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Jason Siau licht zijn foto’s toe tijdens de opening van de buitenexpositie. F | Wendy Lodewijk

Centrum
In Helmond krijgt de herdenking van de zestiende-eeuwse
landschapsschilder Lucas Gassel een nieuwe impuls. Met de
opening van de Goeikes expositie, de herstart van het stadsprogramma en het omlijsten
van de beste horecagelegenheden wordt het de zomer van Lucas Gassel in Helmond.
Goeikes foto-buitenexpositie
Dertien fotografen lieten zich
inspireren door de Helmondse
meester. Stadskunstenaar en
initiatiefneemster Tahné Kleijn:
‘Het resultaat is twaalf inspirerende series waarbij onder andere ingegaan wordt op de reis
die Gassel maakte van Helmond
naar Brussel. Op de foto’s zie je
middeleeuwse elementen die
ook nu nog te vinden zijn in onze
stad en Bijbelse taferelen, vertaald naar de 21e eeuw. De foto’s
hangen door de hele stad en zijn
onderdeel van een heuse belevingsroute. Hiermee spelen we
op een creatieve manier in op de
coronamaatregelen. Op gepaste
afstand van elkaar brengen we
een ode aan een kunstenaar die

zelfs binnen een anderhalvemetersamenleving prima past.’

sen van Helmond geven kleur en Helmondse toprestaurants.
smaak aan het landschap van de
stad van Lucas Gassel. Betty van Op pad met Lucas Gassel
Tijdens de opening van de bui- de Walle, voorzitter van de Stich- Alle activiteiten worden verbontenexpositie vertelde elke foto- ting Lucas Gassel: ‘Om de ge- den door een audiotour, een
graaf iets over zijn of haar foto’s troffen horecasector te steunen, hoorspel dat bezoekers begeleidt
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Lucas Revisited eren zij de Helmondse meester van het landschap van Brabantse bodem.
De culturele hotspot nodigde
kunstenaars uit om zich te laten
inspireren door de 16e-eeuwse
landschapsschilder. De tentoonstelling bestaat uit 23 schilderijen, ruimtelijk werk, fotografie,
film en installaties. Hiermee is
deze gratis tentoonstelling een
prachtige eigentijdse aanvulling
op de werken van de oude meester in Museum Helmond.
Helmond: stad om in te lijsten!
De restaurants, cafés en terras-

en laat je al je zintuigen prikkelen
met mooie gerechten uit stad en
streek. Een bijzonder initiatief is
een culinaire Lucas Gassel wandeling in samenwerking met drie
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levingsroute start vanaf Museum
Helmond (locatie Kunsthal) en
Bibliotheek Helmond-Peel en is
vrij toegankelijk tot en met 30
augustus, 2020. s
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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.

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

(Zoveel mogelijk op afspraak, afspraak te maken via de locatie 088-6000411.
Ons bezoeken buiten de Open Dagen is natuurlijk op afspraak ook mogelijk).

Residentie Suytkade
PROFESSIONALS IN ZORG
Suytkade Helmond, Suyt Boulevard 40,
T. 088-6000411
www.acuutzorg.nl
suytkade@residentieacuut.nl

Ouderenzorg en
Verpleegkundigenzorg
vanaf ZZP indicatie.
Betaalbare luxe
appartementen voor
iedereen toegankelijk.
Budgetberekening op
aanvraag mogelijk.
Maak nu uw
telefonische afspraak
voor een
bezichtiging.

Indien zelfstandig thuiswonen eigenlijk niet meer kan.

KLAASEN | VANDEURSEN.COM RAZ WK 28 DL
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Installatie Noël Silalahi:
nieuwe jeugdburgemeester
van Helmond

Eerdere editie van de markt. F | Feelgood Market.

Feelgood Market
Regio
Nieuwe jeugdburgemeester Noël Silalahi. Foto en tekst; Floortje Jansen.

Helmond
Vorige week donderdagavond
was het dan eindelijk zover
voor Noël Silalahi. Hij werd
geïnstalleerd als nieuwe jeugdburgemeester van Helmond in
de Pleinzaal van het Speelhuis.
Door de coronamaatregelen
heeft dit niet kunnen plaatsvinden op de oorspronkelijke
datum in maart.
Afgelopen jaar
Silalahi volgt voormalig jeugdburgemeester Daan Mikkers op.
Die kijkt positief terug op het afgelopen jaar. “Het voelt nog een
beetje onwennig om het af te
sluiten, maar ik kijk er met een
goed gevoel op terug. Ik heb hele
mooie dingen mogen doen en
ik weet zeker dat Noël dat ook
gaat doen.” Als dank voor zijn
inzet, krijgt Daan een daverend
applaus, een HelmondGift-bon
en een bos bloemen. Wanneer
hij spontaan een paar laatste

woorden mag zeggen in de microfoon, bedankt hij de gemeente en de burgemeester voor alle
hulp. “Bedankt ook voor deze ervaring en veel succes aan Noël.”
Luisteren naar de jeugd
Ook burgemeester Elly Blanksma spreekt voor het eerst sinds
lange tijd weer in het openbaar.
Volgens haar is het ontzettend
belangrijk dat er wordt geluisterd naar de jeugd in Helmond,
door samen te werken met de
jeugdgemeenteraad, wethouder
Cathelijne Dortmans die zich
bezighoudt met jongeren en natuurlijk de jeugdburgemeester
zelf.
“Jongeren zijn de toekomst”
Ondanks dat Noël de afgelopen maanden nog niet officieel
jeugdburgemeester was, heeft
hij al de nodige taken uitgevoerd. Zo was hij aanwezig bij
de Dodenherdenking op 4 mei
en zat hij in de jeugdgemeenteraad van Helmond. Eén van

zijn belangrijkste motieven om
jeugdburgemeester te worden,
noemt de burgemeester, is het
bewegen van jongeren om zichzelf bezig te houden met de politiek. “Want,” zegt Blanksma “De
jongeren zijn de toekomst. Als je
als jongere meepraat, kun je ook
het verschil maken.”
Installatie Noël
Om de avond volledig coronaproof te maken, doet Daan zelf
de ambtsketen af en legt deze op
de tafel voor Noël. Vervolgens
doet Noël ’s zus deze bij hem om
en de nieuwe jeugdburgemeester
is een feit. “Ik was heel benieuwd
naar hoe het allemaal zou verlopen vanavond. Aan de ene kant
is het wennen dat we weer bij elkaar mogen komen, op afstand.
Ik kijk uit naar dit jaar, naar wat
we met en voor jongeren mogen
gaan doen. Ik heb veel geleerd
en gezien van Daan het afgelopen jaar en ik hoop dat we elkaar
kunnen ondersteunen binnen de
jeugdgemeenteraad.” s

Op 12 juli is er weer een FeelGood Market! Buiten op het
Ketelhuisplein op Strijp S in
Eindhoven. Voor iedereen die
van eerlijke, handgemaakte,
duurzame en streek- producten
houdt.

Vanwege de maatregelen in
verband met het Coronavirus
houdt de organisatie het deze
editie alleen bij het markt ge-

deelte. Dus zonder live muziek
en DJ. Het Ketelhuis is wel open
met een mooi groot terras.
Dus kom gezellig shoppen
en genieten van de prachtige
producten die de deelnemers
voor jou hebben gemaakt of
verzameld. Probeer de drukte
te vermijden door tussen 12:00
en 14:00 of 16:00 en 18:00 te
komen. Tussen 14:00 en 16:00
komen gewoonlijk de meeste
bezoekers.
We zien jullie graag! s

Omdat iedereen anders is...

VAKANTIE BEZORGERS
GEVRAAGD!

Van ons
24-uurs mortuarium
krijgt elke nabestaande
een eigen sleutel.

VOOR ÉÉN OF MEERDERE WEKEN.

06-18938912

U I T VA A RT S P I E R I N G S
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
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Maak het in ‘t Patronaat!

Starterslening voor het kopen van een huis

Aan de 2e Haagstraat 40 ligt het rijksmonumentale gebouw ’t Patronaat. Een
prachtig in ere hersteld pand, dat in het verleden dienst deed als patronaat,
school en wijkcentrum. ’t Patronaat is grondig gerenoveerd. Sinds 2018 is het
een bedrijfsverzamelgebouw voor creatief ambachtelijk ondernemers met
10 prachtige werkateliers. Momenteel zijn er 3 werkateliers beschikbaar. De
beschikbare ruimtes liggen op de 2e verdieping en zijn ca. 42 tot 46 m2 groot.

Wilt u voor de eerste keer een woning kopen, maar heeft u zelf onvoldoende
financiële middelen? U komt dan mogelijk in aanmerking voor een
Starterslening. U kunt dan een deel van het aankoopbedrag tegen een
aantrekkelijk rentepercentage bij de gemeente lenen. Dit geldt zowel voor
mensen die al in Helmond wonen als voor mensen die zich hier nieuw willen
vestigen.

Voor wie?
De gemeente zoekt ondernemers die op een eigentijdse en creatieve manier
ambachtelijk bezig zijn. Zelfstandige ondernemers die vindingrijk zijn en die
creatief vakmanschap weten te vertalen naar een gezond verdienmodel, kortom
enthousiaste doorzetters! De opzet van ‘t Patronaat kan daarbij de helpende
hand bieden. Voorbeelden van creatief ambachtelijke bedrijven zijn:
• Textiel: meubelstoffeerder, hoeden-, tassenmaker
• Metaal: smid, glas in lood, of edelsmid
• Hout: speelgoed, maquettebouw, lijstenmaker, restaurateur

De Starterslening overbrugt het verschil tussen de koopsom van uw woning en
het maximale bedrag dat u bij de bank kunt lenen. Naast de Starterslening heeft
u dus een hypotheek. De rente van de Starterslening staat 15 jaar vast. U krijgt
de lening voor maximaal 30 jaar. De eerste 3 jaar hoeft u geen rente en aflossing
te betalen. De hoogte van de Starterslening is afhankelijk van uw inkomen en
bedraagt maximaal 20% van de koopsom tot een maximum van
€ 25.000. Voor woningen met een koopsom van € 180.000 of minder bedraagt dit
maximumbedrag € 35.000.

Voordelen van ’t Patronaat
‘t Patronaat ligt vlak bij het centrum van Helmond en is goed bereikbaar. Er is een
centrale ingang en de tweede verdieping is per trap bereikbaar. Direct rondom
het gebouw zijn voldoende gratis parkeergelegenheden. ‘t Patronaat heeft naast
alle basisvoorzieningen ook prachtige elementen en een stoere uitstraling. Dit
maakt het tot een fijne werkplek. Een werkruimte in ’t Patronaat is de ideale mix
van zelfstandigheid en een eigen werkatelier en de nabijheid van creatieve en
ondernemende collega’s.
Ook een ruimte huren in ‘t Patronaat?
Voor meer informatie over huurprijzen en huurcondities kunt u contact opnemen
met de gemeente Helmond via e-mail vastgoed@helmond.nl of telefonisch via
0492-58 7640.

Meer informatie
Heeft u belangstelling voor een starterslening? Kijk dan voor meer informatie en
de voorwaarden op www.helmond.nl/starterslening. U kunt uiteraard ook contact
opnemen met een van de Helmondse hypotheekadviseurs.

Vergaderingen
welstandscommissie
De eerstvolgende welstandsvergadering is op dinsdag: 21 juli 2020.
De vergadering begint om 13.30 uur.
De agenda van de vergadering is de dag voorafgaand aan de
welstandsvergadering te vinden op internet. Kijkt u hiervoor op:
www.helmond.nl/welstandscommissie. Bovendien ligt de agenda ter inzage in
het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond, geopend op maandag t/m
vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.
Wilt u een vergadering online bijwonen dan kunt dit doorgeven via 14 0492 of
via gemeente@helmond.nl.

Bekendmakingen
Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)

Fotografie: Pressvisuals.com

Werkzaamheden gasleiding Deken van der
Hagenstraat

Projectlocatie:
Datum indiening:
park bij Stadskantoor
29-06-2020
Hoofdstraat 157
29-06-2020
Ockenburghpark 36
18-06-2020
Gaaistraat 11
01-07-2020
Dircxken van Meghenstraat 12 02-07-2020
De Veste blok 24
01-07-2020

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
plaatsen tijdelijke vleermuiskast
OLO 5279785
oprichten garage en parkeerplaatsen OLO 5060687
plaatsen dakkapel (voorzijde)
OLO 5255407
verbouwen keuken
OLO 5286531
plaatsen overkapping
OLO 5288815
oprichten 28 appartementen
OLO 5283537

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie:
Gerstdijk 19

Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
29-04-2020 automatisch opslagsysteem
OLO 5128471
(autostore)
18-05-2020 oprichten woning en maken uitweg OLO 5174561
06-05-2020 oprichten woning en maken uitweg OLO 5145213
12-05-2020 oprichten berging
OLO 5159689

Vanaf vrijdag 10 juli tot half oktober vinden er werkzaamheden plaats aan de
gasleiding onder het fietspad aan de Deken van der Hagenstraat. Het fietspad
aan de Deken van der Hagenstraat is daarom voor die gehele periode afgesloten.
Het fietsverkeer wordt omgeleid via de 1e Haagstraat en de Schepenstraat.
Dit staat met borden aangegeven.

Engelbrechthoek 4
Citroenvlinder 7
Meijerijhof 27

Omliggende woningen en het voetbalveld blijven bereikbaar tijdens de
werkzaamheden. Een gedeelte van het hondenuitlaatveldje wordt tijdelijk
afgesloten. Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u contact
opnemen met N.V. Nederlandse Gasunie via e-mail: J.H.Roose@gasunie.nl

Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
de Zellen 7
01-07-2020
Ten Hoesschot 13
02-07-2020

• 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

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

Vergunningvrij verklaarde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectomschrijving:
plaatsen carport
vergroten woning

Nr. Omgevingsloket:
OLO 5260337
OLO 5241191
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Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Hobbemalaan 15 /
30-06-2020
Jan van Scorelstraat 2D
Vuurvlinder 9
30-06-2020
St. Antoniusweg 6A
30-06-2020
Boerhaavelaan
30-06-2020
(G 2619 en G 3018)
Sleedoornpad 5
30-06-2020
Torenstraat 1
02-07-2020
Rooseindsestraat 7
Sportpark de Braak 5
Faassenhoek 9
Juttenbeemden 2 en 4
Adriana van den
Dyckestraat 8
Wiebiegenweg 4
Hillendonk 7A

Projectomschrijving:
aanvraag kamerbewoning

Nr. Omgevingsloket:
OLO 5150005

verbreden uitweg naar 4,50 meter
wijzigen gevels voorzijde
kappen bomen

OLO 5249527
OLO 5152277
OLO 5250321

02-07-2020
02-07-2020
02-07-2020
03-07-2020
03-07-2020

vergroten woning
OLO 5182809
plaatsen vlaggenmasten en
OLO 5096999
aanpassen gevel
ophogen woning en plaatsen dakkapel OLO 5036135
plaatsen 6 tijdelijke kleedlokalen
OLO 5258011
oprichten woning, maken uitweg
OLO 5068281
oprichten 2 woningen (tweekapper) OLO 5188951
maken uitweg
OLO 5232825

03-07-2020
03-07-2020

oprichten loods
oprichten woning

OLO 5226377
OLO 5078181

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:
Suytboulevard 79
Velhorstweide 30
Glanzerhof 17
Azalealaan 51

Projectomschrijving:
vergroten woning
plaatsen airco (voorgevel)
oprichten carport
wijzigen uitweg van 4 naar 6 meter

Nr. Omgevingsloket:
OLO 5231721
OLO 5200647
OLO 5241021
OLO 4335543

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide
voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage legging:
van der Foelartstraat 21,
02-07-2020
23 en 25

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
oprichten 17 appartementen,
OLO 4556819
3 parkwoningen en 5 seniorenwoningen

Beroepschrift en voorlopige voorziening
Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes
weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, 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. Als een beroepschrift is ingediend kan tevens 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.

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een melding in het kader van het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:
Naam inrichting:
Ballast Nedam Zuid R&O

Locatie:
Rooseindsestraat 93

Omschrijving melding:
Starten van een bedrijf voor
renovatie en onderhoud.

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 28 eerste lid Wbb
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend dat
een melding is ontvangen van een voornemen de bodem te saneren dan wel handelingen
te verrichten ten gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of
verplaatst.
Locatie:
Melder:
Datum ontvangst:

Zuid Koninginnewal 9-13 (locatiecode AA079400610)
Enexis B.V.
2 juli 2020

Besluit registratie vertrek naar 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)
Barbu, A.
Oprea, T.
Żołnierek, P.
Ševekovienė, R.

Geboortedatum
04-06-1998
26-03-1984
28-01-1967
26-05-1969

• 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
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Wilt u alle bekendmakingen lezen?
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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)
Kelders, J.C.M.
Brooks, S.A.
Peeters, J.J.A.
João Germano Mateus, C.N.
Piqué, G.E.F.
Anghel, C
Slegers, J.P.M.H.
Katarzyńczuk, M.J.
Kąkol, M.B.
Niemczyk, M.T.

Geboortedatum
17-11-1994
08-03-1996
22-02-1989
04-09-1991
07-09-2000
19-02-1981
09-07-1990
17-09-1975
19-08-1988
28-01-1984

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.

Kennisgeving beschikking
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij een vergunning ingevolge de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben verleend aan:
Used Parts & Metals B.V., Engelseweg 233 te Helmond.
Het betreft een omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor het uitbreiden van een bedrijf
voor het inzamelen, opslaan, overslaan, verwerken en verhandelen van metaalschroot en
metaalhoudende afvalstoffen, OLO-nummer 5253149.
Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 10 juli 2020 ter inzage in het
Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een afspraak
maken. Dit kan via www.helmond.nl/afspraak of via telefoonnummer 14 0492.
Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch een afspraak maken
via telefoonnummer 088-3690455.
Bezwaar maken en voorlopige voorziening
Binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (1 juli 2020) kan door belanghebbenden
bezwaar worden ingediend. Een bezwaarschrift moet worden gezonden aan burgemeester
en wethouders van Helmond, t.a.v. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, postbus 950, 5700 AZ
Helmond. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na verzending van het besluit,
tenzij gedurende genoemde termijn bezwaar is ingediend én een verzoek om voorlopige
voorziening is gedaan. Het besluit treedt dan niet in werking voordat er een beslissing is
genomen over het verzoek. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht
aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.

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

Burgemeester en Wethouders van Helmond

9 juli 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.

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte
straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt
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Dit zou eigenlijk men kortste column ooit kunnen worden. Er hoeft
maar inne zin te staan wa men betreft en dat is: Helmond Sport moet
blijven. Ik had al gevraagd of ze
da bij De Loop goed vonden en die
zeiden “het is jouw column als gij
da zo wilt, doe je dat zo.”
Ik dacht aan een soort statement
van menne kant om ook Helmond
Sport te steunen. Maar tja, als ik
nou dan ga zitten om men column
te schrijven en in te sturen wil ik er
toch nog wel wat aan toevoegen.
Het is “on-Marij’s” om haar eigen
mee inne zin uit te drukken, maar
eigenlijk zou het genoeg zijn.

Helmond sport moet blijven

Geldig t/m 31 juli

Inhoudelijk over alles wat er speelt,
hoef ik niks te zeggen want daar
weet ik hullemaal niks vanaf. Ik
ben unne supporter en wat er ook
gebeurt, als het clupke maar blijft
bestaan.
Wat ik ook vind is dat elke fatsoen-

lijke stad met ons aantal inwoners
een professionele voetbalclub
hoort te hebben en ik vind dat we
er alles aan moeten doen met zijn
alle om ons clubke te behouden.
Hedde gullie al die mooie spandoeken door de hele stad zien
hangen bij bedrijven sponsors en
fans? Ikke wel. Kei skon. En dat
raakt me enorm, al die mensen die
hun clubke een warm hart toedragen en er alles aan doen om hun
club te behouden. En ja, ik weet dat
er ook Helmonders zijn die zeggen
opdoeken, maar als gij nou graag
tennist en ik heb daar niks mee,
dan zeg ik ook niet: “gooi heel
dat tennisgebeuren maar plat.”
We moeten elkaar iets gunnen en
voetbal is onze nationale sport.
Van kleins af aan groeide ermee
op.
En de club in onze stad is Helmond
Sport. Dat het geld kost, da weet ik.
Maar wat kost gin geld?

Helmond-Oost

Helmond-Noord

Iedere maandag organiseert het
HMC een Superkien in het TOV,
Azalealaan te Helmond. Een totale geldprijzenpot van € 1500 waaronder een hoofdprijs van € 400 .
Tevens een loterij voor het winnen
van twee grote gevulde levensmiddelenmanden en extra mooie prijzen. Ook vindt er regelmatig een
gratis grote loterij plaats. Aanvang
19.45 uur. Zaal open vanaf 18.00
uur. U komt toch ook?

In de zomervakantie komt Blikkie on tour in Speeltuin Leonardus.
Op vrijdag 17 juli en vrijdag 14
augustus van 14.00 tot 16.00. Tussen het spelen door een rustig
moment om naar de verhaaltjes
te luisteren bij de Blikkiebus. Entree: leden gratis en niet-leden €
2,30. De speeltuin is gelegen aan
de Mgr.Swinkelsstraat in Helmond.

e
i
t
c
A
2e coupe
HALVE PRIJS

2 milkshake
HALVE PRIJS

Fijn weekend tot volgende week,

Nu tijdelijk

5 munten

e

Alleen tegen inlevering
van deze bon | Geldig t/m 31 juli

Dat de prestaties niet goed zijn
op dit moment, dat weet ik en dat
weten we allemaal. Vur sommige
mensen de reden om er gewoon de
stekker uit te trekken, maar zolang
er leven is moete er alles aan doen
om iets levend te houden. Opgeven
is geen optie. Helmond Sport hoort
gewoon bij Helmond. Zonder Bassie is Adriaan niks en zonder Helmond Sport is Helmond niks. Wa
men betreft zo klaar als een klontje. Volgende week heb ik weer wa
meer te vertellen, maar dit was het
vur deze week. En mochte het nog
niet weten: ik vind dat Helmond
Sport absoluut moet blijven.
Vur welke club bende gaai? Tuurlijk vur Helmond Sport.

gratis

bij besteding van € 20,- in de GP Multi Munt automaat.
GP Multi Munten zijn te gebruiken voor:

ZELFWASBOXEN

bezorging van uw ijs via
www.thuisbezorgd.nl/gelato-fresco
www.facebook.com/Gelatofrescohelmond

9 ruime zelfwasboxen 24/7 geopend

STOFZUIGERS
18 krachtige stofzuigers 24/7 geopend

PITSTOP SHOP

NIEUW

Drinks, snacks, car care products, air fresheners 24/7
Ameidestraat 1A, Helmond

WWW.GRANDPRIXCARWASH.NL

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

Geldig t/m 31 juli

de loop weekkrant HELMOND
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RIETER:

Helmondse Piet,
zwart of niet?

De kleur van Zwarte Piet. Het is het onderwerp in ons land waar iedereen een
mening over heeft. De afgelopen weken
is de zwartepietendiscussie weer erg actueel in onze regio. Neem Eindhoven als
voorbeeld. Daar gaat de politiek een rol
spelen door het alleen maar toelaten van
roetveegpieten. Waarschijnlijk omdat ze
de demonstraties en de ongeregeldheden die deze discussie veroorzaakt meer
dan zat zijn. Logisch natuurlijk dat je
daar vanaf wilt, maar Helder Helmond is
van mening dat dit niet de oplossing is.
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Corona tijd,
geen vakantie borrel
of personeelsfeest?
Geef toch een
HELLEMONDGIFT
waardebon cadeau!
WWW.HELLEMONDGIFT.NL

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) heeft aangekondigd dat er dit jaar demonstraties
zullen plaatsvinden in Helmond. En dit
baart ons natuurlijk zorgen. Deze groepering vindt Zwarte Piet racistisch en
schoffeert miljoenen mensen die genieten
van een prachtig kinderfeest en helemaal
geen racistische bedoelingen hebben. De
aanwezigheid van KOZP zal niet door iedereen in dank worden afgenomen. Er
zullen daarom van te voren afspraken
worden gemaakt met KOZP om alles soepel te laten verlopen. Helder Helmond is
verontrust dat onze gemeente zal zwichten voor de wensen van deze groepering.
Tot op heden is er in Helmond nog weinig tot geen inmenging van de politiek.
Behalve een indringend gesprek met het
sinterklaascomité zijn er ook weinig pressiemiddelen. Er zijn geen sancties en dat
is maar goed ook. Helder Helmond vindt
namelijk dat de gemeente op afstand
moet blijven bij zaken die burgers zelf organiseren en waarvoor zij zelf verantwoordelijkheid dragen. Het is aan de samenleving zelf hoe het Sinterklaasfeest wordt
gevierd en welke kleur de Pieten hebben.
Het Helmondse sinterklaascomité heeft
eerder dit jaar aangegeven na te gaan denken over de kleur van Zwarte Piet. Helder
Helmond is verontrust dat Zwarte Piet ook
uit Helmond zal gaan verdwijnen. Met als
gevolg dat vele vrijwilligers zullen stoppen

bij Het Kasteel van Sinterklaas. Vandaar
dat we afgelopen week met een statement
kwamen: ‘’Helder Helmond koestert Zwarte Piet!’’ We zijn namelijk van mening dat
Zwarte Piet de afgelopen 7 jaar onterecht
in diskrediet is gebracht. Ook bij verschillende Black Lives Matter-demonstraties
van de afgelopen weken werd Zwarte Piet
erbij gehaald. Het wordt tijd dat mensen
Zwarte Piet en racisme los van elkaar koppelen, want het gaat hier om 2 totaal verschillende dingen. Daarnaast kunnen we
het nooit iedereen 100 procent naar de zin
maken. Als je de traditie in stand houdt, is
niet iedereen tevreden. Pas je het aan, is
ook niet iedereen blij.
Martijn Rieter
Raadslid Helder Helmond

DE WEBLOG
VAN HELMOND

WEEKKRANT

DE LOOP
HELMOND

Reageren op deze columns kan op www.deweblog.nl
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ADVENTURE STORE
jouw vakantiespecialist

IN JULI ELKE
ZONDAG OPEN
VAN 12.00-17.00 UUR

JE HEBT HET VERDIEND

KAMPEREN

Het mag weer: binnenkort staat de zomervakantie weer voor de deur. Nog
even de laatste zaken afhandelen en
dan kan je goed voorbereid vakantie
vieren. Je hebt het verdiend! Wat je ook
gaat doen, waar je ook heen gaat, bij
Adventure Store start de vakantiepret al
tijdens de voorbereiding. Bij ons kom je
in de stemming en kun je terecht voor de
juiste vakantie spullen met een goed en

eerlijk advies. Zo ga je goed op weg naar
de heerlijke zomervakantie!
Waar de reis ook heen gaat en hoe je
ook op vakantie gaat; Adventure Store,
de sport & outdoor speciaalzaak aan de
Kastanjehoutstraat 3 te Mierlo-Hout
(Helmond) is de zaak waar je heen gaat
als je spullen buitengewoon goed moeten zijn. In juli elke zondag open van
12.00-17.00 uur.

Gasflessen voor uw barbeque, caravan of kachel
Bij Adventure Store Helmond hebben wij het hele
jaar door gas op voorraad. Zowel in de winter als in
de zomer. Ook voor de drukregelaars, gasslangen,
gasaccessoires, etc. kunt u bij ons terecht.

Een mooie wandeling begint met FALKE

WANDELEN

F A L K E · P.O.BOX 11 09 - D-57376 SCHMALLENBERG / GERMANY

BAD&BEACH

Het belang van een goede wandelsok in de zomer
is niet te onderschatten. Goede wandelsokken
kunnen blaren en huidirritaties voorkomen.

Laat je verder inspireren over
FALKE bij jouw outdoorspecialist
ADVENTURE STORE.

ACTIE NU 4 HALEN

REIZEN

Outdoor liefhebbers opgelet!

RECREATIE

SALE

Bij Adventure Store Mierlo-Hout (Helmond) 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.

OUTDOOR
15% 25% 50% 75%

veel voorraad met

EXTRA HOGE KORTINGEN

•
•
•
•

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

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

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. Natuurlijk kunt u gratis parkeren voor de deur.

Sale met veel voorraad in de outlet en
met hoge kortingen.
Adventure Store is in juli elke zondag
Op de eerste verdieping van de win- open van 12.00-17.00 uur.

O FFI C I EEL PARTN ER VAN
•

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668. Kijk voor meer informatie op www.adventurestore.nl
*Producten in de aanbieding zijn gestickerd. Niet in combinatie met andere actie’s. Deze actie is geldig t/m 1 augustus en zolang de voorraad strekt.

[SHOP LOKAAL]
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Koninklijke Onderscheiding
voor Marlies Venema-Schraa
Zondagmiddag 5 juli 2020 heeft
in de kapel van het Elkerliek
Ziekenhuis mevrouw Marlies
Venema- Schraa een Koninklijke Onderscheiding ontvangen.
Burgemeester Blanksma reikte
de onderscheiding uit voor haar
verdiensten sinds 1994 bij de
Protestantse Bethlehemkerk in
Helmond. Vanaf het begin is ze
daar als vrijwilligster actief betrokken bij de gemeenschap. Ze
verzorgt de oppasdienst tijdens
de kerkdienst, was lid van de
beroepingscommissie, fondswerver voor de oecumenische
werkvakantie voor jongeren
en verzorgt de liturgieboekjes.
Voorts kookt ze driemaandelijks voor de ouderen en alleenstaanden.
Al ruim 25 jaar is mevrouw Venema actief bij het Oecumenisch koor Lighthouse uit Helmond. Een koor dat voor 95%
in kerkelijke vieringen zingt van
alle gezindten; een zeldzaamheid
in onze regio, met optredens tot
aan Engeland en België. Ze was
er secretaris, wierf vele nieuwe
leden, zit in de PR-commissie en
de muziekcommissie.

Voor de Nederlandse Brandwondenstichting was mevrouw
Venema jarenlang collecte-organisator en collectant.
Bij de Helmondse Volleybalclub
Polaris hielp ze de club bij uiteenlopende zaken.

Ziekenhuis Helmond. Lid van
de ‘brandploeg’ en geschoold
om met ademluchttoestellen
24/7 paraat te zijn. Instructrice
‘kleine blusmiddelen’ en ontruiming die alle medewerkers van
het Elkerliek in een cyclus van 3
jaar moeten volgen. Vorig jaar is
mevrouw Venema landelijk verkozen tot BHV-er van het jaar
vanwege haar jarenlange inzet
en enthousiasme waarmee ze
collega’s voor de BHV weet te
werven en weet te behouden. s

Bij Kanovereniging HWC De
Helmvaarders verrichtte ze vele
vrijwilligerstaken vanuit de activiteitencommissie. Bij kanokampen vormde ze de kookploeg,
afwasploeg en boodschappenploeg. Bij alle activiteiten leverde
ze hand- en spandiensten: clubdagen, bardiensten, droppings,
organisatie van barbecues,
coördinatie van het jubileum
clubboekje en het jubileumprogramma en ze notuleerde vergaderingen.
Naast haar aanstelling is ze vanaf
het begin (nu precies 25 jaar) vrijwilligster bij de BedrijfsHulpVerlening (BHV) van het Elkerliek

Marlies Venema-Schraa.
F | Knoops Fotografie.

Tourclub Mierlo
weer van start
Helmond
Zondag 5 juli 2020 was de eerste
zondag dat Tourclub Mierlo het
(toer)tochtenprogramma weer
activeerde. We hebben meer
dan 3 maanden stilgelegen. Natuurlijk hebben enkele leden
toch gefietst, maar dan alleen
of als vast duo.
Zowel het RIVM als de NTFU,
de Nederlandse Tour Fiets Unie
hebben aangegeven dat fietsen
in groepen weer mag. De 1½
meter afstand onderling is tijdens het fietsen niet meer nodig.
Voor de leden die de afgelopen
3 maanden weinig tot niet gefietst hebben waren alternatieve,
kortere routes uitgezet om langzaam weer op te bouwen.
Er zijn 56 leden met veel plezier
weer van start gegaan, ondanks
de stevige wind ZW4 / ZW 5 die
er stond. De snellere groepen
stonden om 8.00 uur paraat omdat zij langere afstanden fietsen.
De andere groepen startten om
9.00 uur. Bij Tourclub Mierlo is
het de bedoeling om tussen 12 en
1 uur weer op het “honk” (Café
restaurant “denheuvel”) de tocht
af te sluiten en te “evalueren” onder het genot van een drankje.

Fietsers, die belangstelling hebben kunnen, al gelang naar hun
ambitie en mogelijkheden, drie
keer op proef meefietsen, voordat ze besluiten om lid te worden
van onze vereniging. Op de website tcmierlo.nl kan men onder
de getallen de geplande activiteiten van de verschillende groepen
vinden waaronder de tochtgegevens en het tijdstip van vertrek.
Alle zondag ritten vertrekken
vanaf het parkeerterrein van
“denheuvel”. Schroom niet om
een keer mee te rijden.

F | Tourclub Mierlo.

*Uitgezonderd basis- en nieuwe collectie

Helmond

Mevrouw Venema was zeer betrokken bij de Openbare Basisschool ’t Hout, als vrijwilliger en
lid van de Evenementencommissie. Ze organiseerde studiemiddagen, sportdagen en was fotografe bij allerlei festiviteiten.
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Wij plukken nog steeds...

KERSEN
uit eigen boomgaard!

Op dit moment oogsten we de Kordia. Dit is een echte super kers!
Onze winkel is dagelijks geopend.
Ook kunt u dagelijks terecht in onze Gasterij met dakterras
voor een heerlijke lunch en/of koffie met gebak.
Tot ziens op onze Hof!
Jos, Lidy en het dreamteam

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

SALE

HOGERE STAPELKORTING 30%-35%-40%*
& SPECIALE KOOPJES TOT 70%

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

GRATIS
PARKEREN

SHOP DE SALE ONLINE 24/7! WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL
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Burgemeester Geukerspark, klimaatbestendige groene oase in de stad
Een paar weken geleden is het Burgemeester Geukerspark
geopend. Het oude Obragasterrein is omgetoverd tot
een fantastisch stadspark. Een groene oase midden in
het centrum. Ik ben daar heel trots op. Welke stad heeft
er vandaag de dag de mogelijkheid om midden in het
centrum een park van ruim drie hectare aan te leggen? Dat
is echt een zeldzaamheid!

En natuurlijk is het park ook gewoon een fijne plek om te
zijn. Om te wandelen, een ijsje te eten op een bankje na het
winkelen en de kinderen te laten ravotten bij het water.
Ik kan het u aanraden!
Erik de Vries,
Wethouder stedelijk beheer en natuur

We hadden ervoor kunnen kiezen om deze plek vol te
bouwen met appartementen; dat had ons een behoorlijke
som geld opgeleverd. We hebben dat heel bewust niet
gedaan en gekozen om te investeren in een groener
centrum. Eén van de belangrijkste redenen daarvoor is de
klimaatverandering. U heeft het de afgelopen weken zelf
weer aan den lijve ondervonden. De zomers worden heter
en periodes van droogte en forse hoosbuien wisselen
elkaar af. ‘Groen’ (bomen en planten) en ‘blauw’ (water) zijn
belangrijk om de stad dan leefbaar te houden.

Marleen Revenboer:
“Tuinieren op een maanlandschap”
Vorige maand vroegen we tuinliefhebbers anderen
te inspireren met hun mooie groene tuin of balkon
met daarbij de kans een shoptegoed van Tuincentrum
Coppelmans Helmond te winnen. Winnares Marleen
Revenboer: ‘Tuinieren is een grote hobby van me en zo
heb ik met liefde en plezier geploeterd en gewerkt om het
tot een paradijs te maken voor insecten, vogels, vissen,
kikkers, egels, fazanten en ons als gezin uiteraard. Bij alles
wat ik doe, kijk ik of het op een duurzame manier kan, dus
dat geldt ook voor tuinieren. Mijn insteek is dat je klein
kunt beginnen en als iedereen dat doet, dan kunnen we
samen heel goed een duurzame bijdrage leveren.’

In een groene omgeving is het op hete zomerdagen nog
altijd minder heet dan in een omgeving van alleen maar
steen en asfalt. Ook de aanwezigheid van water werkt
verkoelend. En het water dat zomerse hoosbuien met zich
meebrengen kan in het park gemakkelijker in de grond
zakken.

Groene tuin tip

Tijdelijke verhoging vergoeding van
isolatiekosten

Het is zomer! Tijd om weer tot ‘s avonds laat in de tuin
te vertoeven. Alleen jammer dat het op een gegeven
moment donker wordt. Tuinverlichting biedt dan natuurlijk
een goede uitkomst en is erg sfeervol. Wist je dat je ook
tuinverlichting op zonne-energie kunt aanschaffen in allerlei
soorten en maten? De zon doet dan overdag zijn werk om
energie op te wekken, zodat jij in de avond lekker knus in je
tuin kan zitten zonder extra energie te verbruiken!

Heb je plannen om je dak, buitenmuren, vloer of ramen
te isoleren? Als je 2 of meer delen van je huis laat isoleren,
kun je een flinke subsidie krijgen uit de Subsidieregeling
energiebesparing eigen huis (SEEH). Tot 31 december is
de subsidie extra aantrekkelijk, want tijdelijk krijg je niet
20, maar ongeveer 30 procent van de kosten terug! Het
kabinet wil zo huiseigenaren en VvE’s in deze onzekere
tijden extra helpen bij het verduurzamen van hun woning.
Een belangrijke voorwaarde voor de subsidie is dat je
eigenaar van het huis bent én er zelf woont.
De energiebesparende isolatiemaatregelen waaruit je kunt
kiezen, zijn: spouwmuurisolatie, dakisolatie, vloerisolatie
en/of bodemisolatie, gevelisolatie, hoogrendementsglas

Meer tips voor een duurzaam huis?
Bekijk onze website: www.allelichtenopgroen.nl/tips

Kijk hier voor meer informatie:
www.allelichtenopgroen.nl/subsidiemogelijkheden

Regionale keuzes in energie
In onze regio willen we meer duurzame energie en minder aardgas gebruiken. Dat is beter voor het klimaat.
Als Helmond timmeren we al een aantal jaren aan de weg naar een duurzame toekomst. Samen met inwoners,
bedrijven, scholen en verenigingen werken we aan duurzame projecten en initiatieven. Je vindt ze terug op
www.allelichtenopgroen.nl
Als gemeente werken we ook samen met 20 andere
gemeenten, in de Metropoolregio Eindhoven. Samen
kunnen we grotere stappen zetten en bedenken we hoe we
Zuidoost-Brabant duurzamer kunnen maken. Hoe we dat
willen doen, beschrijven we in de Regionale Energiestrategie
(RES)
Concept Regionale Energiestrategie
In het eerste concept van de RES staat dat we in de
komende jaren veel energie willen besparen. Want
hoe minder energie we nodig hebben, hoe minder
we ook hoeven op te wekken. Daarnaast kijken we
naar maatregelen die relatief eenvoudig zijn. Denk aan
zonnepanelen op daken van bedrijven. In de RES staan ook
de gebieden waar windmolens en zonnevelden geplaatst

zouden kunnen worden. We gaan onderzoeken welke
locaties geschikt zijn. We willen als regio in 2030 samen
twee terawattuur aan duurzame energie bijdragen aan het
nationale Klimaatakkoord. Ter vergelijking: één terawattuur
is zo’n 2.500 voetbalvelden vol met zonnevelden.
Ontwikkelingen in Helmond
Specifiek voor Helmond werken we aan een Visie
Zonnevelden voor de inpassing van zonnevelden in
onze gemeente. Ook ontwikkelen we een Transitie Visie
Warmte, waarbij de aanpassing van het warmtenet
een belangrijk onderdeel is. Daarnaast zetten we in op
gedragsverandering om energie te besparen en heeft de
gemeente een voorbeeldrol met de ontwikkeling van een
duurzaam Huis voor de stad.

Meer duurzame energie, minder CO2 uitstoot
en meer ruimte voor kwalitatief groen en water;
dat zijn de ambities in Helmond waarvoor alle
lichten op groen gaan! Blijf op de hoogte van
wat er in de stad allemaal gebeurt, wat je zelf
kunt doen én welke hulp je kunt krijgen.
www.allelichtenopgroen.nl
info@allelichtenopgroen.nl
@allelichtenopgroen
@allelichtenopgroen
Energiehuis Helmond, Torenstraat 3-5
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Diploma-uitreiking
in corona tijd
Helmond
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Diploma als beloning
voor vier jaar
keihard werken

Tekst Floortje Jansen.
Voor veel eindexamenleerlingen verliep het afgelopen jaar
heel anders dan gedacht. Niet
alleen het eindexamen ging niet
door, ook het traditionele gala
en de diploma uitreiking moesten anders worden georganiseerd. Het Dr.-Knippenbergcollege in Helmond bedacht hiervoor een passend alternatief.
Twee in één
De school bedacht daarom een
plan om toch een diploma uitreiking te kunnen organiseren.
Leerlingen mochten in gala kleding en met chique vervoer het
schoolplein op komen rijden.
Hier werden zij ontvangen met
een drankje, een hapje en een
verwelkomend interview. Zo
werd het een eindexamengala
en een diploma uitreiking in één.

De livestream. F | Floortje Jansen.
met een foto van kickboksicoon
Nieky Holzken en de quote;
“Niks nie gratis, keihard voor
geknokt!” trok de aandacht. Het
was bedoeld om de maanden
voor de schoolexamens te benadrukken, waarin de leerlingen,
net zoals voorgaande jaren, keihard hebben moeten knokken.
Iedere leerling mocht een foto

docenten, klasgenoten en de
sfeer hier ga ik wel echt missen.”
100% geslaagd
Binnen, bij het officiële gedeelte,
sprak Paul van den Berg zijn vwo
6 klas als trotse mentor toe. Ondanks dat alles anders was dan
vorige jaren, genoot hij er van.
“Normaal gesproken ben ik een
beetje zenuwachtig om iets als
dit te doen, maar in dit geval
had ik dat totaal niet. Ik had me
goed voorbereid.” Het slagingspercentage op het vwo was dit
jaar 100% op het Dr.-Knippenbergcollege.
“Ze hebben er hard voor moeten
werken van mij en dat was niks
nie gratis,” grapt van den Berg. s

Een felicitatie op afstand. F | Wido Jansen.
De vervoersmiddelen varieerden
van een speelgoedtractor tot
een heuse sportwagen, waar de
leerlingen vol trots over vertelden tijdens hun interview bij de
ingang van de school. De leerlingen mochten maximaal 2 familieleden meenemen. Andere
geïnteresseerden konden de
uitreiking bijwonen door middel
van een livestream.
“Niks nie gratis!”
Maar vooral het enorme bord

maken voor het bord met een
Polaroidcamera en ook het traditionele klassenmoment werd
er voor vastgelegd.
Niet alle stappen doorlopen
Eindexamenleerling Anne van
Mierlo vond het toch wel een
beetje wennen. “Het is heel gek,
het voelt niet alsof je alle stapjes
hebt doorlopen voordat je hier
vanavond mag zijn.” Ondanks
dat heeft ze wel een leuke avond
gehad. “Het leuke contact met

Variërende voertuigen.
F | Wido Jansen

Adcommunicatie, levert nieuwe websites op
Helmond
Adcommunicatie, uitgever van
deze weekkrant, maakt in haar
studio ook moderne websites.
Trots zijn ze om te melden dat
er diverse websites opgeleverd
zijn de afgelopen tijd.
Een webshop voor www.wiegersXL.nl in Asten. Gevraagd
werd naar een gebruiksvriendelijke moderne website. Het resultaat mag er zijn. Voor Vloer Het

Zelf (met zeven vloerenzaken in
Nederland) werd www.vloerhetzelf.nl onlangs gerestyled en gemoderniseerd opgeleverd. In een
samenspel met de klant werd
een site naar wens gerealiseerd,
die makkelijk door hen zelf bij te
houden is.
Voor het Helmondse Munsters
Metaal, werd een geheel nieuwe
site ontworpen en gerealiseerd.
De nieuwe gepresenteerde uitstraling was geheel naar wens
van de klant. De vormgeving

is van KlaasenVandeursen, de
Helmondse reclame makers zijn
dan ook trots op dit product.
www.munstersmetaal.nl
Wilt u een nieuwe moderne
website of kan deze wel een opfrisser gebruiken? Bij Adcommunicatie/KlaasenVandeursen bent
u aan het goede adres.
www.adcommunicatie.nl
www.klaasenandeursen.com
0492-854350 s

Julian Meeuwis. F | Jan van Brabant College.

Helmond
Donderdag 2 juli stond op het
Jan van Brabant College vestiging Deltaweg in het teken
van de diploma-uitreiking 20192020. Een bijzondere dag, een
mijlpaal, een afsluiting van een
tijdperk voor de geslaagden. 141
diploma’s werden uitgereikt,
drie leerlingen slaagden zelfs
cum laude.
De laatste maanden verliepen
door de coronacrisis niet zoals
in een normaal eindexamenjaar.
De school ging dicht, eindexamens werden geschrapt, reizen
gecanceld en het gala afgeblazen. Gelukkig kon de diplomauitreiking wél plaatsvinden, zij
het in aangepaste vorm. Waar
normaal de Veka sporthal gevuld werd met 400 stoelen werden de geslaagde leerlingen daar
nu in kleinere groepjes ontvangen, verdeeld over zes sessies. Zo
konden ze toch samen met hun
trotse ouders/verzorgers hun diploma in ontvangst nemen. Mét
aansluitend een gezellig samenzijn op het schoolplein.

Cum laude
Drie leerlingen slaagden dit jaar
zelfs cum laude, een prachtige
prestatie. Julian Meeuwis deed
dit met het hoogste cijfergemiddelde: een 8,1 en ook nog een
extra vak. Julian: “Ik heb het vak
aardrijkskunde extra gedaan en
dat ging me best gemakkelijk af.
Lessen heb ik daar niet voor gevolgd, ik heb de stof zelfstandig
voorbereid. Ik was best zenuwachtig of het wel allemaal goed
zou gaan, maar dat was dus niet
nodig”.
Dezelfde mentor voor vier jaar
Op het Jan van Brabant College
vestiging Deltaweg houden de
leerlingen in principe gedurende
hun hele middelbareschooltijd
dezelfde mentor.
De mentoren zijn dus vier jaar intensief betrokken geweest bij het
wel en wee van ‘hun’ leerlingen.
Dat maakt het loslaten nu best
intens. Elke leerling heeft zijn
eigen verhaal en legde op zijn
eigen manier de weg naar het diploma af. Trots zijn de mentoren
op alle leerlingen. En een traantje
wegpinken mag dan best. s
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Tijdstunter altijd IK BEN ‘N
de voordeligste HELMONDER
Helmond

Er is weer een mooi initiatief ontstaan
uit gebundelde krachten van enkele lokale Helmondse ondernemers. In deze
roerige tijden waarin onze gezondheid
op nummer 1 staat en waarin we massaal thuisbleven, hebben we het internet
als vaste leverancier van diverse producten ontdekt. Daarbij zijn we ook veel
valkuilen tegengekomen. Vast en zeker
herkenbaar: lange levertijden, producten
niet leverbaar maar wel betaald, slechte
kwaliteit, slechte service, geen contactgegevens of lange wachttijden bij de
helpdesk.
Naast deze bovengenoemde ergernissen steunen we onze lokale middenstand
ook niet. Naast het shoppen in de fysieke
winkelstraten van Helmond, kun je nu
ook online de winkelstraat van Helmond
verkennen via www.tijdstunter.nl. Lekker
vertrouwd online in Helmond winkelen.

Meerdere lokale Helmondse ondernemers
hebben de handen ineengeslagen en een
website opgericht genaamt “Tijdstunter”
waar hun producten tegen de voordeligste
prijs aangeboden worden.
Het gaat hierbij om kwaliteitsproducten
van bekende merken waaronder elektronica, parfums, schoenen, speelgoed, tassen en sieraden. Zie ook de regelmatig terugkerende advertenties van Tijdstunter in
deze krant. De beste drie deals staan op de
homepage van deze gebruiksvriendelijke
site en je ziet precies hoe lang de actie nog
loopt.
Er is telkens een beperkte voorraad dus sla
je slag en koop! Vanaf een aankoopbedrag
van €50, worden de pakketjes gratis bij je
thuisbezorgd. En bestel je voor 16.00 uur,
dan heb je je aankoop de volgende dag al
s
in huis! 
www.tijdstunter.nl
Postadres: Elzaspassage 11
5701 RW Helmond

WWW.TIJDSTUNTER.NL
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GUESS CONFETTI
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MEER MODELLEN OP WWW.TIJDSTUNTER.NL
www.tijdstunter.nl • Postadres: Elzaspassage 11, 5701 RW Helmond
Gratis verzending voor alle bestellingen vanaf € 50,00. • Voor 16:00 besteld, volgende werkdag in huis!
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ALLES WORDT NETJES
VOOR JE INGEPAKT
EN GELEVERD.
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Sportpark Houtsdonk
presenteert verenigingen
Helmond-West
Heeft u altijd al eens kennis
willen maken met een bepaalde sport? Of het nu gaat om
Dansen, Twirlen, Taekwondo,
voetballen of Kickboksen.
Sportpark Houtsdonk biedt u
de mogelijkheid om op zondag
12 juli kennis te maken met deze
sporten/verenigingen. De verenigingen die tijdens de coronacrisis gebruik hebben gemaakt
van het sportpark willen hun
sport graag aan u laten zien.
De verenigingen maken normaliter gebruik van een (sport)
zaal, maar het buiten sporten
tijdens de coronacrisis is ze zeker niet tegengevallen. Diverse
verenigingen blijven ook in de
toekomst gebruik maken van
deze mogelijkheid tot buiten
sporten. Ouders van de kinderen
zijn ook zeer te spreken over de
maatschappelijke functie van
HVV Helmond om hun kind te
kunnen laten sporten op hun
Sportpark. Vanaf 10.00 uur zullen
onderstaande verenigingen zich
aan u presenteren. De gehele
dag zal onder leiding staan van
DJ Jeffrey die zorgt voor de muziek van de dansverenigingen.
Let wel op dat we ons allemaal
houden aan de richtlijnen van
het RIVM. Bent u verkouden of
grieperig op 12 juli, blijft u dan
thuis en maak een afspraak met
betreffende vereniging om op
een later moment kennis te komen maken met de sport/vereniging.
DéDé Dance
DéDé Dance is een balletschool uit Veldhoven met ruim
30 locaties over heel Brabant.
Ze richten zich met name op
de stijlen danceballet, klassiek, modern en urban. DéDé
Dance is er voor jong en
oud, de dansers variëren
van 1,5 jaar tot volwassenen.
Normaal dansen ze met 9 groepen bij S.C.C. ’t Brandpunt maar
door de corona maatregelen was
ook DéDé een tijdelijke buitensport geworden en gaan trainen
op de velden van HVV Helmond.
Op de presentatie dag zullen 8
van de 9 groepen hun dans laten
zien waar zij de afgelopen tijd
aan hebben gewerkt.
Inmotion
InMotion presenteert de vetste
HipHop, Breakdance, Clubbing,
Kidswing, Zumba en Jazz/modern lessen. Door deze variatie
aan stijlen kun je zelf bepalen

wat je wilt leren. Onder begeleiding van (opgeleide) dansprofessionals kun je je danstalent ontwikkelen. Of je nu een
beginnende danser bent of een
gevorderde danser, je kunt bij
InMotion terecht. Binnen InMotion hebben ze namelijk groepen
voor starters tot aan dansers met
de nodige ervaring.
Twirlvereniging
Imagination
Op dit moment is deze vereniging druk bezig met nieuwe
technieken en dansen. Zodra het
ze weer toelaat willen ze weer
deel gaan nemen aan wedstrijden en bereiden ze zich dan daar
ook op voor. Tussendoor proberen ze veel lol te maken en hebben ze het zeker gezellig
Op 12 juli zullen ze zich aan jullie
presenteren en wil je meedoen
meld je aan gedurende de dag
bij de kantine. Tijdens een korte
presentatie zullen ze aan jullie
diverse technieken / bewegingen laten zien zoals kidstwirl,
dancetwirl en twirlen in diverse
varianten.
DV X-Perience
DV X-perience is een dansvereniging waar je garde en show kunt
dansen. DV X-perience heeft
wedstrijd- en fungroepen in verschillende leeftijdscategorieën.
Bij DV X-perience kun je dansen
vanaf de leeftijd van 3,5 jaar. Op
12 juli wordt er een demonstratie
geven die bestaat uit optredens
van onze Funkids, Teengarde,
Teenmodern,
Funkymodern,
Dancegarde, Dancemodern en
Dancefreestyle. De groepen zullen kleine stukjes laten zien uit
hun nieuwe dansen voor het
seizoen 2020/2021. Ook zullen
de solo’s (junioren-, jeugd- en
hoofdklasse) een demonstratie
geven van spectaculaire elementen. Verder zijn de leden vanaf
10.00 uur actief op het veld bezig met (open)trainingen, waar
je dus een kijkje kunt nemen en
zelf ook mee kan doen.
Mansouri gym
Mansouri Gym Helmond is
een vereniging gespecialiseerd
in Oosterse vecht- en verdedigingssporten, met name Thaien kickboksen.De sportschool is
voor iedereen.
Vanuit de vereniging vinden we
het erg belangrijk respect te tonen voor elkaars cultuur.
Naast het samen beoefenen
van de sport binnen de vereniging organiseert Mansouri Gym
voor haar leden ook met grote
regelmaat activiteiten buiten
de vereniging. Op de presentatie dag willen wij dan ook

een training van verschillende
groepen presenteren. De training bestaat cardio oefeningen,
kracht en Kickboks technieken.
Taekwon-Do Soo Bak-Gi
Taekwon-Do Soo Bak-Gi is een
Taekwon-Do club met leden
vanaf 3 jaar t/m +/- 60 jaar.
De
lessen
bestaan
uit:
- Tigers LSE: weerbaarheidsprogramma voor 3-7 jarigen.
- Taekwon-Do: zelfverdedigingssport voor 7 jaar en ouder.
Tijdens de presentatie dag zullen
ze diverse onderdelen uit de Taekwon-Do laten zien zoals Tuls
(stijlvormen), sparren (gevecht),
hoogtesprong, zelfverdediging,
planken breken.
WVV
Oldstars
Helmond
WVV Oldstars Helmond is een
zelfstandige voetbalvereniging
van enthousiaste 55 plussers en
maken iedere dinsdag en vrijdag
van 10.00 uur tot 11.30 uur gebruik
van sportpark Houtsdonk. Deze
enthousiaste groep begint iedere
training met het nuttigen van de
nodige koppen koffie waarna de
training zal beginnen. WVV Oldstars Helmond verwelkomt elk
nieuw lid, vanaf 55 jaar, Ben je
geïnteresseerd, kom dan zondag
12 jullie naar Sportpark Houtsdonk en trap een balletje mee.
HVV Helmond
HVV Helmond is een voetbalvereniging
gelegen
in
de wijk Helmond West.
Voor de nieuwe jonge gezinnen in de wijken West/ Anna/
Overspoor en Suytkade is het
sportpark lekker dichtbij. De
vereniging is eigenaar van Sportpark Houtsdonk en is trots op
de samenwerkingen met de
bovenstaande
verenigingen.
Bij HVV Helmond is iedereen (vanaf 4 jaar) welkom
om te komen voetballen.
Vanaf 4 jaar wordt er in spelvormen geleerd om met een bal
om te gaan. Elke maandag en
woensdag avond traint de jeugd
en iedere dinsdag en donderdag
avond trainen de senioren. Op de
presentatiedag zullen de mini’s
onder begeleiding van de trainers diverse spelvormen laten
zien, lijkt het je leuk om mee te
doen ben je van harte welkom.s
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Een klein menneke vroeg: “Meneer, hoe kom ik bij de Keijebijters?”
Alhoewel het nog lang geen carnavalstijd is, krabde man achter zijn
oren en vroeg het knaapje waar hij woonde. Het menneke antwoordde in de Pronto waarop de man zei dat het dan bijzonder moeilijk was
om bij de Keijebijters te komen, want dan woonde aan de verkeerde
kant van de knaal.
Toevallig heb ik in het verleden wel eens iemand ontmoet die veul met
die club te maken had, vertelde de man en vroeg aan hem wat hij voor
werk deed. Hij was “in between two jobs” hetgeen in normaal Hellemonds betekent dat ie in de WW zat. “En, zei de man tegen het jongetje, dat dat nou juist het probleem is om er bij de Keijebijters tussen
te komen. De man vertelde verder aan het knaapje dat je geografisch
gezien moest wonen in de Oranjebuurt of de villawijk de Vrand en dat
je minimaal bij HUAC of HMHC moest hockeyen dan wel bij Shaile
moest tennissen en zeker lid moest zijn van een golfclub.
Bovendien moest je aan kunnen tonen dat als je op Carolus je diploma
niet kon halen dit hebt moeten “kopen” bij de Rijks HBS in Molenstraat.
Daarnaast was het verplicht een opleiding te volgen voor de prinsengarde om door te kunnen stromen naar de raad van elf. Wat ook niet
onbelangrijk was, is het feit dat je minimaal 10 keer bij Schevelingen
moest zijn geweest om te ervaren hoe daar op de achterkant van een
bierviltje de contracten werden opgesteld aan wie gegund werd en
hoeveel schrijfgeld er werd per project werd uitgekeerd. Als je dit op
je palmares hebt kereltje, dan maak je een klein kansje om bij die club
te kunnen komen. Houd er dan wel rekening mee dat er nog grotere
bobo’s zijn waar je wel naar moet luisteren en geen tegenspraak moet
geven want dan kun je ook je biezen pakken.
“Nou, dé is nogal wa”, zei het jongetje.” Een dan te bedenken dat vruger de hele familie van de wevers op keien moesten bijten om zoveel
mogelijk speeksel te produceren die nodig was voor goed weefgaren
te twijnen en dat de Happy Few daar nu een geuzennaam van gemaakt hebben met het genot van ander vocht van de bekende familie.
Ik denk meneer dat ik maar ga sparen om voetbalschoenen te kunnen
kopen en dan ga ik bij Klein Arsenal of Oranje Zwart voetballen, die
hebben ook kapsones maar die begrijp ik tenminste.”

Het Hageneesje

WWW.GROOTPEELLAND.NL
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Oranjekade, helemaal OK!
manager Joost van der Geest uit
waarom.

Helmond
Sinds kort kom je een nieuw
magazine tegen in de Helmondse binnenstad: Oranjekade
helemaal OK! Een gebiedsmagazine van projectontwikkelaar Rezidenz over een nieuwbouwplan met 265 woningen
in tijdloze pakhuisarchitectuur
aan het kanaal. Op deze locatie in het noorden van de stad
heerste vroeger een bedrijvigheid van jewelste, supermarktketen EDAH kwam hier tot
bloei. De vier Friese kruideniers
Ebben, Dames, Aukes en Hettema hebben daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan
de industriële ontwikkeling van
Helmond.
Plan Oranjekade
Oranjekade geeft het centrum
een nieuw gezicht met vijftien
woongebouwen aan de kade,
met grote binnenpleinen en
prachtige organische tuinen met
veel biodiversiteit. De watertoren en supermarkt AH XL worden omgeven door een nieuw
aan te leggen watertorenpark,
waarin het riviertje de Aa bovengronds wordt gehaald. De vele
woningtypen worden gebouwd

Lezenswaardige verhalen
Daarnaast vertellen de stedenbouwkundige,
(landschaps-)
architecten en projectontwikkelaar over het bijzondere karakter
van Oranjekade.
Het bouwbedrijf biedt een kijkje
achter de schermen, de kleinzonen van oprichters Aukes en
Hettema halen herinneringen op
aan de geschiedenis van EDAH
en mensen die in Helmond wonen en werken geven hun visie
op de omgeving, kunst en cultuur en de identiteit van de stad.
Directeur Johan Liebregts van Rezidenz overhandigt wethouder Gaby van den Waardenburg het eerste
exemplaar van magazine Oranjekade. F | Johan Bakels.
voor verschillende doelgroepen
en een groot aantal is flexibel
in te delen, waardoor aan huis
gebonden beroepen mogelijk
zijn. Eye-catcher in het plan is de
historische gevel van het EDAHkantoorpand. Deze wordt geïntegreerd in een woongebouw
met een opvallende opbouw.
De gevel was dé inspiratiebron
voor de architecten: ze hebben
het ontwerp van Lambert de

Vries uit 1927 genomen als gereedschapskist voor een tijdloze
pakhuisarchitectuur van wereldse allure. Van oude verhalen
worden nieuwe gemaakt, EDAH
leeft voort.

matie van Helmond, zoals we die
voor ogen hebben”, zegt wethouder Gaby van den Waardenburg.
“We willen een aantrekkelijke
stad creëren voor mensen en
bedrijven, met kwaliteit van wonen, werken, leven en recreëren.

Ook leggen geïnteresseerden
in plan Oranjekade uit waarom
ze hier graag willen wonen. Het
magazine bevat tips voor winkelen en uitgaan en heeft een
eigentijdse vormgeving met veel
mooie foto’s van mensen, het
centrum en de natuur.

2e
BROEK
2
0
%
KOeRIeR SA5L0
E
%
NOdIG?
KORTING
OP 30%
40%
ALLE MERKEN
Oranjekade sluit naadloos aan
bij ons Centrumperspectief
2030.” In het magazine leggen
de wethouder en programma-

www.oranjekadehelmond.nl

DEELENMENSWEAR.NL

Geldig t/m 30 mei 2020

Transformatie
Gemeente Helmond is enthousiast en noemt het plan een ‘game
changer’ voor de stad. “Oranjekade draagt bij aan de transfor-

Helemaal gratis!
Oranjekade helemaal OK! is
gratis verkrijgbaar zolang de
voorraad strekt (zie advertentie
elders in dit blad).

Hoofdstraat 42, Best, tel.: 0499-329997
Mierloseweg 329, Helmond, tel.: 0492-536450
Korte Kerkstraat 38, Geldrop, tel.: 040-2985253

NIEUW IN HELMOND • NIEUW IN HELMOND

adc
koeriers
®

helmond

nationaal | internationaal

bel 06 53 133 535
adC is een dienst van adcommunicatie - steenovenweg 20 - 5708 HN Helmond

KAPSALON

Nicole

Voor dames, heren EN kinderen

knippen €15,Mierloseweg 51, Helmond
T: 06 300 75 443 (Bel of kom langs om een afspraak te maken)
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BAM Wonen start verkoop
67 appartementen De Weef in Helmond

gen wordt ook een Meet & Greet
georganiseerd op zondag 12 juli
bij Hotel West Ende, Steenweg 1
te Helmond.

Helmond
Helmond: BAM Wonen startte
op woensdag 8 juli met de online verkoop van 67 koopappartementen in het project De
Weef in hartje centrum Helmond. De Weef bestaat uit drie
in hoogte variërende, iconische
gebouwen en wordt gerealiseerd in het onlangs geopende
Burgemeester Geukerspark. De
gebouwen worden omgeven
door de Zuid Willemsvaart en
het groene park met de Aa, de
beekloop die bij de aanleg van
het park weer bovengronds is
gaan stromen.
Groen en exclusief
De Weef bestaat uit 67 koopappartementen, verdeeld over drie
gebouwen, variërend van tweetot
vierkamerappartementen
van circa 80 m² tot maar liefst 125
m² en enkele exclusieve appartementen van circa 145 m² tot 158
m². Alle woningen hebben een
luxe afwerking en zijn van alle
gemakken voorzien. Zo beschikken alle appartementen over
riante buitenruimten, een eigen
parkeerplaats en extra berging in

In verband met de COVID-19
maatregelen is het reserveren
van een ticket voor deze Meet &
Greet verplicht. Meer informatie
is terug te vinden op de projectwebsite www.weefhelmond.nl.
Unieke woonbeleving voor kopers bij Homestudios
Kopers krijgen de mogelijkheid
om voor de indeling en afwerking van hun woning een unieke
experience bij Homestudios te
doorlopen. Op basis van hun
persoonlijke situatie en wensen
maken de kopers een fysieke
en digitale klantreis en doen zij
daarmee een complete woonervaring op, voordat ze in hun
nieuwe woning gaan wonen.
het souterrain. De koopsommen
zijn vanaf €299.000 tot en met
€709.000 v.o.n.
Het ontwerp is het resultaat
van een intensieve samenwerking tussen VFO architecten,
buro Lubbers en BAM Wonen

en kenmerkt zich door organische lijnen en veel ruimte voor
groen. Zo gaan de gebouwen
op in het Burgemeester Geukerspark en vice versa. Het appartementencomplex met halfverdiepte parkeergarage is bestemd

PRODUCTIEMEDEWERKER
Bedrijfsproﬁel

Kanters Special Products ontwikkelt, produceert en verkoopt o.a. voedingssupplementen, reinigingsen desinfectiemiddelen voor (water)leidingen en kuikenpapier vanuit onze vestiging in Lieshout.
De producten worden ingezet binnen de intensieve veehouderij en rundveehouderij met als doel het
verbeteren van het bedrijfsresultaat door ondersteuning van de diergezondheid en het voorkomen
van het gebruik van antibiotica.
Om voor de veehouder een zo hoog mogelijk rendement te behalen tegen zo laag mogelijke kosten
bieden wij een deskundige en persoonlijke begeleiding bij het gebruik van de producten.
Kennis, hoogwaardige kwaliteit uit eigen productie, praktisch advies, service en een eerlijke en
hartelijke manier van zaken doen vormen de basis om wereldwijd toonaangevend te zijn.

Momenteel zijn wij op zoek naar een productiemedewerker m/v

Functieomschrijving productiemedewerker

• Als productiemedewerker ben je verantwoordelijk voor het produceren volgens recepturen en het
afvullen van (vloeibare) voedingssupplementen en verzorgingsproducten
• Je legt de activiteiten vast volgens de gestelde kwaliteitsnorm en rapporteert aan de Productie
Manager
• Je maakt deel uit van een klein team van enthousiaste collega’s

Functie-eisen productiemedewerker

De productiemedewerker die wij zoeken beschikt over de volgende kwaliteiten:
• MBO werk- en denkniveau
• Je bent een aanpakker, werkt nauwkeuring en houdt de kwaliteit van het eindproduct goed in de gaten
• Ervaring in werken met chemische producten is een pre en je houdt je aan bedrijfs- en
veiligheidsvoorschriften
• Je kunt omgaan met productiedruk
• Verder beschik je over goede communicatieve vaardigheden voor het verrichten van lichte
administratieve handelingen
• Bij voorkeur in het bezit van een geldig heftruckcertiﬁcaat

Arbeidsvoorwaarden

De functie van productiemedewerker is een zelfstandige, fulltime functie (40 uur) met veel
verantwoordelijkheden. Kanters Special Products besteedt veel aandacht aan het creëren van een
gezonde en motiverende werkomgeving met uiteraard passende arbeidsvoorwaarden, waaronder een
goede pensioenregeling en de mogelijkheid tot het volgen van opleidingen.
Spreekt het je aan om ons team te komen versterken en ben je op korte termijn beschikbaar, reageer dan
snel en stuur je sollicitatie met CV naar m.heesterbeek@kanters.nl
E-mail: m.heesterbeek@kanters.nl

Kanters Special Products BV
De Stater 32
5737 RV Lieshout

voor het midden- en hogere
koopsegment, met grote buitenruimtes en toepassing van de
nieuwste duurzame technieken.
Start verkoop en Meet & Greet
Voor het beantwoorden van vra-

Ook hebben zij de mogelijkheid
om hun individuele woonwensen in werkelijkheid te ervaren
en uit te laten voeren.
Zo helpt Homestudios bewoners
van hun huis ook echt een thuis
te maken. s

SMEULDERS
SFEERMEUBELEN

TOTALE
LEEGVERKOOP

40% tot 70%

KORTING

IEDERE ZATERDAG 10.00-17.00 uur
MIERLOSEWEG 136, HELMOND
Wij bedanken al onze klanten voor
het vertrouwen in de afgelopen 36 jaar.
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Gezocht: dames met hockeyervaring
Helmond
Een oproep aan dames van boven de 30 met hockeyervaring:
zin om het hockeyen weer op te
pakken in een sportief en gezellig team op de zondagmorgen?
We zoeken nieuwe teamgenoten voor de dames veteranen
van HC Mierlo. Lijkt het je leuk?
Neem dan contact op met aanvoerder Carla van Velden via
DVAmierlo@gmail.com en kom
een keertje meetrainen om kennis te maken. In het team spelen
ook dames uit Mierlo en Brandevoort. s

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout
Misintenties online opgeven
U kunt de misintenties nu ook online opgeven. Deze dienen uiterlijk twee weken vóór de datum van de te lezen / publiceren
intentie opgegeven te zijn. Het formulier graag volledig invullen
op;
www.damiaanhelmond.nl/misintenties

F | HC Mierlo.

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl

Veilig op elke hoogte. DIRKS

weekkrant de loop

HELMOND
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

Ladders & trappen

Kooiladders

Moduletrappen

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

Steigers

Valbeveiliging

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

D I R K S

K L I M M AT E R I A L E N

OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts, Chris Thielen en
Mandy Meeuwsen.
BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie
www.klaasenvandeursen.com

Zaterdag 11 juli
10:00 uur Luciakerk, Eerste communie
14:00 uur Luciakerk, Eerste communie
Intentie voor Opa Jan Wijnen
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna,
Mia van den Reek-Canters;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; met orgelspel
Bij gelegenheid van haar verjaardag om zegen voor Marissa
Boekestein-Gan
Zondag 12 juli
10:15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; met orgelspel
Ton van Dael-Derksen; Thij Deelen; Beb en Henk Kat-Maagdenberg; Hans Vlems; Jeanne Vijfeijken-van Krugten; Ad van
Stiphout; Riek Otterdijk-Berends; zoon Frans Verbart vanwege
verjaardag;
Donderdag 16 juli
19.00 uur Lucia kerk;
Zaterdag 18 juli
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna,
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout;
Zondag 19 juli
10:15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoogmis m.m.v. het kerkkoor
Zus Schmiehusen-Vermeer en overleden familie;
www.damiaanhelmond.nl

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE TRUDOKERK STIPHOUT
www.damiaanhelmond.nl
Missen en misintenties St.-Trudokerk, Dorpsstraat, Stiphout
Misintenties online opgeven
U kunt de misintenties nu ook online opgeven. Deze dienen uiterlijk twee weken vóór de datum van de te lezen / publiceren
intentie opgegeven te zijn. Het formulier graag volledig invullen
op; https://damiaanhelmond.nl/misintenties
Zondag 12 juli
10.30 uur
Anneke van der Els-van Dijk, Pauline Meijer-Termeer, Frans
Cornelissen, Miel van der Heijden, Riet Raijmakers-Cunnen,
Roos van de Kerkhof-Peeters, Annie Meulendijks-Hendrix.

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen

Zondag 19 juli
10.30 uur
Dora Hekkens-van Haandel, Francien van den Elsen-Knoops,
Fransje Hornix-Bloemen en Jac Hornix, Henk Helsper en Hanny
Helsper-Bloemen, Yolanda Buiteman-van den Eertwegh, Femke van Stiphout

BETALINGEN
IBAN: NL97RABO018.10.96.145

www.damiaanhelmond.nl

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.
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Als tranen een trap kunnen bouwen en herinneringen een brug.
Dan klommen wij hoog naar de hemel en nemen wij je gewoon mee terug.
Intens dankbaar voor de onvoorwaardelijke liefde die zij ons heeft geschonken,
delen wij u verdrietig mede dat, na een afnemende gezondheid is overleden
onze lieve (schoon)moeder, oma en omi

Mien Gruijters - van Leuken
echtgenote van

Jan Gruijters †
* Mierlo, 23 april 1932
Helmond: Mario †
Janine en Eric
Eden-Mario, Fynn, Livia
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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

† Helmond, 6 juli 2020
Herinner mij niet in sombere dagen.
Herinner mij in de stralende zon.
Herinner mij hoe ik was, toen ik nog alles kon.

Geldrop: Mirjam en Peter
Kylie en Giorgio

We hebben op donderdag 9 juli in besloten kring
afscheid van ons mam genomen in het crematorium in Helmond.
Ameidepark Helmond
Correspondentieadres: Volmolenplein 28, 5667 RT Geldrop

Met liefde heeft hij voor ons geleefd en gezorgd.
Nu moeten we met veel verdriet afscheid nemen van
mijn lieve man, ons pap, opa en overgrootopa

Harrie van Asten

Uitvaartzorg van de Kerkhof

Drager van de Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice
Onderscheiden met de Sint Lucia speld
echtgenoot van

Martha van Asten-Weijts

Dé uitvaartondernemer voor Helmond e.o.

Corona-crisis?

Uitvaart
vanaf
€ 1695-,

Er is zoveel méér mogelijk dan u denkt!
Informeer gerust vrijblijvend naar de mogelijkheden.

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

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

Hij overleed in de leeftijd van 84 jaar.
Martha van Asten‑Weijts
Ellie en Maarten
Anita en Leo
Hetty en Joan
Jolanda en Guus
Kleinkinderen en achterkleinkind
5 16-05-1936
a 30-06-2020
Alphonsusplantsoen 125, 5706 BC Helmond.
In verband met de maatregelen omtrent het coronavirus
hebben wij in besloten kring afscheid genomen van Harrie.

Er is een Helmondse heengegaan…..

‘Wij staan altijd
voor u klaar.’

Na een vreugdevol leven met Ted de Haas is na haar val met Pasen
haar levensvreugde weggegaan en bleef de pijn en vermoeidheid.
Daar is zij nu van verlost. Wij moeten afscheid nemen
van onze zus, schoonzus en tante

Yvonne, Valerie en Patricia van DELA

Tiny Smits
Catharina Maria
Ted de Haas †
* Bergen, 22 mei 1941
Arlington WA:
Haarlem:
Woudenberg:

† Valkenswaard, 6 juli 2020
Ineke en Henry
Henk en Trudy
Mieke en Gijs
Neefjes en Nichtjes

Correspondentieadres:
Henk Smits
Rijkstraatweg 349
2025 DA Haarlem

Ons ervaren team helpt u graag om het afscheid
altijd persoonlijk en bijzonder te maken.
Voor leden en ieder ander. Ga voor informatie
naar dela.nl/helmond of bel 0492 72 94 78
voor een persoonlijk gesprek.

Tiny is overgebracht naar het uitvaartcentrum Berkendonk,
Meanderlaan 1 te Helmond, alwaar geen bezoek.
De crematieplechtigheid zal zaterdag 11 juli in besloten kring plaatsvinden.
Wij zijn de medewerkers van zorgcentrum Kempenhof dankbaar
voor de liefdevolle verzorging.
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Voorstellingen en gratis proeflessen SamenLoop voor Hoop
Jeugdtheaterschool Annatheater uitgesteld tot juni 2022
Dag en tijd: woensdag 15 juli van
15.45 tot 16.45 uur voor kinderen
tot 12 jaar en donderdag 16 juli
van 18.30 tot 19.30 uur voor jongeren. Voor meer informatie: laviniagermano@annatheater.nl
of bel: 06-44369288.

Voor meer informatie:
www.annatheater.nl
Informatie kaartverkoop:
tel.: 06 28104333

Helmond
Anna Presenteert:
Op 11 en 12 juli spelen leerlingen
van Jeugdtheaterschool Annatheater vier verschillende voorstellingen waarin ze laten zien
wat ze kunnen na het volgen
van een cursus acteren op onze
Jeugdtheaterschool.
Kom kijken naar: “Het lieve
heksje”, “De prins op de erwt”,
“De zwervertjes” en “Orfeus en
Eurydike”

Gratis proeflessen
Op het toneel kun je van alles beleven. Je fantasie gebruiken om
allerlei spannende, gekke en onverwachte situaties te beleven.
Het is niet alleen ontzettend leuk
om toneel te spelen, je leert ook
een heleboel. Altijd al op de planken willen staan? Kom gratis een
proefles volgen!

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

VAKANTIE BEZORGERS
GEVRAAGD!
VOOR ÉÉN OF MEERDERE WEKEN.

06-18938912

F | SamenLoop voor Hoop.

Helmond

EEN DIGITALE WEKKER
MET WIRELESS
OPLAADFUNCTIE
Aangeboden door:

Elke week gegarandeerd 50.000 likes!
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Het bestuur van de SamenLoop
voor Hoop Helmond/Laarbeek
heeft besloten om de zesde editie van de SamenLoop, die was
gepland in juni komend jaar,
door te schuiven naar het jaar
2022. Reden hiervoor is de Coronacrisis. Het evenement zal
dan plaatsvinden in het weekend van 25/26 juni 2022.

2 1

Mail de gele oplossing voor 15 juli naar: actie@deloop.eu
o.v.v. je naam, geboortedatum en telefoonnummer. Minimale leeftijd voor
deelname is 18 jaar. Prijswinnaar krijgt een persoonlijk bericht.

In de afgelopen maanden is
onderzocht of het haalbaar is
om het 24 uurs wandelevenement, dat tweejaarlijks wordt
georganiseerd onder auspiciën
van KWF Kankerbestrijding, in
juni 2021 te laten plaatsvinden. Er
ontstonden grote zorgen n.a.v.
de economische ontwikkelingen ten gevolge van Corona of
bedrijven en particulieren warm
zouden gaan lopen voor het
leveren van een financiële opbrengst voor dit goede doel. En
ook de huidige richtlijnen met
betrekking tot het voldoende
afstand houden tussen mensen
bemoeilijken de organisatie van
een warm en gezellig samenkomen, samen lopen en samen
acties voeren. Daarnaast spreken wij ook over een kwetsbare
groep eregasten, mensen die aan
de ziekte kanker lijden of kanker
hebben gehad en overwonnen.
Alle SamenLopen van dit jaar
zijn in overleg met KWF Kankerbestrijding vanwege Corona
afgelast. Het organiseren van
een drukbezocht evenement als
de SamenLoop voor Hoop vergt
wel een jaar voorbereidingstijd
wil het slagen. Op 1 juli is de
knoop doorgehakt en besloten
om meer tijd te nemen voor het
organiseren van dit drukbezochte evenement en schuift het door
naar het jaar 2022.

Het bestuur van de SamenLoop
voor Hoop is qua bezetting
grotendeels vernieuwd. Na afloop van de vijfde editie in 2019
werd afscheid genomen van een
vijftal bestuursleden die vanaf
het eerste uur de kar getrokken hadden. Recent moest ook
voorzitter René van Luytelaar
de hamer overdragen omdat hij
het overgrote deel van het jaar
in Portugal zal verblijven. In de
afgelopen maanden mochten
al enkele nieuwe bestuursleden
worden verwelkomd. Op de vergadering van 1 juli werd Donya
van der Kruissen als nieuw lid
van harte welkom geheten. Het
bestuur heeft verder unaniem
besloten om als nieuwe voorzitter Dorethe van de Kerkhof
te benoemen; Dorethe heeft al
een lange staat van dienst bij de
SamenLoop voor Hoop in Helmond/Laarbeek, heeft een groot
netwerk, en is verzekerd van alle
steun van medebestuursleden
zodat de voorbereiding van de
volgende SamenLoop in 2022
met enthousiasme en voorspoedig ter hand wordt genomen.
Voor het jaar 2022 wordt gehoopt dat de economische ontwikkelingen dan geen spelbreker zijn voor een reële opbrengst
met een tweeledig doel: aandacht voor de vreselijke ziekte
die kanker met zich meebrengt
en een zo hoog mogelijke financiële opbrengst voor medisch
onderzoek. Inloophuis de Cirkel
ontvangt van KWF 20% van de
opbrengst voor de eigen activiteiten in Helmond en de regio.
Een prima goede doelenactie
dus. Uitgebreide informatie over
de Samenloop voor Hoop is te
vinden op onze website: www.
samenloopvoorhoop.nl/helmond of mail naar helmond@
samenloopvoorhoop.nl. s
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HELMONDloopjes
FEESTJE? Tent v.a. € 20,-; |

DIVERSEN
Wat te verkopen?
Probeer ‘n loopje, verrassend succesvol!
Staantafel € 4,-; | Karaoke
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon.
€ 25,-; Tel.Geen
0492-510855
Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe.
afkortingen.
zelfTussen ieder woord
1 letter Doe
of cijferhet
per hokje.
een hokje vrij laten.
www.ikgeefeenfeestje.nl
Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.
PVC vloer of

te koop
Laminaat?
te koop gevraagd
diversen
evenementen

cursussen
kennismaking
te huur Rolluiken, luifels,vloerbedekking,
vakantie
lamellen, (rol)gordijnen,
jaloeziën,
huisdieren
personeel
auto’s enetc.
motoren
onroerend
goed
Zeer concurrerende
prijzen.
woningruil
radio en tv

Beekerheide 28
Beek en Donk
www.vloerenland.com

TE KOOP

Gratis meten en prijsopgaaf.
e 6,50
Willie’s stoffering, Braaksestraat
10, Helmond, T: (0492) 535901
e 6,50
e 6,50
e 8,00

TE KOOP GEVRAAGD
e 9,50

TE KOOP GEVRAAGD: e 11,00
e 12,50
Te koop, grote stacarvan, ATLAS Marktspullen, antiek, klokken,
e 14,00
schilderen,
beelden
en
meer
i.pr. st. op vaste staanplaats te
gezocht. Heb je iets? e 15,50
Meijel, noord Limburg, met veel
Bel Twan: 06-13208306
extra’s, (overcompleet).
Inleveradres:
Nu 11.500,- Euro.
Weekkrant
De Loop HELMOND
Tel. 0651916964
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50
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HELMONDloopjes
Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend succesvol!
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon.
Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe. Geen afkortingen.
1 letter of cijfer per hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten.
Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.
te koop
te koop gevraagd
diversen
evenementen

cursussen
te huur
huisdieren
auto’s en motoren
woningruil

kennismaking
vakantie
personeel
onroerend goed
radio en tv

De specialist voor uw prothese

e
e
e
e

Kunstgebit Klikgebit
Reparaties Opvullen

e 9,50
e 11,00
e 12,50

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond
0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

weekkrant de loop

HELMOND
is ook verkrijgbaar op de volgende adressen
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

6,50
6,50
6,50
8,00

e 14,00
e 15,50
Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND

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

BUSINESS

OWNER

Lenie Klaasen | 06-52716622
Wilt u kennis maken met de producten van Forever, bel dan vrijblijvend
voor een afspraak. Geen party of andere verplichtingen. De producten zijn
uit voorraad leverbaar en te bestellen. (Forever Business Owner).
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ORANJEKADE

265 WONINGEN AAN HET KANAAL IN HELMOND

Helemaal
56 PAGINA’S

gratis

(ZOLANG DE VOORRAAD STREKT}

Gratis te verkrijgen bij diverse winkeliers en horecazaken in de binnenstad van Helmond.

(o.a. bij Prinssen Hairdesign • Bloemsierkunst Valentijn • Highlands Women & Highlands Men
• Il Borgo • 33 Good Food • Rob Haver Mannenmode • Zuid Fashion • ERA vb&t Makelaars
• Van Santvoort Makelaars • Het Speelhuis • De Cacaofabriek).

Of kijk voor meer informatie over Oranjekade op:
oranjekadehelmond.nl

