worden gescheiden. 

Afvalsysteem 
Op dit moment betaalt ieder 
huishouden een vast bedrag 
voor de afvalstoffenheffing. 
Daarnaast zijn er ook andere 
afvalsystemen mogelijk. Hoe 
denkt u hierover?
Een meerderheid van 44% vindt 
het huidige systeem goed: ieder 
huishouden betaalt hetzelfde 
vaste bedrag aan afvalstoffen-
heffing. “Als er afgerekend wordt 
naar het aantal keren dat een 
container geleegd wordt, bestaat 
het risico, dat mensen de contai-
ners van een ander vullen of nog 
meer afval op straat beland.” 
Ook blijkt uit de reacties dat er 
gevreesd wordt voor meer dum-
pingen en zwerfafval op straat. 
21% Vindt een systeem waarbij 
de heffing afhankelijk is van de 
grootte van het huishouden een 
beter idee. Respondenten geven 
hierbij aan dat het huidige sy-
steem niet eerlijk is voor kleine 
gezinnen, omdat die minder af-
val produceren.

Een vast bedrag per huishouden 
met extra kosten voor de keren 
dan de container wordt opge-
haald, lijkt 7% van de respon-
denten wel wat. 11% vindt dat 
de heffing afhankelijk moet zijn 
van het aantal keren dat het af-
val aan straat wordt gezet en nog 
eens 11% vindt dat het bedrag per 
kilo de afvalstoffenheffing hoort 
te bepalen. “Bij een systeem met 
frequentie betaal je ook voor een 
half gevulde container, evenveel 
als iemand die de container vol 
heeft zitten. Soms moet je de 
container half vol aanbieden in 
verband met geurontwikkeling 
en dergelijke. Op gewicht is dan 
eerlijker. Biologisch afbreekbaar 
moet in ieder geval goedkoper 
zijn dan ander restafval.”

Stimulering scheiden afval 
De gemeente heeft twee plan-
nen ontwikkeld om de Helmon-
der beter afval te laten scheiden: 
het invoeren van een prijsprikkel 
(betalen per volume of aanbod 
container) en/of het verlagen 
van de inzamelfrequentie van 

restafval.
Voor het invoeren van een 
prijsprikkel is 43% (sterk) voor-
stander. Mensen die juist schei-
den worden zo beloont, maar de 
kans dat afval wordt gedumpt, 
achten veel respondenten groot. 
“Ik vind een prijsprikkel alles-
zins redelijk, maar ben bang dat 
mensen zich illegaal van hun af-
val gaan ontdoen.” Deze reden 
wordt ook aangegeven door de 
(sterk) tegenstander (37%). “De 
kans is groot dat mensen afval 
gaan dumpen en per volume heb 
je veel kans dat mensen bij jou in 
de kliko gaan dumpen waarvan 
de bewoner dan de prijs moet 
betalen.”

18% Is neutraal. Een enkeling 
denkt dat het belonen van ge-
wenst gedrag (dus door een posi-
tieve prijsprikkel) beter werkt dat 
het straffen van negatief gedrag 
door een negatieve prijsprikkel. 

Voor het verlagen van de op-
haalfrequentie is 58% (sterk) 
tegenstander. Vooral in de zo-
merperiode, zoals al eerder in het 
artikel vermeldt, als de contai-
ners geuroverlast veroorzaken, 
worden er dumpingen verwacht. 
“ Bedenk eens wat dit doet met 
maden in de periode mei tot sep-
tember. Dit zal leiden tot meer 
afvaldumpingen.” 22% Is (sterk) 
voorstander. Er wordt aange-
geven dat, indien er correct ge-
scheiden wordt, het reëel is om 
de inzamelfrequentie te verla-
gen. “Indien afval correct wordt 
gescheiden, zal er ook zeker be-
duidend minder restafval zijn. 
Ik heb in een huishouden met 
één volwassene en twee tieners 
gemiddeld een halve kleine bak 
restafval (140 liter?) per 2 weken!” 
18% Geeft aan neutraal te zijn en 
2% weet het niet. 

Illegaal afval
“Hoe ervaart u momenteel de 
hoeveelheid illegaal afval bij het 
afvalinzamelingspunt(en) waar 
u afval inlevert?” Op deze vraag-
stelling antwoordt 15% dat zij 
nooit illegaal afval zien bij een 

inzamelpunt en 27% komt nooit 
bij een inzamelpunt. 50% Ziet 
het illegaal afval wel. Veel re-
acties geven aan dat ze dit zien 
bij de glasbakken in de wijken, 
maar ook parken zoals het Goor-
looppark en de Warande worden 
genoemd.
Welke rol kan de gemeente Hel-
mond hier volgens het panel in 
spelen? Op deze vraag waren 
diverse antwoorden mogelijk. 
42% Vindt dat de handhaving 
geïntensifieerd dient te worden, 
41% vindt dat de prijzen bij de 
milieustraat omlaag moeten, 
36% is het ermee eens dat de 
boetes verhoogt moeten wor-
den, 35% geeft aan dat camera’s 
ophangen wellicht een optie is. 
7% Vindt ondergrondse contai-
ners een goede oplossing. 16% 
Denkt dat andere maatregelen 
beter werken, 8% weet het niet 

en 1% vindt dat er niets gedaan 
hoeft te worden.
Oplossingen zouden volgens de 
respondenten kunnen zijn: “1 of 2 
keer per jaar een container in de 
wijk plaatsen waar groter restaf-
val en chemisch afval kan wor-
den aangeboden” en “Prijzen van 
de milieustraat verlagen en in-
dien mogelijk een millieustraat-
pas invoeren zoals in Eindhoven. 
Tien keer per jaar naar de milieu-
straat met deze pas en meer be-
zoeken vaker extra betalen.” s 

Het gehele rapport kan gelezen 
worden op www.tiphelmond.
nl/onderzoeksresultaten of mail 
naar redactie@deloop.eu.

Met medewerking van 
www.iwanafvaladvies.nl

Tip Helmond
Tip Helmond Mensen 

hebben vaak hun mening 
klaar. Ze zijn voor of 

tegen een nieuw idee dat 
opborrelt in Helmond. 

Onderzoeksbureau 
Toponderzoek wil de 
betrokkenheid van de 

inwoners van Helmond 
vergroten. Via het 

panel TipHelmond (700 
panelleden) kunnen alle 

inwoners in de gemeente 
Helmond hun mening 
kenbaar maken over 

onderwerpen die leven 
in hun samenleving. 

Ze geven raad, tips, om 
een gemeenschappelijk 

vraagstuk aan te pakken. 
Invullen van de enquête 
duurt slechts 5 minuten.

Hebt u als bedrijf/instantie een vraagstelling of onderzoek dat u graag wilt voorleggen aan de Helmondse bevolking? 
Meer dan 700 respondenten. Mail naar redactie@deloop.eu voor meer informatie.
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Op vraag "2.1 Als u kijkt naar afgelopen maand: welk huishoudelijk afval scheidt u?" zijn d volgende 
top drie antwoorden naar voren gekomen: 

1. Papier/karton (98); 
2. Plastic, Metaal, Drankkartons (PMD) (94%); 
3. Glas (87%). 

Ander afval: 
• Afval naar de milieustraat 
• Afval wat naar de milieustraat moet. 
• Al vele jaren scheiden wij alles 
• Alleen tuinafval 
• Batterijen (5x) 
• Batterijen e.d. 
• Batterijen en lampen 
• Batterijen lampen 
• Biologisch afbreekbaar 
• BRENGEN WE NAAR 'DE ÍJZERMAN' OF NAAR DE MILIEUSTRAAT  (B.V. VERFRESTEN) 
• Chemisch en ander afval blijft even staan tot voldoende heb om naar de milieustraat te gaan 
• Chemische stoffen via milieu straat 
• Div 
• Electronisch 
• Elektrische apparaten, lampen, batterijen 
• Elektro, grof vuil 
• En restafval 

94%

98%

81%

87%

66%

14%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Plastic, Metaal, Drankkartons (PMD)

Papier/karton

Groente-, fruit- en tuinafval en etensresten
(GFT+E)

Glas

Chemisch afval

Ander afval

Weet niet

2.1 Als u kijkt naar afgelopen maand: welk huishoudelijk 
afval scheidt u?

(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=608)
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Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Vossenbeemd 11 08-06-2020 oprichten kantoor (wijziging inwendig) OLO 5197527

Dorpsstraat 10 08-06-2020 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 5165813

IJsselplein 20 09-06-2020 plaatsen dakkapel voorzijde woning OLO 5088437

Pastoor Elsenstraat  12-06-2020 onderhoud woningen OLO 5143291

57 t/m 93 en 97 t/m 103 (oneven)  

Hunzestraat 59 15-06-2020 plaatsen erker (voorzijde) OLO 5062163

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

Hazenwinkel cluster 19B 09-03-2020 oprichten 14 woningen OLO 5009061

Arcostraat 16 t/m 50 even 04-03-2020 oprichten 18 woningen OLO 4946231

Smidsteeg 18 20-04-2020 verzoek ontheffing bestemmingsplan  OLO 5105919 

  ivm kamerbewoning   

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

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage legging:       Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Duizeldonksestraat 44 11-06-2020  wijzigen gevel en inrichting OLO 4423325
 

Beroepschrift indienen

Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen 

zes weken, met ingang van de dag na publicatie van dit besluit, een beroepschrift indienen bij 

de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. 

Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is 

verstreken. 

Voorlopige voorziening 

Als een beroepschrift is ingediend kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden 

ingediend bij de voorzieningenrechter (sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 

’s-Hertogenbosch). Er kan geen beroep meer worden ingesteld door een belanghebbende 

aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij in het kader van de eerder gevolgde 

voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

Registratie vertrek met onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling Transactionele Dienstverlening is gebleken dat onderstaande 

personen geen bekend adres meer hebben in de Basis Registratie Personen (BRP). 

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen voor deze personen de aantekening 

te plaatsen in de BRP “vertrek met onbekende bestemming”. Dit betekent dat zij daardoor 

formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. Zij zijn niet bereikbaar 

voor overheidsinstellingen waardoor dit gevolgen kan hebben voor uitkeringen, aanvragen 

paspoort, subsidies enzovoort. 

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum  

Zołnierek, P.  28-01-1967

Elmoussaoui, Y.  04-03-1984

Verberne, G.A.M.   17-03-1996

Nguyen, N.H.  19-03-1966

Bojko, R.   09-12-1977

Trzeciak, G.J.  16-07-1990

Zerbouhi, Y.  11-01-1972

Goch, D.J.  27-11-1963

Klonowski, Ł.  08-03-1986

Smulders, H.J.R.M.   07-06-1953

Oprea, T.  26-03-1984

Gogacz, J.  10-03-1984

Zienswijzen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen een voornemen 

zijn zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van 

Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. De termijn van het naar voren brengen van de 

zienswijze is twee weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie. Dit kan 

schriftelijk of mondeling gebeuren. Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw 

zienswijze mondeling toe te lichten, verzoeken wij u van tevoren telefonisch een afspraak te 

maken. Neemt u contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492. Bezwaar maken 

is in dit stadium (nog) niet mogelijk. Na afloop van de termijn van zienswijze wordt er een 

definitief besluit genomen.  

   
  Commissievergaderingen 

Bestuurscentrum Boscotondo
 
Adviescommissie Inwoners & Omgeving 
Dinsdag 23 juni, 19.00 uur. U kunt de vergadering live volgen via internet. In 
verband met de coronamaatregelen is er geen publiek toegestaan in de raadszaal. 

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Visie Zonnevelden en zonnedaken
2. Huis voor de Stad – Basisontwerp en toekennen investeringskrediet

Adviescommissie Inwoners & Omgeving
Donderdag 25 juni, 19.00 uur. U kunt de vergadering live volgen via internet. In 
verband met de coronamaatregelen is er geen publiek toegestaan in de raadszaal. 

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Jaarverantwoording 2019
2. Perspectiefnota 2021-2024

Live volgen via internet
De beelden van de commissievergaderingen worden live uitgezonden via 
internet. Via www.helmond.nl/bestuur (kies voor: Raad in Beeld) of via de 
app Politiek portaal op uw tablet kunt u de vergadering gemakkelijk volgen. 
U vindt daar ook een overzicht van alle vergaderingen van de raad en de 
raadscommissies. Daarnaast kunt u de vergadering ook op een later moment 
terugkijken. 

De volledige agenda’s met bijbehorende stukken vindt u op 
www.helmond.nl/gemeenteraad. 
Wilt u inspreken? Kijk dan op www.helmond.nl/spreekrecht hoe u dat regelt. 

V
Bekendmakingen

 

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

Hazenwinkel, sectie U 22-05-2020 oprichten woning (tweekapper)  OLO 4960365

nr. 7715  en maken uitweg   

Paterslaan 42 05-06-2020 transformatie kantoorgebouw  OLO 5084931 

  tot wooneenheden  

Sleedoorn 7 06-06-2020 verbouwen garage als praktijkruimte OLO 5222027

Cornetpad 18 06-06-2020 oprichten mantelzorgwoning OLO 5222519

Edelhertlaan 7 08-06-2020 vergroten woning OLO 5225329

Wiebiegenweg 4 08-06-2020 oprichten loods  OLO 5226377

de Heemplantsoen 1 08-06-2020 oprichten berging OLO 5214719

Gasthuisstraat 102 04-06-2020 vestigen gezondheidscentrum OLO 5217693

Hortsedijk 21 10-06-2020 vergroten woning OLO 5233971

Scheepstal 10 11-06-2020 verbouwen woning OLO 5234721

Suytboulevard 79 10-06-2020 vergroten woning OLO 5231721

Oud Brandevoort 12 03-06-2020 plaatsen dakkapellen OLO 5212987

Adriana van den Dyckestraat 8 10-06-2020 maken uitweg OLO 5232825

Hoofdstraat 107 10-06-2020 oprichten tuinkamer en overkapping OLO 5231721

Burgm. Krollaan tpv  11-06-2020 noodkap 2 moeraseiken OLO 5236547

nr’s 71 en 87  

Anton Mauvestraat 11 11-06-2020 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 5236905

Spechtstraat 10 11-06-2020 vergroten woning OLO 5237757

Dennerode 8 13-06-2020 vergroten woning OLO 5240829

Damhertlaan Sectie X 1815, 12-06-2020 oprichten woning OLO 5240157 

1816, 1820, 1822  

Glanzerhof 17 13-06-2020 oprichten carport OLO 5241021

Ten Hoesschot 13 13-06-2020 vergroten woning OLO 5241191 

Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Kennemerland 23 11-06-2020 vergroten woning OLO 5110183 

Mierloseweg 86I 11-06-2020  verbouwen kantoor naar 2 woningen OLO 5036101

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

Infopagina

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

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



5week nummer 25 vrijdag 19 juni 2020de loop weekkrant HELMOND

Besluit registratie vertrek land Onbekend (2)
Uit onderzoek van afdeling Transactionele Dienstverlening is gebleken dat onderstaande 

personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) 

staan ingeschreven. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook hebben wij niet vast 

kunnen stellen wat het huidige woonadres is. Burgemeester en wethouders hebben daarom 

besloten het vertrek te registreren van deze personen met de aantekening “land Onbekend”. 

Dit betekent dat zij formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. Zij 

zijn niet bereikbaar voor overheidsinstellingen. Dit kan gevolgen hebben voor uitkeringen, 

aanvragen paspoort, toeslagen, ziektekostenverzekering, subsidies enzovoort. 

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum  

Kwasniak, Sebastian  03-03-1991

Yuruk, R.  15-11-1969

Debipersad, T.  24-05-1972

Hayle, Y.H.M.  10-04-1997

Pieprzyk, B.T.  25-11-1980 

Verkeersmaatregelen 
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

• De twee taxistandplaatsen bij De Kortenaer te vervangen en aan te wijzen als twee algemene 

gehandicaptenparkeerplaatsen, door het verwijderen van het bord model E05 en het plaatsen 

van het bord model E06 van Bijlage 1 van het RVV 1990.

Bezwaar maken 

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

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn 

vangt aan met ingang van de dag nadat het besluit is bekendgemaakt. Het bezwaarschrift 

dient verstuurd te worden aan de gemeente Helmond, afdeling Bestuurs- en Juridische 

Ondersteuning, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder vermelding van ‘bezwaarschrift’. Het 

bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de 

dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden 

van het bezwaar bevatten. Ook kan het bezwaar digitaal worden ingediend via  

www.helmond.nl. 

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

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

ook op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening 

aanvragen. Dit verzoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift) stuurt u naar: De 

Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Voor 

het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Meer informatie

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

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

dhr. E. de Haan, tel. 14 0492. 

Verkeersmaatregelen 
Burgemeester en wethouders hebben besloten:  

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

met gebruik van de laadpaal in de volgende straten:  

- Evertsenstraat 15 (VKB 2018) 

- Rijnlaan 39 (VKB 2019) 

Bezwaar maken 

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

termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan 

met ingang van de dag na bekendmaking van het besluit. Het bezwaarschrift dient verstuurd 

te worden aan de gemeente Helmond, afdeling Bestuurs- en Juridische Ondersteuning, 

Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder vermelding van ‘bezwaarschrift’. Het bezwaarschrift 

moet ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, 

een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het 

bezwaar bevatten. U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.helmond.nl.   

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

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

ook op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening 

aanvragen. Dit verzoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift) stuurt u naar: De 

Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Voor 

het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.  

Meer informatie 

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

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

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

Ontwerpbestemmingsplan Helmond West – Mierloseweg 34 - 46
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond van artikel 3.8 

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

ontwerpbestemmingsplan Helmond West – Mierloseweg 34 - 46 met ingang van 19 juni 2020 

gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.

Op de locatie Mierloseweg 34-46 zijn enkele (verouderde) bedrijfsgebouwen en enkele 

woningen aanwezig. De bestaande bebouwing wordt geheel gesloopt en er wordt een nieuw 

hoogwaardig appartementencomplex met 34 appartementen gerealiseerd verdeeld over twee 

gebouwen. 

Inzage

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

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is 

NL.IMRO.0794.1500BP180143-1000. 

Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. 

Wij adviseren u dit ontwerpbestemmingsplan digitaal in te zien. Wanneer u toch graag de 

papieren versie wilt raadplegen, plan dan een afspraak. U kunt hiervoor contact opnemen met 

14 0492. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Zienswijzen

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

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

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

onder vermelding van: zienswijze bestemmingsplan Helmond West – Mierloseweg 34 - 46. 

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

naar voren worden gebracht door te bellen naar 14 0492.

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid 
bestemmingsplan “Helmond West - Mierloseweg 34-46”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij voornemens zijn een 

hogere waarde voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder vast te stellen 

ten behoeve van het bestemmingsplan “Helmond West - Mierloseweg 34-46”. Deze waarde 

bedraagt maximaal 52 dB ten gevolge van de Europaweg en maximaal 49 dB ten gevolge van 

de Mierloseweg.

De hogere waarden voor de geluidbelasting betreffen appartementen zoals deze worden 

geprojecteerd in het bestemmingsplan “Helmond West - Mierloseweg 34-46”.

Inzage 

Met ingang van 19 juni 2020 kunt u het ontwerp van het besluit en het akoestisch onderzoek 

zes weken inzien op www.helmond.nl/bestemmingsplannen. Er ligt ook een papieren 

exemplaar ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Wij adviseren u dit 

ontwerpbesluit digitaal in te zien. Wanneer u toch graag de papieren versie wilt raadplegen, 

plan dan een afspraak. U kunt hiervoor contact opnemen met 14 0492.

Zienswijzen 

Binnen genoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling 

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

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan: college van burgemeester en wethouders, 

p/a Team Expertise en Ontwerpen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond onder vermelding van: 

zienswijze Wet geluidhinder BP Helmond West - Mierloseweg 34-46. Mondelinge zienswijzen 

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

gebracht door te bellen naar 14 0492. 

 

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.

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

• Digitaal Loket een adreswijziging (verhuizing) doorgeven, GBA-uittreksel 
   aanvragen of een hond aan- of afmelden, kan 24 uur per dag en 
   7 dagen per week via www.helmond.nl

Burgemeester en Wethouders van Helmond 18 juni 2020

De officiële publicatie van de informatiepagina’s van de gemeente vindt u iedere 
donderdag op www.helmond.nl. In verband met eventuele bezwaartermijnen, 
is de datum van publicatie op www.helmond.nl leidend.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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Adventure Store: de ideale 
winkel voor een Vaderdag cadeau.

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668. Kijk voor meer informatie op www.adventurestore.nl

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

*Producten in de aanbieding zijn gestickerd. Niet in combinatie met andere actie’s. Deze actie is geldig t/m 30  juni en zolang de voorraad strekt.

AVONTUURLIJKE
VADERDAG

IN JUNI
EN JULI 

ELKE  ZONDAG 

OPEN 
van 12-17 uurO F F I C I E E L  P A R T N E R  V A N

•

by 
Adventure 

Store

Voor een leuk en origineel cadeau voor Vaderdag 

www.adventurestore.nl

Helmond

SALE 15% 25% 50% 75%

 veel voorraad met
EXTRA HOGE KORTINGEN

 orraad m
Functies

Waiter 
9 Functies 17.99 Verrekijker 

Barska Escape 7x50 WA 69.99

Leather Fanning Heren
Slippers & sandalen 64.99 Richmond

Zonnebril 19.99

Inkele Jas Waterdicht 
Heren en Dames 89.99

Fiets boxer 
short 

26.99

2 Series 
Classic L 
Barbecue
van 279.-

voor

219.-
Sport
Tonikum 
200ml

6.49

Met het mooie weer trekken we er mas-
saal op uit. Maar we zijn niet de enige. 
Ook allerlei kriebelige beestjes komen 
vanuit hun schuilplaats tevoorschijn 
en kunnen ongemakken veroorzaken 
waar je niet op zit te wachten. Insecten 
zoals teken, muggen en de befaamde 
eikenprocessierups kunnen vervelende 
klachten zoals jeuk en een pijnlijke huid 
veroorzaken. 

Voorkom muggenbeten, tekenbeten en 
overlast van processierupsen met de 
Insectwerende artikelen van Care-Plus. 
Deze zijn verkrijgbaar bij Adventure Store.

INSE    TWEREND

WIN EEN SINNER 
ZONNEBRIL

 DEET
DEET is een insectenwerende organische verbinding met als
brutoformule C12 H17 NO. Het is bedoeld om op de huid of op de kleren 
aan te brengen en wordt hoofdzakelijk gebruikt voor bescherming tegen 
insectenbeten. 

C

Schrijf je in op de Adventure Store Nieuwsbrief
en ga met de bevestiging naar de winkel of stuur het 

via de e-mail naar info@adventurestore.nl

Bij Adventure Store Mierlo-Hout (Hel-
mond) beleeft u winkelplezier als nooit 
te voren. Met een winkeloppervlak van 
1500m2 biedt Adventure Store het beste 
van sport-en outdoor artikelen onder 
een dak.

Meer dan 200 topmerken.
In de winkel vindt u een uitgebreid as-
sortiment met meer dan 200 topmer-
ken en 25.000 artikelen voor dames, 
heren en kinderen. Elk merk heeft een 
ruim, modieus en functioneel aanbod.

Sale met veel voorraad in de outlet en 
met hoge kortingen.
Op de eerste verdieping van de win-

kel vindt u een outlet met gestickerde 
producten met hoge kortingen tot wel 
75%. Sla uw slag nu het nog kan want 
op is op!
Kom eens langs en laat u verassen door 
het aanbod. U zult versteld staan. Natuur-
lijk kunt u gratis parkeren voor de deur.

Voor een leuk en origineel cadeau voor 
Vaderdag, vind je in onze winkel alles 
op het gebied van outdoor, wan-
del- of fietstochten, voor op reis, 
kamperen of voor recreëren. 

Daarnaast is er een zeer uitge-
breide sportafdeling met 
alles op het gebied 
van running, biking, 
fitness, tennis, hoc-
key, voetbal, indoor 
en nog veel meer. 
Aangezien vaders 
vaak avontuurlijk zijn 
ingesteld en sportief van 
aard zijn, is er voor 
elk budget een 
leuk cadeau. 
Je kunt gratis 
parkeren voor 
de deur. Ervaar 
het gemak van 

een groot aanbod topmerken en alles 
op sport en outdoor gebied onder één 
dak! Je zult versteld staan van ons aan-
bod.

Adventure Store de 
ideale winkel voor een 

Vaderdag cadeau.
Mocht papa nu niet 
tevreden zijn of past 

de kleding niet?  
Dan mag je het 

Vaderdag 
cadeau altijd 

ruilen of 
niet goed 

geld 
terug.

#IKKOOPLOKAAL

Outdoor liefhebbers opgelet! 

Adventure Store is in juni en juli elke 
zondag open van 12.00-17.00 uur.
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Omdat iedereen anders is...

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

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

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

De afgelopen weken waren op 
z’n zachtst gezegd nogal bewo-
gen als het om sport- en beleef-
campus de Braak gaat. In het 
bijzonder gaat het om het (voor-
alsnog) weigeren van Helmond 
Sport om het voorlopig ontwerp 
van het nieuwe stadion te teke-
nen. Dit was voor iedereen een 
grote verrassing. Ook voor de 
gemeente kwam dit als een mo-
kerslag aan omdat er lange tijd 
geen vuiltje aan de lucht leek. 
Na vele pogingen om Helmond 
Sport toch aan boord te houden, 
met onder andere een mediati-
ontraject, heeft Helmond Sport 
toch besloten om niet akkoord 
te gaan. De belangrijkste rede-
nen hiervoor zijn de wankele 
financiële positie van de club 
en de volgens Helmond Sport 
commerciële beperkingen van 
het nieuwe stadion. Daar kwam 
afgelopen donderdag nog een 
argument bij: de 1,5 miljoen euro 
vooruitbetaling zou een te groot 
bedrag zijn voor Helmond Sport 
om in één keer te voldoen en zou 
leiden tot grote tekorten op de 
meerjarenbegroting.
De gemeenteraad heeft de af-
gelopen weken meerdere keren 
gesproken over de nu ontstane 
situatie. Iedereen is het erover 

eens dat Helmond Sport meer-
waarde heeft voor het totale 
concept van een sport- en be-
leefcampus, zeker voor de toe-
komstige leerlingen van OMO. 
Een betaald voetbalclub geeft 
extra uitstraling aan een multi-
functionele accommodatie waar 
sport en gezondheid centraal 
staan. Zonder Helmond Sport 
zou de bouw van de campus 
door kunnen gaan, maar dit is 
niet gewenst vanuit OMO en de 
gemeente. Helmond Sport erbij 
houden kan echter niet ten koste 
van alles. Het project heeft door 
de weigering van Helmond Sport 
al een jaar vertraging opgelopen 
en elke maand vertraging kost de 
gemeente 50.000 euro. Daarom 
is er haast geboden. Helmond 
Sport moet zo snel mogelijk 
zorgen dat het alles financieel 
op de rit krijgt door sponsoren 
te zoeken of externe geldschie-
ters aan te trekken. Zonder extra 
geld lijkt het een kansloos ver-
haal, hoe jammer dat ook zou 
zijn. Helmond Sport kan dan 
met geen mogelijkheid de ho-
gere jaarlijkse huur opbrengen.  
 
Volgende week gaan de gemeen-
te, Helmond Sport en OMO 
weer met elkaar om tafel om te 

bekijken of er nog een laatste 
strohalm is die aangegrepen kan 
worden. Hopelijk pakt Helmond 
Sport deze kans met beide han-
den aan, zodat de mooie plan-
nen op de Braak gewoon door 
kunnen gaan zoals beoogd was. 
De bal ligt bij Helmond Sport. 

Jochem van den Bogaard, 
burgerraadslid D66

VAN DEN BOGAARD:
Hoe nu 

      verder?

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze columns kan op www.deweblog.nl

Door de coronacrisis hebben 
veel leerkrachten het zwaar ge-
had. Om hen een hart onder de 
riem te steken, organiseren Hel-
mondvoorelkaar en het Stads-
leerbedrijf een verrassingsactie: 
Versier een bloempot voor een 
leerkracht. Help je ons mee 
zo veel mogelijk leerkrachten 
te verrassen? Je kunt een pot 
versieren en inleveren bij LEV-
groep, Penningstraat 55 in Hel-
mond. De actie loopt vanaf nu 
t/m 29 juni. 

Leerkrachten moesten de afge-
lopen maanden omschakelen op 
online onderwijs en vervolgens 
op een combinatie van online 
en fysiek onderwijs in kleinere 
groepen. Op dit moment staan 

Verrassingsactie voor leerkrachten: versier een bloempot 
ze op de basisscholen weer voor 
de hele groep, die veel drukker is 
dan normaal en waarin boven-
dien leerachterstanden zijn ont-
staan. Helmondvoorelkaar en 
het Stadsleerbedrijf wil samen 
met inwoners iets doen voor on-
ze helden in het onderwijs.  

Bloempotten versieren 
Zoek een (bloem)pot die je kunt 
versieren. Dit kan een bloempot 
zijn die je hebt staan, maar je 
kunt ook een gebruikte glazen 
pot of een blik omspoelen. Ver-
sier de pot met stickers, verf, mo-
zaïek, kurk, stof of wat je maar 
kunt verzinnen. Inspiratie nodig? 
Kijk op www.helmond
voorelkaar.nl/onderwijs. 
Breng de bloempot(ten) naar het 
kantoor van LEVgroep, Penning-
straat 55 in Helmond. Dit kan 
op dinsdag 23 juni en woens-
dag 24 juni van 11.00 tot 15.00 
uur. Op afspraak kun je de pot  

eventueel ook op een ander mo-
ment in deze week afgeven. 

Bloempotten vullen en rond-
brengen 
Deelnemers van het Stadsleerbe-
drijf gaan alle potten vullen met 
zakjes potgrond en bloemzaad-
jes. Dit gebeurt op maandag 29 
juni van 10.00 tot 12.00 uur. De 
bloempotten worden op maan-
dag 6  juli van 13.00 tot 15.00 uur 
rondgebracht bij de scholen in 
Helmond. Wil je helpen met het 
vullen of  rondbrengen van de 
bloempotten, stuur dan een mail 
met je naam en telefoonnum-
mer naar: info@helmond
voorelkaar.nl. Alle informatie 
over deze actie is te vinden op 
www.helmondvoorelkaar.nl/
onderwijs.

Hoe meer mensen meehelpen, 
hoe meer leerkrachten we kun-
nen verrassen! s

Helmond

Versier een bloempot voor een leerkracht. F Helmondvoorelkaar.
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Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004
www.diepvriesspecialist.nl - Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 17 juni t/m dinsdag 30 juni 2020.
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS tegen
inlevering van

130 spaarpunten

LET OP! 
Tot 1 juli kunt u spaarpunten 

van de Diepvriesspecialist 
nog om laten zetten naar ons 
nieuwe spaarsysteem Piggy!

Maaltijd Loempia
2 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 4,29 

Naturel, piri piri, Spaans,
Japans en zigeuner 

Kiphaasjes
500 gram - Streekpoelier

Normaal 3,14

Hawaï-spies of
shaslick-spies
9 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 8,99

Belgische frites
2 kilogram - Lutosa

Normaal 5,29

3,99

Maxi vanille 
14 stuks - IJsboerke

Normaal 6,99 

Ham/kaas, sate of
vlamgehakt

Grillbroodjes
4 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 3,49 

4,99

2 zakken
voor

Extra of glutenvrij

Frikandel 
4 of 5 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 2,49 - 2,89

5,99

2 schalen
voor

5,99

3 schalen
voor

4,995,99

voor
Frituur, Airfryer

en Oven

voor
Frituur/Airfryer

voor
Frituur/Airfryer

Van Rijsingen

Met een breed palet aan stadsactivitei-
ten, brengt de stad Helmond een ode 
aan de meester van het landschap: Lu-
cas Gassel. Drie Urban kunstenaars uit 
de steden waar Lucas Gassel gewoond 
én gewerkt heeft en waar hij zijn inspi-
ratie heeft opgedaan én doorgegeven: 
Helmond, Antwerpen en Brussel, gaan 
de uitdaging aan een hedendaagse graf-
fiti art kunstwerk, geïnspireerd op Lucas 
Gassel, te creëren.

Internationale artiesten
De Stichting UrbanMatterz heeft het ini-
tiatief genomen, om onder leiding van 
projectleider Hans van den Berkmortel 
drie gerenommeerde kunstenaars bij el-
kaar te brengen: Soaq One (Helmond), 
Kool Koor (Chuck Hargrove, Brussel) 
en Shamisa Debroey (Antwerpen). Sa-
men zullen zij op een grote ondergrond 
een URBAN LUCAS LANDSCHAP 
gaan maken, vertaald naar deze tijd.  
Kool Koor is van origine een New York-
se graffiti kunstenaar die in zijn begin-
jaren samenwerkte met Keith Haring, 
Jean Michel Basquiat en RAMMELL-
ZEE. Zijn eerste overzeese exposities had 
hij in Helmond begin jaren 80. Inmid-
dels woont hij al weer een kleine 20 jaar 
in Brussel. Kool Koor was tevens gast 
curator tijdens de expositie MELTING 
POT (2019) in de Cacaofabriek, als on-
derdeel van het Urban Matterz festival.  
Soaq One is een bekende Helmondse mu-
ral artiest. Hij is verantwoordelijk voor de 
bekende murals in het Helmond Sport 
stadion en in de kantine van dit stadion. 
Soaq One heeft verschillende kunstpro-
jecten op zijn naam staan in binnen- en 
buitenland (Bled, Baku en Singapore).  
Shamisa Debroey is een veelzijdige Belgi-
sche kunstenares uit Antwerpen, die re-
gelmatig met Kool Koor samenwerkt in 

verschillende projecten. Zij volgde de op-
leiding Beeldverhaal en Illustratie aan Sint 
Lukas Brussel. Met haar kleurrijke en losse 
stijl, verwierf ze internationaal aanzien. 

Inspiratie
Afgelopen weekend bezochten de ar-
tiesten de prachtige tentoonstelling 
‘Lucas Gassel, Meester van het land-
schap’ in Museum Helmond. Zichtbaar 
onder de indruk van Lucas, dompelden 
zij zich onder in de prachtige voorstel-
lingen, technieken, kleuren en materia-
len die deze Meester gebruikte voor zijn 
paneelschilderijen. Geïnspireerd geraakt, 
ontstond er een levendige discussie on-
der de artiesten over de te gebruiken 
ondergrond, materialen en werkwijze.  
Gezamenlijk zullen ze hun individuele 
stijlen combineren in een visuele verta-
ling en interpretatie op grote houten pa-
nelen. Hierdoor zal één samengesteld 
monumentaal werk ontstaan.  

Het Speelhuis
Theater Het Speelhuis heeft belangeloos 
een ruimte ter beschikking gesteld, om 
gedurende 5 dagen het kunstwerk te kun-
nen creëren. De artiesten bezochten Het 
Speelhuis en waren erg onder de indruk 
van het architectonische hoogstandje.   
Ze waren dan ook extra verheugd te horen, 
dat medio juli de Pleinzaal van theater Het 
Speelhuis een week lang omgetoverd zal 
worden tot hun werkatelier. Via de grote 
raampartij aan het Speelhuisplein, kan 
iedereen het ontstaan van het kunstwerk 
live-volgen. Bij mooi weer zal de ruimte 
een directe open verbinding krijgen met 
het plein en publiek. Via social media zal 
het ontstaan van het kunstwerk ook ge-
volgd kunnen worden.  

Het voltooide kunstwerk zal uiteindelijk 
een mooie plek krijgen, op de nu nog lange 
kale muur, bij de artiesteningang van Het 
Speelhuis. s

Lucas goes Urban
Helmond

Shamisa Debroey (Antwerpen), Soaq One (Helmond) en Kool Koor (Brussel). 
F| Hans van den Berkmortel.
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Afgelopen week kwam ik zo iets 
leuks tegen. Wat men betreft moet 
dat bij elk Helmonds huishouwen 
op de tafel liggen deze vakantie of 
als ge op vakantie gaat in de kof-
fer mee.
Het Helmondse vakantieboek: 152 
pagina’s Helmondse pret voor het 
hele gezin en ge leert er nog wat 
van ook.

Ik had vruuger ook altijd vakan-
tieboeken. Wij gingen niet op va-
kantie en mee zon vakantieboek 
hadde toch iets leuks te doen. Ik 
heb ze gehad van de Tina tot de 
Taptoe, van de Donald Duck en 
nog veul meer. En nou hebben we 
dus een ECHT Helmonds vakantie 
boek deze zomer. Er zit trouwens 
ook een kei leuk echt Helmonds 
kwartet in wat je eruit kan halen 
en een memorie spel.

Wat ik heel leuk vind is ‘hoe Hel-
monds ben jij?’ Nou, na 19 jaar in 
Helmond wonen ben ik aardig Hel-
monds geworden kwam eruit. Het 
boek is gemaakt door 2 rasechte 
Helmonders en geschikt vur jong 
en oud. John van der Sanden heeft 
het geschreven en Jan Vriends die 
heeft het vorm gegeven. Alle (re-
ken)puzzels, kruiswoordraadsels,   
tekeningen, raadsels, zoekplaten, 
verhalen, foto’s, illustraties en 
knutselpagina’s zijn speciaal vur 
Het Helmonds Vakantieboek ge-
maakt en gaan dus over Helmond. 
Ook staat er op een kei leuke ma-
nier een kleine geschiedenis van 
onze stad beschreven. Zo kwam ik 
ook nog dingen aan de weet die ik 
niet wist. 

Er hebben ook heel wat creatieve 
Helmonders aan meegewerkt zo-
als onze stadskunstenaar Tahné 
Kleijn, maar ook Helmond Sport 
supporter William Verkoelen heeft 
een bijdrage geleverd. Fotograaf 
Gerard van Hal en tekentalenten 
Lava Hijzelaar en Rob Bouwman 
hebben hun medewerking aan 
dit kei gave boek gegeven. Niet 
te vergeten componiste Titia van 
Krieken, schrijvers Luc de Graaf 

en Hans Vermeeren en muzikant 
Geert Leenders.
Samen hebben ze dit tot een must-
have gemaakt vur elke Helmon-
der.

Waar kunde dit kopen? Op heel 
veul plekken, maar natuurlijk ook 
bij de lokale boekhandel en bij de 
VVV. Je kan het ook online bestel-
len op
www.hethelmondsvakantieboek.
nl. Hier kun je ook alle plekken 
zien waar je het in de winkel kan 
kopen. Ik vind het ook een kei leuk 
kado vur vaderdag, want dat is 
het dit weekend.
En onze vaders meugen we niet 
vergeten ook al is het maar iets 
kleins er moet aan ze gedacht 
worden. Geweldig om dees boek 
te geven aan een echte Helmondse 
pap.
Ik heb het trouwens gewoon vur 
mezelf gekocht. Dit zijn toch wa 
men betreft skone initiatieven wel-
ke stad hed nou een eigen vakan-
tie boek. Helmond dus. Op de foto 
ziede de twee vaders van dit boek. 
Ik kwam ze tegen op de zaterdag-
se mert waar ze met een kraamke 
stonden om hun boek te promoten. 
Gelijk een foto gemaakt samen vur 
bij dees column en ze hebben men 
een boek gegeven wat ik weg mag 
geven aan men lezers.

Wil jij nou deze musthave vur 
Helmonders ook graag hebben?   
Stuur dan een mailtje naar re-
dactie@deloop.eu o.v.v. Het Hel-
monds Vakantieboek en wie weet 
winde gij dees kei skonne boek 
wel? Ik wens iedereen unne fijne 
leuke vaderdag. Blijf goed op je-
zelf letten en ik weet het, het is niet 
altijd leuk maar anderhalve meter 
afstand telt nog steeds.
En das niet om ons te pesten laat 
dat duidelijk zijn.

Tot volgende week

Het Helmondse vakantie boek

Ons vertelt…

Nog voordat de anderhalveme-
tersamenleving bestond, was 
de Stichting Goeikes onbewust 
voorbereid op een expositie op 
afstand. Zij tonen de foto’s van 
‘Het jaar van Lucas Gassel’ na-
melijk in het centrum van Hel-
mond. Niet op kleine werkjes 
in beperkte ruimtes, maar met 
soms wel metershoge prints 
in de buitenlucht. De expositie 
opent op 1 juli en is tot en met 
31 augustus te zien. 

Een route vol Gassel 
De Goeikes-expositie, die ge-
inspireerd is op de 16e eeuwse 
schilder Lucas Gassel, start waar 
je het verwachten zou; samen 
met de middeleeuwse kun-
stenaar in Museum Helmond. 
Want waar Gassel met zijn wer-
ken de bovenverdieping vult, 
heeft Goeikes de benedenzaal 
voor haar rekening genomen. 
Hier kunnen bezoekers aan de 
overzichtstentoonstelling on-
der het genot van een hapje en 
drankje genieten van het werk 
van de eerste fotograaf; Peter 
Verreussel. Van daaruit brengen 
de werken je steeds dieper in de 
deels historische binnenstad. 

Van landschap tot portret 
Gassel zelf was een echte land-
schapsschilder. Toch bieden de 
foto’s van Goeikes veel meer dan 
dat. Van de ambachten in een 
modern jasje en de hedendaagse 
vluchteling tot landschappen op 
microniveau en middeleeuwse 
architectuur. En wie goed oplet 

wordt getrakteerd op nog meer 
uit de Helmondse geschiedenis. 
De route van Goeikes overlapt 
namelijk grotendeels de histo-
rische route die eveneens is sa-
mengesteld met de schilder in 
het achterhoofd. 

Zevendubbel feest 
In maart 2020 hield de Stichting 
Goeikes al een bescheiden boek-
presentatie van ‘Het jaar van 
Lucas Gassel’. De bijbehorende 
expositie zou een maand later 
met een groot feest worden af-
getrapt. Dat grote feest komt er 
nog steeds, maar dan verspreid 
over de gehele binnenstad. De 
organisatie heeft namelijk geko-
zen voor minimaal zeven kleine 
openingen, elk in een andere ho-
recazaak. Zo kunnen de richtlij-
nen van het RIVM gehandhaafd 
worden. De opening is op 1 juli 
om 19.30 en is gratis toegankelijk 

voor iedereen die wil. Aanmel-
den is verplicht en kan via www.
goeikes.nl/aanmeldpagina. 

Alleen maar Goeikes 
Stichting Goeikes is vier jaar 
geleden opgericht met als doel 
kunst en cultuur bereikbaar te 
maken voor het grote publiek. 
Zij brengen om het jaar een fo-
toboek uit met talenten uit de 
regio. De bijbehorende tentoon-
stelling is gratis toegankelijk en 
in de openbare ruimte. Zo wor-
den letterlijk en figuurlijk drem-
pels weggehaald. 
Voor ‘Het jaar van Lucas Gassel’ 
maakte de stichting haar de-
buut met ‘Helmonders in beeld’. 
Goeikes heeft geen winstoog-
merk en wordt mede mogelijk 
gemaakt door tientallen dona-
teurs. Voor deze expositie is in 
februari een succesvolle crowd-
funding gedaan. s

Goeikes: de expositie 

De expositie opent op 1 juli en is tot en met 31 augustus te zien in het 
centrum van Helmond. F Tahné Kleijn.

Helmond

geef de hellemondgift 
waardebon cadeau!

inwisselbaar bij meer dan 140 helmondse ondernemers. te koop bij, ZIE www.hellemondgift.nl

vaderdag Cadeau?
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IK BEN ‘N
HELMONDER

ZELFWASBOXEN
9 ruime zelfwasboxen 24/7 geopend

PITSTOP SHOP
Drinks, snacks, car care products, air fresheners 24/7

STOFZUIGERS
18 krachtige stofzuigers 24/7 geopend

Grand Prix Carwash Helmond B.V. Churchilllaan 48, Tel. 0492-555613
WWW.GRANDPRIXCARWASH.NL

NIEUW

5 munten
Nu tijdelijk

gratis
bij besteding van € 20,- in de GP Multi Munt automaat.

GP Multi Munten zijn te gebruiken voor:

Repaircafé Rijpelberg, het eer-
ste Repaircafé  van Helmond 
is in verband met het corona-
virus op 9 maart dit jaar op 
slot gegaan. Dat was exact 
vijfeneenhalf jaar na de start. 
Tot dat moment was het al 
bijna 200 maal open en ruim 
4000 mensen uit heel Helmond 
brachten een bezoek aan dit Re-
paircafé.
 
Nu, ruim drie maanden later, lijkt 
het weer verantwoord om weer 
beperkt open te gaan. Door de 
medewerkers zijn er maatregelen 
getroffen om veilig de bezoekers 
te kunnen ontvangen en repara-
ties te doen. Hierbij is de 1.5 me-
ter afstand die men van elkaar 
moet houden een absolute eis. 
Daarnaast zijn er ontsmettings-
middelen en latex handschoe-
nen. Zolang het corona-virus er 
nog is blijft de werkruimte en het 
café gesloten voor de bezoekers. 
 
Het Repaircafe  Rijpelberg blijft 
dezelfde dingen repareren als 
voor de crisis. Wel worden er 
prioriteiten gesteld; wat zijn 
urgente reparaties en wat kan 
wachten. Een stofzuiger zou 
wel eens meer urgentie kunnen 
hebben dan  bijvoorbeeld een 

platenspeler die tijdens de 
crisis op zolder is teruggevonden. 
De urgentie wordt in overleg met 
de klant bepaald.
 
Hoe werkt het? Stel u heeft iets 
kapot en wilt het laten repareren. 
Maak het artikel goed schoon en 
kom er mee naar het Repaircafé. 
Dit kan elke woensdagmiddag 
van 2 tot 5 uur op de Groningen-
hof 4. Het artikel wordt dan inge-
nomen door een medewerker. U 
vertelt wat het artikel mankeert 
en laat gegevens achter zoals 
naam, e-mailadres en telefoon-
nummer. Ook wordt dan de ur-
gentie bepaald. Is dit alles duide-
lijk dan gaat het artikel een week 
lang in quarantaine in het maga-
zijn. Later wordt het gerepareerd 
door een van de medewerkers en 
krijgt u bericht als u het weer kan 
komen ophalen.

Voor fietsen geldt een andere 
regeling. Het Repaircafé  heeft 
een aparte fietsenwerkplaats. 
Daar zijn elke woensdagmiddag 
fietsenmakers aanwezig die 
uw fiets direct kunnen maken 
zodat u niet weken hoeft te 
wachten op reparatie. Moeten er 
onderdelen vervangen worden, 
neem deze dan zelf mee! 
 
Woensdagmiddag 24 juni kunt 
u voor de eerste keer bij het Re-

paircafé terecht. Zolang de crisis 
aanhoudt is het alleen op de 
woensdagmiddagen  open. Dit 
voor zolang het virus niet erger 
wordt. 
Iedereen  is welkom en de 

reparaties zijn gratis. Wel is er een 
fooienpot. Een kleine bijdrage 
wordt gewaardeerd maar is niet 
verplicht.
Voor vragen kunt u vanaf nu 
terecht op telefoonnummer  

06-19342212 op werkdagen van  
14.00 tot 16.00 uur.

Ook is er een facebook-pagina 
www.facebook.com/repaircafe-
rijpelberg s

Repaircafé Rijpelberg gaat weer aan de slag 

Het Repaircafe Rijpelberg blijft dezelfde dingen repareren als voor de crisis. F | Repaircafé Rijpelberg.

Rijpelberg
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Beauty Instituut de Collse 
Hoeve gaat verhuizen én krijgt 
meteen een nieuwe naam: 
Verspaget Medi-Beauty! De 
nieuwe salon zit in Mierlo-Hout 
aan de Noord Parallelweg 24. 

Eigenaresse Iris Verspaget is al 
jaren een bekend gezicht in de 
beautywereld en heel blij met 
deze nieuwe stap: “Ik zit al 16 
jaar in het beautyvak en werk 
bovendien al 12 jaar samen met 
dokter Don Smeets voor de niet-
chirurgische cosmetische be-
handelingen zoals Botox, Volite, 
Profilo, Elansé en Teosyal. Ook 
geeft hij gericht advies voor een 
goede huidconditie en/of huid-
probleem.”

Alleen het allerbeste op beauty-
gebied 
Mijn samenwerking met dokter 
Don gaat vanaf 1 juli 2020 inten-
siever worden. Samen met hem 

wil ik me met mijn beautyinsti-
tuut nog meer gaan richten op 
huidverjonging. Daarnaast gaan 
we de samenwerking versterken 
op cosmeceutisch gebied, waar 
ik al geruime tijd mee bezig ben. 
Cosmeceutisch wil zeggen dat 
producten zijn vervaardigd vol-
gens farmaceutische kwaliteits-
normen, waardoor de concen-
tratie van actieve bestanddelen 
vele malen hoger is. We werken 
met hoogwaardige cosmetica-
huizen en innovatieve cosme-
ceuticals: Sothys, Nature Bisse, 
Nannic, Verspaget Medi-Beauty, 
Bellatrice, Delilah cosmetics

100% aandacht voor jou 
Bij Verspaget Medi-Beauty wordt 
iedere klant helemaal in de wat-
ten gelegd. Wij nemen per dag 
maar een maximaal aantal be-
handelingen aan, waardoor we 
jou echt álle tijd kunnen bieden 
om een juiste keuze te maken op 
het gebied van behandelingen. Je 
hebt de mogelijkheid om zowel 
korte intensieve behandelingen 

te reserveren of te gaan voor een 
totale beautybeleving; denk dan 

aan een glas bubbels met frian-
dises tijdens je behandeling of 

een heerlijk arrangement met 
een beauty lunch of diner in een 
van de nabij gelegen restaurants.

Wij kunnen de volgende behan-
delingen verzorgen: Huidverjon-
ging en verbetering, lichtthera-
pie, Rf treatments, Diathermie, 
Microneedling, Microdermab-
rasie, cavitatie, lichaamsbehan-
delingen, bindweefselmassages, 
ontspannen gezichtsbehande-
lingen en duo-arrangementen 
met één of twee specialistes. 

Vakmanschap, persoonlijke 
aandacht en ontspanning staan 
hoog in het vaandel Graag ont-
moeten wij je op de nieuwe lo-
catie bij Verspaget Medi-Beauty 
in Mierlo-Hout/Helmond. We 
werken alleen op afspraak, in de 
ochtend, middag en avond. Tot 
snel! s

Een stralende beauty groet,
Iris Verspaget
06 23399345
medibeauty@gmail.com

Iris Verspaget en Dokter Don Smeets. F | Medi-beauty.

Bekend Beauty Instituut verhuist naar Mierlo-Hout
Helmond

SMEULDERS

MIERLOSEWEG 136, HELMOND

Wij bedanken al onze klanten voor 
het vertrouwen in de afgelopen 36 jaar.

SFEERMEUBELEN

TOTALE 
LEEGVERKOOP

IEDERE ZATERDAG 10.00-17.00 uur

40% tot 70%
KORTING

Persoonlijke informatie voor 
huidverjonging en huidverbetering

Wil je net iets meer volume bij je lippen op een natuurlijke 
manier? Heb je een vermoeide blik of kraaienpootjes? 

Reserveer dan geheel kosteloos en vrijblijvend ter 
kennismaking op 23 juni a.s. je persoonlijke intake bij 

onze cosmetisch arts Don Smeets.

Ook kun je in de maanden juni en juli ter kennismaking 
een luxe gezichtsbehandeling van 90 minuten ervaren 

met één van onze mooie cosmetica merken. 
Geniet van deze beauty beleving voor slechts € 59,95

Verspaget Medi-Beauty 
Noord Parallelweg 24. T: 06 23399345

v.medibeauty@gmail.com

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl
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Eindelijk... ze zijn er!!
De koekenpannen kunnen weer uit de kast…

Wij plukken weer de (echte!!!) ‘MIERLOSE ZWARTE’

Daarnaast kunt u nog tot begin juli bij ons terecht voor
kraakverse asperges.

Ook onze Gasterij en dakterras zijn weer dagelijks geopend.

Tot ziens op onze Hof!
Jos, Lidy en het dreamteam

Bekelaar 20, 5731 PG Mierlo - www.hofvanhuijbers.nl

Verras je vader met het Lenssen Mannenmode Vaderdag pakket! 
Kies uit een van onderstaande pakketten en bestel deze via 
www.lenssenmannenmode.nl/vaderdagpakket. Het pakket kan 
 worden  opgehaald op vrijdag 19 en zaterdag 20 juni a.s. in de winkel.

▲  Pakket van €30,-
Cadeaubon van LMM t.w.v. €25,-
Fles LMM wijn naar keuze
Borrelnootjes
Stok LMM kaarten

Pakket van €55,-  

▲

Cadeaubon van LMM t.w.v. €50,-
Fles rode en witte LMM wijn

Borrelnootjes
Stok LMM kaarten

Dorpsstraat 95 Mierlo | 0492 66 11 00 | www.lenssenmannenmode.nl | info@lenssenmannenmode.nl

Vaderdag tip!

www.lenssenmannenmode.nl/vaderdagpakket. Het pakket kan 
 worden  opgehaald op vrijdag 19 en zaterdag 20 juni a.s. in de winkel.

Cadeaubon van LMM t.w.v. €25,-

▲

 worden  opgehaald op vrijdag 19 en zaterdag 20 juni a.s. in de winkel.

Kies uit een van onderstaande pakketten en bestel deze via 
www.lenssenmannenmode.nl/vaderdagpakket. Het pakket kan 
 worden  opgehaald op vrijdag 19 en zaterdag 20 juni a.s. in de winkel.

  Pakket van €30,-
Cadeaubon van LMM t.w.v. €25,-
Fles LMM wijn naar keuze
Borrelnootjes
Stok LMM kaarten

Cadeaubon van LMM t.w.v. €50,-
Fles rode en witte LMM wijn

▲  Pakket van €30,-

Cadeaubon van LMM t.w.v. €50,-

KAPSALONNicole
Voor dames, heren EN kinderen

NIEUW IN HELMOND • NIEUW IN HELMOND

Mierloseweg 51, Helmond
T: 06 300 75 443 (Bel of kom langs om een afspraak te maken)

knippen €15,-

Afgelopen maandag is juridisch 
correct het besluit genomen op 
RKPVV te ontbinden en te veref-
fenen.  Gegeven het raadsbesluit 
van medio 2017 wordt de huur van 
Sportpark De Warande opgezegd. 
Zonder velden kan RKPVV niet 
voetballen. RKPVV is verder te 
klein om zelfstandig in te schuiven 
op een ander sportpark. Dit sei-
zoen speelde RKPVV all time high 
in de 3e klasse en hadden ze al een 
periodetitel op zak. Je zou zeggen; 
op het hoogtepunt stoppen! Maar 
dan alleen als je er zelf voor kiest, 
niet als het je wordt opgelegd.

Gegeven deze bizarre tijden vindt 
de vereniging het extra zuur dat de 
competitie wordt stopgezet en dat 
ze nauwelijks afscheid kunnen ne-
men van het sportpark en van RKP-
VV. Ze hopen dat de versoepelingen 
gestaag doorgaan zodat ze de leden 
op 1,5 meter afstand kunnen bedan-
ken. 

Verkoop inventaris
Op de website staat de inventaris, 
die te koop wordt aangeboden met 
een minimum bedrag. Er zijn nog 
meer spullen.

Iedereen kan tot en met dinsdag 23 
juni 00.00 uur zijn interesse kenbaar 
maken voor een product door een 
email te sturen naar voorzitter@

rkpvv.nl. Vermeld daarbij ook je te-
lefoonnummer en het maximum 
bedrag wat je daarvoor zou willen 
geven. 

Als er veel interesse is voor een pro-
duct, maar niet voldoende voorraad, 
dan gaan de eigen leden voor op de 
sportverenigingen. Die op hun beurt 
weer voorrang hebben op anderen. 

Als dan vraag en aanbod niet past, 
dan doen we aan prijsopdrijving/ 
bieden. Vandaar de vraag om een 
maximum bedrag.

Woensdag 24 juni mailen we dan 
ook iedereen dat de gekochte spul-
len in de voorverkoop op vrijdag-
avond of op zaterdagochtend 26 juni 
tussen 9.00 en 10.00 uur opgehaald 
kunnen worden. Als de betaling is 
ontvangen uiteraard. 

Dan is op zaterdagochtend vanaf 
10.00 uur zichtbaar wat er nog al-
lemaal te koop is. Tot 14.00 uur zijn 
de leden dan welkom en vanaf 14.00 
uur de andere sportverenigingen uit 
de regio. Zondag vanaf 10.00 uur is 
dan iedereen welkom. Uiteraard vol-
gens de richtlijnen van het RIVM. s

Verkoop inventaris RKPVV
Helmond

Vorige week presenteerde wet-
houder Harrie van Dijk het ba-
sisontwerp voor het Huis voor 
de Stad. Dat nieuwe gebouw 
moet over drie jaar gereed zijn 
en komt op de plek waar nu het 
Stadskantoor zit.
 
Naar verwachting zal de ge-
meenteraadsleden dinsdag-
avond 30 juni besluiten of zij 
akkoord gaan met dit ontwerp 
en of zij het de 35 miljoen waard 
vinden. Dat bedrag betaalt de ge-
meente nu ook voor het gebruik 
en onderhoud van de 4 huidige 
gebouwen. Dat zijn het  Stads-
kantoor, ’t Cour en het pand aan 
de Zandstraat  en Boscotondo 
(dat inmiddels is verkocht).
 
Dit ontwerp van het nieuwe 
stadhuis voldoet aan de criteria 
die vorig jaar werden vastgelegd, 
zo meldt de gemeente. 

Denk daarbij aan criteria als 
‘duurzaam’, ‘toegankelijk’, ‘eco-
nomisch vitaal’, ‘flexibel’ en ‘pas-
send bij de stad’. De komende 
maanden wordt verder gewerkt 
aan het definitief ontwerp: daar-

bij worden de Helmonders be-
trokken. Het is de bedoeling van 
de wethouder dat we in septem-
ber mogen meepraten tijdens 

een (mogelijk online) bijeen-
komst. s 

Artikel: De weblog van Helmond.

Het voorlopige ontwerp voor het Huis van de Stad 
F | Kraaijvanger Architects/ Gemeente Helmond

Basisontwerp Huis voor 
de Stad gepresenteerd 

Helmond
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Vorig jaar bestond de Rimbo-
band  40 jaar. In 1979 is die spe-
lenderwijs ontstaan. Er waren 
eind jaren 70 weinig activiteiten 
voorhanden voor mensen met 
een verstandelijke beperking. 
Op de Hubertusschool, de voor-
loper van de huidige  Antoon 
van Dijkschool, werd in die tijd 
binnen het lesprogramma volop 
aandacht besteed aan muziekon-
derwijs. Als de leerlingen destijds 
van school gingen, waren er geen 
mogelijkheden meer om muziek 
te blijven maken en dat was na-
tuurlijk jammer.
 
Wijlen Jos van Lieshout (toenma-
lig onderwijzer op de Hubertus-
school en één van de oprichters 
van de band) begon met enkele 
geïnteresseerden die affiniteit had-
den met muziek, te oefenen. Het 
aantal leden werd steeds groter. 
Er werd een stichting opgericht 
en vanaf 1979 bestaat  de Rimbo-
band  formeel. Alleen oefenen is 

natuurlijk leuk, maar een optreden 
verzorgen is uiteraard helemaal 
geweldig. Men werd steeds vaker 
gevraagd om muziek te komen 
maken. Vervolgens groeide de 
banduit tot iets gigantisch, met 
name in het zuiden van het land. 

Zo werd de Rimboband in 2013 
gekroond tot Helmonder van het 
Jaar (zie  de video van hun nomi-
natie) en wonnen zij ook nog eens 
de Publieksprijs. Sterker nog, ook 
nationaal liet men van zich horen. 
In 1987 traden zij op voor koningin 
Beatrix op paleis Soestdijk. Na het 
Wilhelmus was de Rimboband 
aan de beurt die indruk maakte 
met het spelen van Lang zal ze le-
ven:

Inmiddels treedt de Rimboband 
gemiddeld zes keer per jaar op 
onder leiding van dirigent José van 
Bommel. Vast onderdeel daarbij 
zijn de inmiddels befaamde kerst-
concerten. Daarnaast zijn er veel 
performances in de omgeving en 
ze proberen muziek te maken met 
andere gezelschappen uit de regio.

Om eventuele verwarring te voor-
komen; de Rimboband kan je niet 
vergelijken met de Jostiband. “Bij 
de Jostiband spelen ook mensen 
mee zonder beperking, dat is bij 
de Rimboband niet het geval”, al-
dus voorzitter Ad van den Brand. 
Ondertussen kent de band 60 le-
den en 30 vrijwilligers. Er zijn ver-
schillende leden die geen enkele 
noot kunnen lezen. Voor hen heeft 
oud-dirigent Jos van Lieshout het 
kleurenconcept bedacht. Iedere 
kleur wordt gecombineerd met 
een noot, die wordt aangegeven 
door de individuele begeleider met 
een dirigentstokje en zo weet het 
bandlid welke toon hij moet spe-
len. 

Om één lied in te studeren, heeft 
men vaak een jaar nodig, maar 
dan beklijft het meestal wel. De 
band heeft een breed repertoire 
zoals Brabant van Guus Meeuwis, 
maar waagt zich bijvoorbeeld ook 
aan klassieke nummers.

Ciske Willemsen is lid van de Rim-
boband. Ze begon al heel jong met 

piano spelen en vanaf haar 12de 
beheerst ze ook het keyboard. In 
de band speelt ze dat instrument. 
Haar vader en twee broers hebben 
ook affiniteit met muziek. Sinds 
haar 13e is ze lid van de Rimbo-
band. Het optreden tijdens Paas-
pop twee jaar geleden in Schijndel 
vond ze ronduit geweldig. Met 
name door de grote opkomst tij-
dens dit festival. Naast muziek 
maken vindt ze het samenzijn 
met de vrienden-bandleden heel 
erg leuk. “Het gaat niet alleen om 
muziek, maar ook om de gezellig-
heid”, aldus de 18-jarige Ciske. “Je 
helpt elkaar en we zijn allemaal 
vrienden”. Het laatste optreden 
was tijdens het kerstconcert op 15 
december op Carolus, samen met 
het Helmonds Muziek Corps.

Door het coronatijdperk voltrekt 
er zich voor mensen met een ver-
standelijke beperking een kleine 
ramp. Er vinden geen optredens 
meer plaats. “Ik kom bijna ner-
gens meer!”, aldus Ciske. Ad (zelf 
werkzaam bij ORO) voegt hier 
aan toe; “Mensen die wonen op 

een woonvoorziening van ORO, 
bijvoorbeeld D’n Dries, hebben 
al enkele maanden geen bezoek 
meer mogen ontvangen, kunnen 
niet naar de dagbesteding en alle 
vrijetijdsactiviteiten zijn gestopt. 

Hun leventje is echt drastisch ver-
anderd. Het hele dagschema is 
anders geworden, terwijl ze juist 
zoveel behoefte hebben aan struc-

tuur. In de media wordt hier wei-
nig aandacht aan besteed en dat 
is eigenlijk triest. Ciske heeft geluk 
dat ze nog thuis in Stiphout woont 
waardoor ze in ieder geval haar 
familie nog ziet. Verder heeft ze 
eind mei haar diploma gehaald op 
de Antoon van Dijkschool. Over 
enkele jaren gaat ze waarschijn-
lijk begeleid wonen in Stiphout. 
Ze mist haar maatjes wel. “Bij de 
Rimboband zitten mijn allerbeste 
vrienden”. Ook de repetities op 
donderdagavond tussen half 8 en 
half 10 zijn afgelast terwijl dit voor 
velen het broodnodige verzetje is.
 
“Volgende week is er een bestuurs-
vergadering om te kijken wat we 
hier aan kunnen doen”, aldus Ad. 
De 1½ meter is daarbij wel een din-
getje. Ook het vervoer is mogelijk 
een dilemma. Het zal echter leuk 
zijn als de leden elkaar weer eens 
ontmoeten. Op zondag 27 sep-
tember is normaal gesproken de 
volgende performance tijdens de 
CARAT Concerten in de Warande. 
Of dit jaarlijkse optreden deze keer 
doorgaat is nog maar de vraag.

De uitsmijter is voor Ciske. Ze 
houdt met name van Nederlands-
talige muziek. Brabant van Guus 
Meeuwis vindt ze mooi, maar het 
nummer dat ze helemaal fantas-
tisch vindt is een klassieker. Het 
Dorp van Wim Sonneveld. Ciske 
straalt. s

Artikel: De weblog van 
Helmond

Rimboband; klein begonnen, groot geworden

Helmond

Ad en Ciske. F | Kees Gruijters.

Ondernemers uit het centrum 
van Helmond willen hun klan-
ten (weer) verwelkomen en 
bedanken dat zij lokaal kopen. 
Vanaf zaterdag 13 juni krijgen 
klanten, bij aankoop, een en-
velop met 3 vouchers.
 
Bij besteding bij deelnemende 
ondernemers, ontvangt de 
klant een envelop met daarin 
drie vouchers. Deze vouchers 
zijn te besteden bij andere deel-
nemende ondernemers. Ge-
weldige aanbiedingen, cadeau-
bonnen en prachtige cadeaus 
(o.a. 4-pack Tommy Hilfiger 

sokken, Fitflop/ Ilse Jacobsen 
en Havaianas slippers, gratis 
consumpties etc.) zitten in de 
enveloppen. Daarnaast zitten 
er nog 8 gouden vouchers in 
de enveloppen. Vier vouchers 
voor een complete gezichts-
behandeling bij Schoonheids-
salon Face & Bodycare en vier 
vouchers voor een compleet 
4-gangen verrassingsdiner in-
clusief consumpties (voor twee 
personen) bij De Deftige Aap.
 
In totaal zijn er 29 deelnemers 
en worden er 6.000 enveloppen 
met 18.000 vouchers verstrekt. 
De vouchers zijn verkrijgbaar 
vanaf zaterdag 13 juni bij de 
deelnemende ondernemers. 

Bij aankoop ontvangt de con-
sument één set vouchers per 
besteding, zolang de voorraad 
strekt. De vouchers zijn te ver-
zilveren tot en met 30 septem-
ber 2020.
 
Samen houden we 
Helmond Centrum sterk!
 
Kijk voor de deelnemende 
ondernemers en de 
voorwaarden op 
www.helmondcentrum.nl s

Voucher actie van Helmondse 
centrumondernemers

Centrum
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Werkzaam in ALLE wijken van Helmond

Spreekuurlocaties:
Centrum: Wethouder Ebbenaan 168 ma t/m vr
Mierlo-Hout: Cortenbachstraat 70 do
Rijpelberg: Twijnsterhof 161 vr
Stiphout: Dorpsstraat 51 ma
Helmond-Noord: Jan van Goyenlaan 1 ma

Lenneke van Oorschot - Daamen
Fleur de Wolf
Linda Verbakel - Backx
Inge van Melis - van Hout

verloskundigenhelmond.nl

0492 - 53 28 00

NU OOK 
AVONDSPREEKUUR

Muziek in ‘t Portiek. Het klinkt 
alleen al leuk. Dat is ook precies 
de bedoeling. De komende zo-
mermaanden zullen in verschil-
lende portieken vrolijke klan-
ken klinken. 

De werkgroep Omzien naar El-
kaar van KBO Stiphout-Waran-
de keek met genoegen naar de 
OudDoor Concerten die gedaan 
werden bij de verzorgingshuizen 
in de stad. De afgelopen tijd wer-
den de bewoners door de organi-
saties Lang Leve Cultuur, Stich-
ting DoSocial en Driessen Groep 
verrast met optredens buiten. 
“Zowel vanuit de Ameideflat, 
De Eeuwsels, De Pannehoeve en 
Alphonsus en veel meer plekken 
in regio konden bewoners vanaf 
hun balkon of galerij genieten 
van muzikaal vermaak,” geeft 
Annique van de Heuvel van Cul-
tuurContact aan. “Een welkome 
afleiding van het verplichte bin-
nenblijven”.
Echter niet alleen die bewoners 
hebben behoefte aan afleiding! 
Ook ouderen die nog zelfstan-
dig wonen bleven en blijven 
nog steeds veel binnen. Zonder 
bezoek zijn de dagen vaak lang. 
Daarom is het project Muziek 
in ‘t Portiek gestart in Helmond. 
Van Oost naar West, van Noord 
naar Zuid. Vrijwel alle wijken in 
de stad worden aangedaan. Bui-
ten hun woningen vindt een op-
treden plaats van muzikanten, 
waar de bewoners mogen ko-
men luisteren. De organisatie is 
in handen van CultuurContact, 
trekker van het project Lang Le-
ve Cultuur, samen met de werk-
groep Omzien naar Elkaar. 

Zij willen de bewoners een mo-
ment van ontspanning bieden. 

Het belang van sociaal samen-
zijn is ook groot. Men kan elkaar 
weer ontmoeten. Op veilige af-
stand weliswaar. 

De muziek wordt onder andere 
verzorgd door Irma Martens en 
Erica Wessels, ondersteund met 
een muziekinstallatie. Zij arrive-
ren in een bijzondere, oude auto 
waarna zij tweestemmig beken-
de Nederlandstalige en Engelsta-
lige liedjes zingen, maar ook een 
Indonesisch nummer. 

Op 9 juni werd gestart in Hel-
mond-West, waar de zusjes Mar-
tens opgroeiden. De senioren-
woningen aan de Arbergstraat, 
Stephanusplein en Nieuwstraat 
werden aangedaan. Ook togen 
de muzikanten vrijdag de 12e juni 
al naar residenties Brouwhorst 
en Baroniehof. Bij residentie 
Brouwhorst bijvoorbeeld, gele-
gen tegenover het station, kwa-
men bijna 20 bewoners het mid-
denterrein op. Ook keken diverse 
bewoners het optreden vanaf 
hun balkon op een afstandje toe. 
Dit moment van ontspanning 
was duidelijk welkom. Zo zijn in 
die eerste week direct al honder-
den bewoners verrast met mu-
ziek in hun portiek. Menigeen 
deinde gezellig mee en sommi-
gen zongen of dansten zelfs mee. 

Kleinschalig 
Een dag voordat het optreden 
plaatsvindt, krijgen de bewoners 
een kaartje in de brievenbus. Het 
exacte tijdstip wordt niet aange-
geven. De kleinschalige optre-
dens zijn specifiek voor de ou-
deren bedoeld. De organisatoren 
zeggen dat het voor de bewoners 
wel veilig moet voelen. Men mag 
een stoel pakken en erbij komen 
zitten, maar mag ook vanuit hun 
portiek of het balkon luisteren 
en meedoen. Dit geldt natuur-

lijk ook voor omwonenden. Het 
woont nu eenmaal fijner als je je 
buurt ontmoet.

Muziek in ‘t Portiek zal zeker op 
25 plekken klinken. De werk-
groep Omzien naar Elkaar kan 
terugvallen op enkele fondsen. 
Zij maken het mogelijk dat in 
principe, afhankelijk van de 
weersomstandigheden elke 
dinsdag- en vrijdagmiddag twee 
of drie locaties worden bezocht. 

Deze muzikale bezoeken duren 
een klein uurtje. De woningcor-
poraties WoCom, Woonpart-
ners, Volksbelang, Compaen 
werken enthousiast mee en ga-
ven de locaties door van huur-
appartementen. Ook werden 
(koop en huur-)complexen zoals 
Kasteel Noord en Boscotondo 
worden bezocht.

De komende weken worden in 
ieder geval de volgende woning-
complexen bezocht, residentie 
Haverveld (noord), De Ark (Stip-
hout), Keysershof, Prinzenhof 
en residentie Oranjerie en Parc 
Bruxelles (centrum), Rozenhof, 
Kortenaer en Bloemfontein en 
Parc Hortensia in Oost, maar 
ook residentie Hofstadt en weth. 
Van Deutekomplein in ’t Hout. 
Zoals het er nu naar uitziet wor-
den alle wooncomplexen deze 
zomer bezocht. Welke artiest 
waar wanneer verschijnt, is een 
verrassing. 

Uitleg werkgroep Omzien naar 
Elkaar 
In Helmond zijn ongeveer 16.000 
senioren (65+), waarvan onge-
veer 11.000 boven de 70 jaar. Er 
zijn ongeveer 3600 senioren lid 
van de ouderenbonden. Echter 

de grootste groep is niet georga-
niseerd en moeilijker te benade-
ren. “ Door de muziek blijven we 
in contact zoveel mogelijk oude-
ren in Helmond” vertelt voorzit-
ter Verleg,” 

Iedereen mag zich aangesproken 
voelen en met ons contact leg-
gen:” Dit kan via het mailadres 
omzienhelmond@gmail.com of 
telefoonnummer 06-87402718

Uitleg project Lang Leve Cul-
tuur 
Lang Leve Cultuur is een initia-
tief van de Organisatie Museum 
Helmond, Bibliotheek Helmond-
Peel, Het Speelhuis, de Cacaofa-
briek en het Kunstkwartier. Het 
doel van het project is het be-
vorderen van cultuurparticipatie 
onder ouderen. Uitvoering ligt in 
handen van CultuurContact. s

Muziek in ‘t Portiek, ontspanning aan de voordeur 
Helmond

F | Omzien naar Elkaar.
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De
Hagenees:

Ken je de spelletjes nog die toen in de volksbuurten werden gedaan? 
Wat te denken van pintollen, haktollen of knikkeren met ketsers en 
bolders en niet te vergeten het touwke springen met het lange en 
korte springtouw en als het hartstikke snel moest heette dat “sjo” . 
Plaats van handeling waren meestal de gengskes behalve voor het 
touwspringen werd gewoon de straat afgezet en wee degene die 
daar commentaar op had. Die had in no time unne bussel jong in 
zijn nek hangen. 

Pintollen en haktollen.

Dit vergt enige uitleg. Algemeen kan men stellen dat pintollen voor 
de jongere waren en het haktollen voor de ouderen. Het was een 
“sport” voor de jongens, maar aangezien toen het woord “trans-
gender” misschien wel bestond maar gezien de intelligentiequote 
van de gemiddelde Hagenees daar geen betekenis aan kon worden 
gegeven deden er ook wel eens manswijven mee. De pintol was 
een soort paddenstoel met onderaan een ijzeren punt en voor de 
artistieke vormgeving boven op de schotel punaises of kleuren. Het 
gereedschap bestond verder uit een gestroomlijnd stokje wat goed 
in de hand moest liggen met daaraan een touw wat nog was om de 
paddenstoel aan de gang te krijgen. Plaats van handeling was het 
pleintje midden in de derde haag bij de Spar van Beerens. Iemand 
was erachter gekomen dat je het zweepje lekker kon laten knallen 
als je aan het einde een knoop in het touwke maakte. Aangezien 
hierop geen patent zat werd die uitvinding onmiddellijk opgevolgd 
en soms te enthousiast door een te grote knoop. Zo gebeurde het dat 
een van de fanatieke pintollers zijn eerste grote knal wilde maken. 
Echter de pintol bleef aan het einde van het touwke haken en met 
een sierlijke beweging vloog het hele geneuk door de raam van de 
spar en had het Haagje de pers weer gehaald.
Anders was het met haktollen. Dit was voor de wat ouderen onder 
ons en je moest wel een brevet van ervaren pintoller op zak hebben 
om toegelaten te worden tot dit meer exclusieve gezelschap. Ook 
hier is een tol en touw het gereedschap waarbij de tol nu meer lijkt 
op een peer ( vorm van Doyenne ) en waarbij het touw die lengte 
moest hebben zodat die precies om de tol kon worden gedraaid. Ver-
volgens werd er een cirkel op de grond getekend en moest je de tol 
met een handigheidje gooien en hopen dat jouw tol niet in de cirkel 
bleef liggen want dan was je de Sjaak en moest je wachten totdat 
iemand jouw tol uit de cirkel gooide. Het hierboven gemeld brevet 
was belangrijk maar ook toen werd er al gelogen dat het barst. Je 
zag dat ook meteen want bij de eerste worp waren erbij die kans 
zagen die tol met touw en al over een schutting te krijgen of tegen 
iemand zunne kop. Straf was tol in de cirkel en wachten. Daar kreeg 
je klotsende oksels van want er waren haktollers bij die het vak be-
heersten en in staat waren een haktol door midden te gooien. Nou 
moet er bij verteld worden dat die unne punt aan die tol hadden 
gemaakt waarvoor je nu 5 jaar Veenhuizen voor zou krijgen. Het 
maakte niet uit want of het nou pintollen, haktollen, knikkeren of 
iets anders was het eindigde bijna altijd in ruzie waarna iedereen 
weer kon overgaan naar de orde van de dag als er die al was.

Kinderspelletjes

Het Hageneesje

Basisscholen De Vlier, De Straap 
en Kindcentrum In het Hart van 
het Hout zijn in de prijzen ge-
vallen voor hun inspanningen 
voor KLIEN IT 2019-2020. 

Dit project over zwerfafval en 
circulaire economie is een initi-
atief van de gemeente Helmond 
en Groen4Life. 

Onderdeel van het project is dat 
de deelnemende scholen het 
hele schooljaar worden uitge-
daagd om voor een zwerfvuil-
vrije schoolomgeving te zorgen. 
Wethouder Gaby van den Waar-
denburg maakte in een filmpje 
de prijswinnaars bekend.

Basisschool De Vlier en De 
Straap winnen prijs voor 
schoonste schoolomgeving 
Een mystery guest van de ge-
meente heeft bij alle 14 deel-
nemende scholen regelmatig 
gecontroleerd hoe goed er afval 
geruimd was in de schoolomge-
ving. Daarnaast bezocht Groen-
4Life de scholen om met de leer-
lingen in gesprek te gaan over 
duurzaamheid. De scholen deel-
den hun prestaties via social me-
dia. Met dit alles verdienden de 
scholen punten. Basisschool De 
Vlier won dit jaar de eerste prijs 
voor hun inspanningen voor 
KLIEN IT 2019-2020, gevolgd door 
Basisschool De Straap die de 
tweede prijs won. De leerlingen 
winnen een gratis entreebewijs 
voor Trampolinepark WeJump. 

Kindcentrum In het Hart van 
het Hout wint Kunstprijs 
De meeste scholen volgden de 
creatieve workshop: ‘ontwerp je 
eigen prullenbak’. De jury koos 
unaniem voor het ontwerp van 
In het Hart van het Hout – loca-
tie Slegersstraat. 

Dit wordt beloond met een prul-
lenbak met hun ontwerp voor 
op het schoolplein en in het 
centrum van Helmond. Binnen-
kort is deze prullenbak te be-
wonderen in de Ameidestraat. 

Meer info 
De vijfde editie van KLIEN IT 
gaat na de herfstvakantie van 
start. Meer informatie over dit 
project vindt u op 
www.groen4life.nl. s

Winnaars KLIEN IT Kunstprijs, onthulling prullenbak bij In het Hart van het Hout - Slegersstraat. F | Groen4life.

Prijswinnaars bekend 
vierde editie KLIEN IT 

Helmond

Huilen van vreugde. Dat krijg je 
als je de uien uit onze stadstuin 
gaat snijden. De ui is het thema 
voor de volgende open Tuindag 
die op Vaderdag, 21 juni, wordt 
georganiseerd .

Er is een speciale route gemaakt. 
Je wordt geleid door de kabou-
ters die in de tuin zijn geplaatst. 
Op het einde van de route kan je 
gezellig napraten en serveren wij 
hapjes die allemaal gemaakt zijn 
van de ui.
Ga mee op avontuur en leer 
meer over onze ui en je zult zien 
dat er heel veel over te vertellen 
is. Graag tot zondag 21 juni van 
13.00 tot 17.00 uur. Katoenstraat 
12, Helmond Suytkade.

Meer informatie kun je vinden 
via www.stadstuinhelmond.
nl/stichtingvrienden of neem  

contact op via stichtingvrien-
denstadstuin@gmail.com of 06 
– 174 35 458 s

F | Stadstuin Helmond.

De ui in de hoofdrol
Helmond
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Na jaren van voorbereiding en 
maandenlang hard werken in 
en om het bos zijn op Natuur-
begraafplaats Landgoed Hoeve 
Ruth de poorten geopend voor 
bezoekers. Vanaf nu is het voor 
iedereen mogelijk kennis te ko-
men maken met de prachtige 
natuur in het dal van de Aa.

De eerder geplande feestelijke 
opening is vanwege Corona 
tot nader bericht verschoven. 
De eerste begravingen hebben 
echter al plaatsgevonden en de 
afgelopen weken hebben ver-
schillende mensen de nieuwe 
natuurbegraafplaats al voor een 
wandeling bezocht. De reacties 
zijn erg positief, men is vooral 
verrast over de omvang - de na-
tuurbegraafplaats is in totaal 20 
hectare groot - de toegankelijke 
paden en natuurlijk het ven. 

Van familiebegraafplaats naar 
natuurbegraafplaats 
De mooie natuur en rijke historie 
en de liefde voor deze bijzondere 
plek - de plek waar de familie 
Swinkels geboren en getogen is 
- waren in 2000 aanleiding voor 
het plan een familiebegraaf-

plaats op te richten. Na 14 jaar 
was deze familiebegraafplaats 
een feit en kon vader Swinkels 
herbegraven worden. Toen op 14 
juli 2014 moeder Swinkels over-
leed gaven veel genodigden na 
de begraving aan onder de in-
druk te zijn van deze mooie plek 
in het dal van de Aa en zelf ook 
interesse te hebben in een laat-
ste rustplaats in de natuur. Het 
idee voor het oprichten van de 
natuurbegraafplaats grenzend 
aan de familiebegraafplaats was 
geboren. 

Een rijke historie 
De historie van Hoeve Ruth gaat 
vele honderden jaren terug. De 

hoeve en ook de watermolen 
Ruth, die hier heel vroeger in de 
Aa stond, zijn zelfs nog voor 1252 
gebouwd. Op deze historische 
plek willen we de geschiedenis 
met de huidige tijd, maar ook de 
dood en het leven met elkaar ver-
binden. Een plek voor een waar-
dig afscheid van onze geliefden. 
Waar we rust bieden aan over-
ledenen en nabestaanden waar-
door Landgoed Hoeve Ruth als 
natuurgebied kan voortbestaan.

De oudste en meest natuurlijke 
manier van begraven
Op Natuurbegraafplaats Hoeve 
Ruth stellen we de natuur cen-
traal. Bij het natuurbegraven 

gaat het graf helemaal op in de 
natuur en zo maken we deel uit 
van de eeuwige kringloop van 
het bestaan. Alleen een gegra-
veerde boomschijf markeert de 
plek van het graf. 
Een graf in de natuur van Na-
tuurbegraafplaats Hoeve Ruth 
is voor altijd. Deze eeuwige graf-
rust staat ook garant voor eeu-
wige natuur. Zo zorgen we over 
onze dood heen voor de natuur 
en dat maakt een natuurgraf een 
groene en duurzame keuze. Het 
natuurbegraven leert ons boven-
dien een natuurlijk omgaan met 
het afscheid. Geen harde schei-
ding tussen leven en niet leven, 
maar een natuurlijke overgang 
van tijd naar eeuwigheid. We ge-
ven onze geliefden terug aan de 
natuur.

Afscheid in tijden van corona 
Afscheid nemen van een ge-
liefde is in deze tijd heel anders 
dan voorheen. Juist nu kan het 
natuurbegraven bijzonder veel 
mogelijkheden bieden. Op de 
Bosheuvel, de ceremonieplek 
aan het ven, kunnen we op een 
stijl- en sfeervolle manier samen  
afscheid nemen. Het samenzijn 
in de buitenlucht, midden in de 
natuur brengt troost en is bo-
vendien veilig. Een begraving in 

de natuur van Hoeve Ruth biedt 
zo letterlijk de ruimte voor een 
persoonlijke en passende invul-
ling. Bovendien krijgt elk af-
scheid alle tijd. 

Bezoek aan de natuurbegraaf-
plaats 
Natuurbegraafplaats Landgoed 
Hoeve Ruth is vrij toeganke-
lijk van zonsopkomst tot zons-
ondergang geopend voor een 
wandeling. Informatiecentrum 
’t Veldhuys is elke middag ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Maak telefonisch of via mail een 
afspraak voor een persoonlijke 
rondleiding. 

Breng gerust een bezoek aan de 
natuurbegraafplaats. De paden 
op Hoeve Ruth zijn breed. Als 
we bij het passeren elkaar de 
ruimte geven is de afstand zelfs 
meer dan 2 meter. Zowel voor 
een wandeling als een begraving 
hanteren we de richtlijnen van 
het RIVM. Zo zorgen we goed 
voor elkaar. s

Natuurbegraafplaats 
Landgoed Hoeve Ruth
Hazeldonkseweg 24 
5756 PA Vlierden. T: 0493 745474
www.hoeveruth.nl 

Natuurbegraafplaats 
Landgoed Hoeve Ruth 

in Vlierden is open

De historie van Hoeve Ruth gaat vele honderden jaren terug. F | Landgoed Hoeve Ruth.

Regio

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



17week nummer 25 vrijdag 19 juni 2020de loop weekkrant HELMOND

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 
 

 

Uitvaartzorg van de Kerkhof

Uitvaart
vanaf

€ 1695-,

Dé uitvaartondernemer voor Helmond e.o.

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

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

Corona-crisis?
Er is zoveel méér mogelijk dan u denkt!

Informeer  gerust vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Familieberichten

Overlijdens
berichten uit 
de regio
Wekelijks op 40.000 
adressen in Helmond, groot 
bereik en gunstige tarieven  
rouwadvertentie v.a. € 200,00 
in memoriam € 100,00
 
advertentie@deloop.eu
T: 0492-845350/06-30073181

Dé specialist voor de behandeling
van huidziekten en spataderen

Zoekt u een specialist voor de 
behandeling van uw spataderen? 
Onze deskundige dermatologen volgen de nieuwste 
technieken in ons vakgebied en passen deze toe in de 
praktijk. Wij hebben de meeste ervaring in Nederland 
op het gebied van laserbehandeling bij spataderen.

SPATADEREN EFFECTIEF
EN VEILIG BEHANDELEN

Dr. Roeland Ceulen
dermatoloog

Stationsstraat 1
Helmond
085 - 043 24 54 W
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Na eerdere berichtgeving dat de con-
certserie op het Robustelly orgel in de 
Lambertuskerk in Helmond vanwege de 
corona crisis geen doorgang kan vinden, 
is de Robustelly Society Helmond blij 
toch te kunnen aankondigen dat er een 
aangepast programma dit jaar toch kan 
plaatsvinden.

De marktbespelingen gaan met aanpas-
singen voor veiligheid en hygiëne  voor 
bezoekers vanaf zaterdag 20 juni van 
start. Later in het seizoen zijn nog andere  

activiteiten. Kijk hiervoor op onze website.
 
Marktbespelingen door stadsorganist Jan 
van de Laar: 
Zaterdag 20 en 27 juni
Zaterdag 4 en 11 juli
Zaterdag 22 en 29 augustus
Zaterdag 5, 12, 19 en 26 september

De marktbespelingen zijn van 11:30 tot 
12:00 uur. Raadpleeg voor meer informa-
tie over activiteiten en concerten: www.
robustelly-society-helmond.com. Alle 
activiteiten zijn onder voorbehoud in ver-
band met de ontwikkelingen rondom de 
Coronacrisis. s

Muziek in de Lambertuskerk 
toch aangepast van start 

Centrum

Op 10 juni bood het college de Perspec-
tiefnota en de Jaarrekening van 2019 aan 
bij de gemeenteraad. Normaal gespro-
ken lag er halverwege het kalenderjaar 
een Voorjaarsnota klaar waarin koers en 
richting wordt gegeven voor de behande-
ling van de Programmabegroting in het 
najaar. Maar dit jaar, in 2020 is alles an-
ders. De coronacrisis heeft grote gevol-
gen, ook op het beleid van de gemeente 
en daarmee op de begroting van Hel-
mond.  

Impact coronacrisis
De forse maatregelen om de gevolgen voor 
de volksgezondheid te beperken, hebben 
economisch en (daarmee) sociaal grote 
effecten voor alle gemeenten, ook voor 
gemeente Helmond. De Perspectiefnota 
geeft een beeld van: De financiële doorkijk 
naar 2024, waarbij rekening wordt gehou-
den met de verwachte financiële ontwik-
kelingen. Verwachte ontwikkelingen die 
op ons afkomen en waar we rekening mee 
moeten houden.
Verwachte effecten van de coronacrisis. 
De incidentele financiële ruimte binnen 
de begroting.

In dit najaar wordt de Programmabe-
groting 2021-2024 aangeboden aan de 
gemeenteraad. De komende maanden 
wordt steeds scherper zichtbaar hoe groot 
de schade is van de coronacrisis en hoe 
lang het duurt om hiervan te herstellen. 
Daarom is het nu te vroeg om inhoudelijke 
afwegingen te maken voor de Program-
mabegroting. Waar dat normaal gespro-
ken met een Voorjaarsnota wel gebeurde.  

Jaarrekening 2019 
De Jaarrekening van 2019 laat zien dat het 

jaar wordt afgesloten met een positief 
saldo van 11 miljoen euro. Ook Helmond 
had in 2019 een tekort op het sociaal do-
mein, maar de speciaal hiervoor gevormde 
reserve was voldoende om dit op te van-
gen. De weerstandscapaciteit, dit vertelt in 
hoeverre een gemeente in staat is om te-
genvallers op te vangen, steeg. Dit laat zien 
dat Helmond een financieel gezonde ge-
meente is. De accountant is voornemens 
een goedkeurende verklaring af te geven. 

Wethouder van de Brug van Financiën: 
“Helmond is financieel gezond en dat wil-
len we natuurlijk zo houden. De coronacri-
sis brengt een grote mate van onzekerheid 
met zich mee. Dit geldt ook voor de in-
schattingen die wij kunnen maken van de 
effecten die de crisis heeft op de gemeen-
telijke begroting. De komende maanden 
werken we eraan om de effecten beter 
in beeld te krijgen, om u in het najaar de 
Programmabegroting 2021-2024 te presen-
teren. 

Uitdagingen voor 2021
De financiële situatie voor de komende 
jaren laat zien dat de stijgende kosten in 
het sociaal domein (Senzer en Jeugd) een 
uitdaging zijn op de begroting van de ge-
meente. Dit geldt voor veel gemeenten in 
Nederland, maar worden de komende tijd 
ook duidelijk zichtbaar in Helmond. Daar-
naast zijn er flinke inspanningen nodig om 
de gevolgen van de coronacrisis op te kun-
nen vangen. Gelukkig heeft de gemeente 
Helmond voldoende reserve om de inci-
dentele gevolgen hiervan op te vangen.
De komende maanden moeten er keuzes 
gemaakt worden om de structurele uitga-
ven te verlagen. Op 30 juni vergadert de 
gemeenteraad over de Perspectiefnota en 
de Jaarrekening. U kunt dit live volgen via 
de website: www.helmond.nl/
gemeenteraad. s

Perspectiefnota gemeente Helmond: 
uitdagingen voor herstel van de stad 

Helmond

WWW.HELMONDNU.NL
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• afrasteringen
• draaipoorten
• automatiseringen

• schuttingen
• schuifpoorten
• sierhekwerk

Hortsedijk 25
5708 HA Helmond
0492-842954

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

Rivierensingel 745
5741 KV  Helmond
0492-842954

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

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

VOOR NIEUWBOUW, UITBREIDING EN
RENOVATIE VAN UW WOONHUIS

DE JUISTE VAKMAN VOOR ELKE KLUS
 VAN HEUGTEN

cv techniek & sanitair

UW INSTALLATEUR VOOR:

• CV KETELS EN ONDERHOUD   • COMPLETE BADKAMERS

• STADSVERWARMING   • RADIATOREN

• VLOERVERWARMING   • SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

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

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 

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

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

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

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

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

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

BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie
www.klaasenvandeursen.com

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen 

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

HELMOND
weekkrant de loop

Red levens in  
jouw buurt.  
Meld je aan op 
hartstichting.nl/
reanimatie

Kun jij 
reanimeren?

Streep alle woorden weg, de 
overgebleven letters vormen een woord, 

mail dit woord samen met 
uw naam, tel.nr. en adresgegevens 

vóór woensdag 24 juni 
naar: actie@deloop.eu 

De winnaar wordt in deze krant 
bekend gemaakt.

ACADEMIE | BADPAK | BEHALEN | BETUTTELEN | BEZWEREN 
BLADERDEEG | BREED | DIMMER | ETTER | GLIMMEN | HUMMEL | IVOOR 

| LENIG | LINTJE | MEKKA | MUMMIE | MYSTERIE | OPGRAVEN | OPZET 
SPORTCLUB | STEMMER | TERREUR | TIJDGENOOT | TIKJE | TOEZEGGEN 

TRANT | VANILLE | VOORHOEDE | WORTEL

Maak kans op een: 
Oozoo 

horloge 
(t.w.v. € 59,95) 

naar keuze

Migagifts Helmond
Elzaspassage 11 |  0492 524411 | www.migagifts.nl

N G B E H A L E N T R A N T V
E L E L L I N A V P T E O E O
L I L E N I G N C I V O O R O
E M E T D M E K K A N S N R R
T M J R E R D J R E D T M E H
T E T O E Z E G G E N E U U O
U N T W K A P D A B E M M R E
T L Z T E O IJ O A R E M M I D
E E I R E T S Y M L E E I N E
B U L C T R O P S L B R E E D

Winnaar week 23: Ad Berkelmans. Antwoord: KORTAF.
Winnaar is reeds op de hoogte gesteld.
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Brouwhuis Gemeenschapshuis De Loop, Peeleik 7 | 
AKO, Brouwhorst 27
Brandevoort Brandpunt, Biezelaan 29 | Jumbo, 
Huiskensstraat 2 | Albert Heijn, De Plaetse 87
Dierdonk Albert Heijn, Dierdonkpark 10
Bloemen en Planten Outlet, Weg naar Bakel 4
Helmond-Centrum Elzas Passage | Delifrance
Bibliotheek Helmond-Peel, Watermolenwal 11,
Keizerinnedeal, Kanaaldijk N.O. 70
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 | Jumbo, Wederhof 14
Stiphout Uitgeverij Adcommunicatie, Steenovenweg 20 | 
Jumbo Gijsbers, Dorpsstraat 58D
Aarle-Rixtel Bakkerij van Brug, Dorpstraat 19

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

is ook verkrijgbaar op de volgende adressen
HELMOND
weekkrant de loop

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

HELMONDloopjes
de loop weekkrant

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

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

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

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

DIVERSEN

TE KOOP

Houten vloer 
nodig?

Beekerheide 28
Beek en Donk

www.vloerenland.com

Rolluiken, luifels,vloerbedekking, lamellen, (rol)gordijnen, jaloeziën, 
etc. Zeer concurrerende prijzen. Gratis meten en prijsopgaaf. Willie’s 

stoffering, Braaksestraat 10, Helmond, T: (0492) 535901

Van Raam elektrische 
driewielfiets € 500,-

06-39802243, Helmond

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

HTN Bad en Sanitair
Wij verzorgen de complete aanleg of renovatie van uw nieuwe 
badkamer. In onze showroom is een ruime keus aan Sanitair en 
Vloer en Wandtegels te zien. Alles tegen betaalbare prijzen! En-

gelseweg 200a in Helmond. www.sanitairhelmond.nl

HTN Vloer en Tuin
Voor complete aanleg 

van Tuinen en Terrassen,  
sierbestratingen, opritten. 
Bezoek onze showtuin/  

showroom.  Engelseweg 200a 
in Helmond, 

info@htnvloeren.nl 
T.0492 792499

HTN Vloer en Tuin
Ruim 600 verschillende Wand en Vloertegels te zien in onze 

Showroom.  Ook voor het laten leggen van uw nieuwe vloer bent 
u bij ons op het juiste adres. Geen koude voetjes meer? Denk aan 

vloerverwarming en kies voor een compleet pakket tegen een 
scherpe prijs!  Engelseweg 200a in Helmond  info@htnvloeren.

nl  T. 0492 792499

HELMONDloopjes
de loop weekkrant

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

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

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

e 6,50 
e 6,50 
e 6,50
e 8,00
e 9,50
e 11,00
e 12,50
e 14,00
e 15,50w
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Mierloseweg 41, Helmond. 
(0492) 55 34 23

± 20 uur per week. Ben je flexibel, kun je goed 
met mensen om gaan en vind je het leuk om te 

koken? Dan zijn wij op zoek naar jou. 

Voor sollicitatie en informatie, stuur een mail 
naar: fishenfoodhelmond@gmail.com, 

met cv en motivatie.

PERSONEEL GEVRAAGD

V ISSPEC IAL I TE I TEN
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Zelfstandig blijven wonen maar 
met zorg in nabijheid. 24|7.

Topservice en de allerbeste zorg onder 1 dak. 24|7 Gespecialiseerde 
zorg aanwezig. Uw eigen zorgverleners komen naar u toe.

Indien zelfstandig thuiswonen eigenlijk niet meer kan.

OPEN DAGEN 
Za. 27 juni, 25 juli en 29 augustus. Tijd: 11.00 tot 16.00 uur. 

(zoveel mogelijk op afspraak, afspraak te maken via de locatie 088-6000411).

Ouderenzorg en 
Verpleegkundigen

vanaf ZZP4 indicatie.

Betaalbare luxe 
appartementen voor 

iedereen toegankelijk.

Budgetberekening op
aanvraag mogelijk.

Maak nu uw 
telefonische afspraak 

voor een 
bezichtiging.

Residentie Suytkade
P R O F E S S I O N A L S  I N  Z O R G

Suytkade Helmond, Suyt Boulevard 40, 
T. 088-6000400

www.acuutzorg.nl
info@residentieacuut.nl

R E S I D E N T I E  S U Y T K A D E
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