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VARENSCHUT 21A, HELMOND
0492-588989 

WWW.AUTODROOMHELMOND.NL

 

 

Nº 1

ZOEK JIJ NOG EEN LEUKE BIJBAAN?
BEZORGERS GEVRAAGD VOOR: 

BROUWHUIS
WARANDE/ZWANENBEEMD | STIPHOUT

0618938912
WARANDE/ZWANENBEEMD | STIPHOUTWARANDE/ZWANENBEEMD | STIPHOUT

JOUW 
PERSOONLIJKE 
ZONNE-
SYSTEEM Overweegt u te investeren 

in zonnepanelen, en besparen 
op uw elektriciteitsnota? 

DOE NU EEN GRATIS 
DAKSCAN OP 
WWW.VERIGO.NL

Verigo maakt 
dit voor u mogelijk!

INSTALLATIE & TECHNIEK

Accu Haagschaar

€ 269,=

Actieprijs

Trimmen & Knippen 
in een handomdraai

Inclusief lader & accu
115 iHD45 299,= 

40 jaar
Sinds 1980

Advies - Verkoop - Reparatie - Onderhoud

www.vdwielgremac.nl
Beekerheide 32 - Beek en Donkvakmanschap!

Kijk voor alle modellen accumachines op onze website

Nu

LEV-groep Helmond brengt met
VoorleesExpress eigen 

prentenboek uit

Door: Floortje Jansen

Donderdag 10 september pre-
senteerde de Helmondse Voor-
leesExpress, een project van 
welzijnsorganisatie LEV-groep, 
een zelfgeschreven prenten-
boek. Naar aanleiding van het 
5-jarig bestaan van het project 
werd dit initiatief genomen 
door Lindi Jansen, die ook het 
verhaal bedacht en schreef. 
Wethouder van onderwijs Ca-
thalijne Dortmans ontving als 
eerste een exemplaar.

Ballonnen, slingers en een fees-
telijk taartje; het is ‘maar’ een 
klein feestje in de buitenlucht, 
maar sfeervol is het zeker! Een 
groot feest, zoals de organisatie 

van VoorleesExpress Helmond 
in gedachten had voor dit jubi-
leumjaar zit er vanwege de coro-
namaatregelen niet in. Project-
leidster Anniek Jonkers ziet daar 
het positieve van in. “Nu vieren 
we gewoon veel vaker feest!”

De VoorleesExpress
De LEV-groep startte vijf jaar ge-
leden met het project De Voor-
leesExpress als 100e gemeente 
in Nederland. Het begon op 6 
basisscholen, met als doel om 60 
gezinnen te bereiken. Een jaar la-
ter werden dat er al 80 en inmid-
dels worden er 110 gezinnen per 
jaar bereikt. 
De VoorleesExpress is een pro-
ject waarbij de LEV-groep vrij-
willigers inzet om gezinnen met 
een taalachterstand een uur per 
week op een speelse en vrolijke 
manier met taal bezig te laten 

zijn. “Heel veel mensen denken 
bij de naam VoorleesExpress aan 
een uur lang voorlezen aan een 
kind, maar het is veel meer dan 
dat,” zegt projectmedewerker 
Lindi Jansen. “Het uiteindelijke 
doel is om ook de ouders te be-
trekken, zodat het gezin samen 
bezig gaat zijn met taal.”
Bijzonder aan het prentenboek, 
is dat het geschreven is voor deze 
gezinnen. “Ik heb het geschreven 
met hun verhalen in mijn hoofd. 
Maar net zo goed is het ook voor 
onze voorlezers. Het staat voor 
de mix die je kan maken als je 
werelden samenbrengt.” 

Miro’s Reis 
Het verhaal van Miro’s reis gaat 
over een klein jongetje dat met 
zijn familie weg moet uit zijn 
thuisland, omdat het eten op is. 
Miro neemt het laatste besje dat 

hij vinden kan mee naar Neder-
land. Hier moet de familie heel erg 
wennen aan alle nieuwe dingen. 

(Lees verder op pag. 3)

Helmond

V.l.n.r.: Isabelle van Esch, Dory Janszen, Cathalijne Dortmans en Lindi Jansen met het prentenboek  F | Floortje Jansen
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Standaard voorzien van o.a.
Autonome noodremassistentie
Cruise control

De nieuwe Kia Picanto

VANAF NU IN DE 
SHOWROOM.

Tijdelijk tot € 1.250,- introductievoordeel

Standaard voorzien van o.a.
Mild Hybrid technologie
Autonome noodremassistentie

De nieuwe Kia Rio 

Tijdelijk tot € 1.250,- introductievoordeel

Gem. brandstofverbruik: 4,9-5,7 l/100km, 20,4-17,5 km/l. CO2-uitstoot: 110-127 g/km.
De vermelde waarden voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens WLTP. Genoemde actie excl. introductievoordeel is geldig bij aankoop van een nieuwe Kia Picanto modeljaar 2021 en Kia Rio 
modeljaar 2021 met uiterste kentekenaanvraag op 28-12-2020 en uiterste registratie op 18-01-2021. Bekijk de volledige actievoorwaarden op kia.com of vraag ernaar bij uw Kia-dealer. Getoonde modellen kunnen 
afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Ben jij een echte design liefhebber?
De Kia Picanto en Kia Rio bieden een feest van verbeterde en innovatieve ontwerpkenmerken. Achter deze verbeteringen schuilen veel nieuwe 
technieken. Beide modellen kennen een flinke upgrade aan veiligheidssystemen en connectiviteit. Ook de motoren zijn flink onder handen 
genomen. De Kia Rio is zelfs standaard uitgerust met een 48V batterij (Mild Hybrid technologie). Naast een meer dynamische rijbeleving zorgen 
deze aanpassingen voor vermindering van brandstofverbruik en CO2-uitstoot. Nieuwsgierig geworden? Kom naar de showroom en maak een 
proefrit.

VDNS Helmond
Varenschut 21D, Helmond, T. (0492) 588 970

Weten wat jouw auto waard is?
Ga naar www.kia-vdns.nl en doe de gratis 
Weten wat jouw auto waard is?

“Wij maken

op maat”

“Wij maken“Wij maken

op maat”

“Wij maken“Wij maken

op maat”
gordijnen

COMTR GORDIJNEN

Uw hele huis reeds vanaf € 400,- excl. btw. 
compleet voorzien van nieuwe raambekleding*.

LAAGSTE PRIJS GARANTIE! 

Groot assortiment van basic tot exclusief
(Duo) rolgordijnen • Rolvitrage • Overgordijnen
Vitrage • Siergordijnen • Inbetweens • Screens
Electrisch bedienbare gordijnen • Kinderhoek aanwezig

COMTR GORDIJNEN  |  NIEUWVELD 39, HELMOND  |  06-24971283

* Gebaseerd op ca. 20m2

op maat”op maat”op maat”
gordijnengordijnengordijnengordijnen

op maat”
gordijnen

op maat”op maat”
gordijnen

op maat”

 excl. btw. 
compleet voorzien van nieuwe raambekleding*.

LAAGSTE PRIJS GARANTIE! 

(Duo) rolgordijnen • Rolvitrage • Overgordijnen

Electrisch bedienbare gordijnen • Kinderhoek aanwezig

COMTR GORDIJNEN  |  NIEUWVELD 39, HELMOND  |  06-24971283

op maat”op maat”op maat”op maat”

 excl. btw. 
compleet voorzien van nieuwe raambekleding*.

LAAGSTE PRIJS GARANTIE! 

Electrisch bedienbare gordijnen • Kinderhoek aanwezig

COMTR GORDIJNEN  |  NIEUWVELD 39, HELMOND  |  06-24971283
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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!

(Vervolg pag. 1)

Uiteindelijk vindt Miro een nieu-
we bessenstruik, die lijkt op de 
bessen die hij gewend is, maar 
die toch anders zijn. Hij bakt er 
een taart van en deelt hem met 
de kinderen die hij heeft leren 
kennen. “Het prentenboek no-
digt uit om de voorlezer het kind 
te laten vertellen wat het denkt 
bij het zien van de plaatjes, zo-
dat ze het samen vertellen,” zegt 
Lindi. 
“Het besje staat bijvoorbeeld 
voor de talenten die een nieuw-
komend gezin meebrengt. En de 
naam Miro heeft ook een bete-
kenis. Toen ik het er met mijn 
dochter over had vroeg ze me 
naar de kernwoorden in het ver-
haal. Deze zijn we op gaan zoe-
ken in andere talen. Ik wilde na-
melijk een naam die voor iedere 
taal makkelijk uit te spreken is. 
Zo kwamen we uit bij het woord 
‘miro’, wat ‘vrucht’ is in het So-
malisch.”

Illustraties door Isabelle van Esch
Tekenares Isabelle van Esch (23) 
is gekozen voor het maken van 
de illustraties op een manier die 
bij de LEV-groep past. Via een 
oproep op social media voor 
jongeren om tekeningen in te 
sturen, is zij gekozen. Isabelle is 
tweedejaars studente Illustratie 
en Animatie aan de Kunstacade-
mie in Den Bosch. Voor haar is 
het een druk jaar geweest, waar-
in ze ook tekeningen maakte 
voor eenzame ouderen en haar 
propedeuse moest halen. “Maar 
het is heel gaaf dat ik dit heb mo-
gen doen. De studie die ik doe 
heeft niet zo heel veel baankans, 
dus is het een groot pluspunt om 
dit op mijn portfolio te hebben 
staan. Ik heb nu ook geleerd hoe 
een proces van een project als dit 
in elkaar steekt.”
Miro’s reis is gemaakt als cadeau 
voor de gezinnen en de vrijwilli-
gers die bij het project betrokken 
zijn en is niet bestemd voor de 
verkoop. s

Tonpraten in 
coronatijd: 
het kan! 
Door: Wendy Lodewijk 

Afgelopen maart gooide het co-
ronavirus voor veel evenemen-
ten roet in het eten, zo ook voor 
de vertrouwde kletsavonden 
die normaal gesproken haast 
het hele jaar door georgani-
seerd worden. Toen het virus 
in de zomer nog steeds heerste, 
bedacht Boy Jansen samen met 
zijn vrienden Freddy van den El-
zen en Helmonder Rob Schee-
pers een horeca-concept.

Horeca ondersteunen 
met hard gelach
Boy komt uit de horecawereld. 
Hij weet hoe lastig het kan zijn 
om in crisistijd het hoofd boven 
water te houden. Hij kwam met 
een oplossing om zowel de ho-
reca de mogelijkheid te bieden 
iets te organiseren als ook zelf 
weer het podium op te kunnen. 
Het idee was gericht op de zo-
mer; vooral evenementen in de 
openlucht. Nu heeft het drietal 
het concept verlengd voor de 
komende maanden en heeft het 
ook een naam gegeven: Hard 
Gelach! Die naam is duidelijk: 
mensen hebben wel weer eens 
zin om een avondje uit te gaan 
en hard te lachen. ‘We zijn blij 

iets te kunnen betekenen voor 
de mensen’, legt Rob uit. ‘De 
coronacrisis is voor veel men-
sen een hard gelag. Een knipoog 
naar de naam van ons concept.’ 
Een andere uitleg is grappiger: 
‘Freddy, Boy en ik zijn goede 
vrienden van elkaar en hebben 
al jaren een app-groep genaamd 
“3 lullen in de ton”. Die naam 
vonden we alleen niet zo chique’, 
lacht hij.

Samen sterk voor een 
leuke avond
Positiviteit en vriendschap is 
de basis voor het slagen van 
dit concept. De drie heren heb-
ben heel veel plezier, zowel in de 
kleedkamer als op het podium. 
‘Dat plezier straal je uit naar je 

publiek. We gunnen elkaar het 
succes. Het is geen wedstrijd, we 
willen simpelweg de mensen een 
mooie avond bezorgen. En dat 
doen we samen’, aldus Rob.

Het optreden buiten is anders in 
vergelijking met de volgepakte 
zalen van voorheen. De lach blijft 
minder lang hangen en doordat 
de afstand tot het publiek vaak 
groter is, krijg je er minder van 
mee als je op het podium staat. 
‘Onlangs traden we echter bin-
nen op en ondanks dat er min-
der mensen binnen zaten, is de 
ervaring vrijwel hetzelfde als 
voorheen. De mensen hebben er 
echt zin in.’

Kant-en-klaar concept
Het concept is in principe kant-
en-klaar. Het is een 2,5 uur du-
rend programma, inclusief pre-
sentatie. Het is eventueel naar 
wens uit te breiden of aan te 
vullen. ‘Op deze manier kunnen 
zelfs (carnavals)verenigingen de 
binding met hun leden intact 
houden door iets leuks te orga-
niseren.’

Meer info?
Neem contact op via 06-13465352
info@boyjansen.com

Helmond

3 Lullen in de ton F | Wendy Lodewijk

Rob in actie als de ober F | Wendy Lodewijk
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Onderhoud N279/N270 Helmond - Deurne 

In het weekend van 18 september en 25 september voert de Provincie Noord-
Brabant onderhoud uit aan het asfalt van de N279 en een klein stuk van de 
N270. Reparatie is noodzakelijk voor u en andere weggebruikers om de weg 
veilig te kunnen gebruiken. U kunt door de werkzaamheden overlast ervaren.

Planning werkzaamheden
De werkzaamheden vinden verdeeld in 2 weekenden plaats. 
• Weekend 1: Vrijdagavond 18-09-2020 19.00 uur t/m maandagochtend 21-09-
2020 06.00 uur.
• Weekend 2: Vrijdagavond 25-09-2020 19.00 uur t/m maandagochtend 27-09-
2020 06.00 uur. 

Weekend 1
In het eerste weekend vinden er werkzaamheden plaats aan de op- en afritten 
van de N279 en een klein stuk van de N270 ter hoogte van de afrit vanaf Bakel 
naar Helmond. De op- en afritten zijn dit weekend voor verkeer afgesloten. 
Het fietspad vanuit Deurne naar Helmond is aan de kant van de op- en afritten 
afgesloten, fietsers dienen over te steken. De oprit in de richting van Bakel is open 
voor verkeer vanuit Helmond en Deurne.

Weekend 2
In het tweede weekend vinden er werkzaamheden plaats aan de N270 ter hoogte 
van de oprit in de richting van Bakel. De weg is hierdoor volledig afgesloten 
in de richting van Deurne. Ook de oprit in de richting van Bakel is voor verkeer 
afgesloten. 

Voor beide weekenden is een omleidingsroute ingesteld, volg hiervoor 
de gele borden. De werkzaamheden kunnen enkel doorgaan mits de 
weersomstandigheden dit toelaten. Kijk voor meer informatie op  
www.helmond.nl/wegwerkzaamheden.

Onderzoek naar gezondheid en leefgewoonten 
in de regio
 
Vanaf 7 september is de GGD Brabant-Zuidoost een groot onderzoek (GGD 
Gezondheidsmeter 2020) gestart naar de gezondheid en leefgewoonten bij 
inwoners van 18 jaar en ouder in de regio Zuidoost-Brabant. Ruim 68.000 
willekeurig gekozen mensen hebben een uitnodiging ontvangen om een 
vragenlijst in te vullen. Heeft u ook een uitnodiging ontvangen om de 
Gezondheidsmeter 2020 in te vullen? Doe dan mee! Ga naar  
www.ggdmonitor.nl en log in met uw persoonlijke inlogcode. 

Waarom dit onderzoek?
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie van 
inwoners van 18 jaar en ouder. Deelnemers aan het onderzoek krijgen vragen 
over thema’s als gezondheid, welzijn, participatie, veiligheid en de beleving van 
de woonomgeving. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter het beeld is dat de 
GGD en de gemeente krijgen van de gezondheid, het welbevinden en de wensen 
van alle inwoners. Dit is nodig om goede keuzes te kunnen maken voor ons 
gezondheidsbeleid. We hebben hier dus uiteindelijk allemaal baat bij! 

Meer weten?
Ga voor alle informatie over het onderzoek naar www.ggdmonitor.nl. U leest er 
ook de veelgestelde vragen en alle informatie over hoe er wordt omgegaan met 
de privacy van uw gegevens. De resultaten van de GGD Gezondheidsmeter zijn 
medio 2021 bekend.  

Maak geen afspraak met de gemeente via  
afspraakloket.nl

Bij de gemeente komen klachten binnen van inwoners over de website 
afspraakloket.nl. Gemeente Helmond werkt niet samen met deze website 
en wij adviseren iedereen om hier geen gebruik van te maken. Maak uw 
afspraak met de gemeente via www.helmond.nl. Dat is makkelijk en gratis.

De website afspraakloket.nl vraagt om gevoelige persoonlijke informatie en  
€ 19,95 voor het maken van een afspraak bij de gemeente. Maakt u vervolgens 
een afspraak, dan wordt deze afspraak niet aan onze gemeente doorgegeven.  

Starterslening voor het kopen van een huis

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.

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.

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.

Blauwalg bij u in de buurt? 

Is het lange tijd droog en warm? Dan kan dat voor blauwalgenbloei zorgen 
in oppervlaktewater. Blauwalgen kunnen giftige stoffen afscheiden. Bij 
aanraking met de huid of inname kan dit bij zowel mens als dier zorgen 
voor irritaties. Wilt u weten of er in een vijver, sloot of beek in uw buurt 
blauwalgenbloei is vastgesteld? Ga dan naar de website van het waterschap 
(www.aaenmaas.nl) voor een actueel overzicht. 

Wat is blauwalgenbloei? 
Blauwalgen zijn in bijna elk oppervlaktewater terug te vinden. Als blauwalgen 
zich echter explosief vermenigvuldigen is er sprake van blauwalgenbloei. Bij 
blauwalgenbloei ontstaat er meestal een blauwgroene drijflaag op het water. Als 
de zon minder fel schijnt en het water afkoelt, wordt de hoeveelheid blauwalgen 
minder en wordt het water weer helder.  

Het vaststellen van bloeialgenbloei
Bij een vermoeden van blauwalgenbloei controleert het waterschap Aa en Maas 
de betreffende locatie. Als er blauwalgenbloei is vastgesteld dan worden er bij 
het water waarschuwingsborden geplaatst. Vermijd dan ieder contact met het 
water. 

Meer informatie 
Wilt u meer informatie over blauwalgen, een melding maken of een actueel 
overzicht van alle locaties waar blauwalgenbloei is vastgesteld? Ga dan naar de 
website van het waterschap www.aaenmaas.nl. 

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
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Raadsvergadering
22 september 2020

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 22 september. De vergadering begint 
om 20.30 uur. 

Live volgen via internet
De beelden van de raadsvergadering 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.

Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
• Toekomst lokale publieke mediaorganisatie Omroep Helmond-DitIsOnzeWijk
• Bestemmingsplan Stiphout – Rootakkers
• Uitwerking kadernotitie afvalbeleid 2014-2022 fase 2

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

 

  Vergaderingen 
 welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 29 september 2020 en 
13 oktober 2020. De vergaderingen beginnen 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 liggen de agenda’s ter inzage 
in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond, geopend op maandag 
t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.

Wilt u een vergadering online bijwonen dan kunt dit doorgeven via 14 0492 of 
via gemeente@helmond.nl.

Bekendmakingen

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

Oudartstraat 2 07-09-2020 plaatsen raamkozijn zijgevel OLO 5385439

Bakelsedijk 63-65 04-09-2020 aanvraag kamerverhuur  OLO 5429171

Horstlandenpark 2 17-08-2020 plaatsen reclame muur OLO 5388361

 

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

plan Heiakker  07-09-2020 aanvraag 24 gesloten OLO 5433189 

kadastraal O 3378  bodemsystemen 

Ansemhoek 14 09-09-2020 aanleg gesloten OLO 5438823

  bodemenergiesysteem 

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

Louis Donkersplein 08-09-2020 plaatsen bevrijdingsmonument OLO 5405341

Ringdijk 16 10-09-2020 plaatsen overkapping OLO 5299985

Geeneindseweg 3 10-09-2020 wijzigen gevel en plaatsen hekwerk OLO 5172281

Tolpost 1 10-09-2020 modernisering telecommunicatie  OLO 5335357 

  installatie 

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

Broekstraat 109 15-07-2020 oprichten woning, maken uitweg OLO 5295191

Martinalidonk 15 23-07-2020 oprichten woning OLO 5344081

Rooseindsestraat 27 22-07-2020 oprichten loods OLO 5339707

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

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

Ameidestraat 14 10-09-2020  plaatsen handeslreclame OLO 5409161

Kennisgeving melding Activiteitenbesluit 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat er een melding in het kader 
van het Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen voor:

Eenselaar 1 te Helmond, voor het wijzigen van de inrichting.

Een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer betreft uitsluitend een 
kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om tegen een melding bezwaar te maken.

Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische 
afspraak maken met W. van Alphen van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 
3690369. 

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 van deze personen te registreren 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  
Boguszewski, G.A.  04-06-1973
dos Reis Rodrigues, D.  06-05-1982
Akkuş, Y.Y.  28-10-2000
Flohr, E.Q.  23-05-1960
Kolańczyk, P.  19-05-1984
Brzóska, A.J.   03-11-1972
Vlemmix, S.A.M.   20-09-1995

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  

Gabruk, M.S.  03-04-1989

Wilusz, N.P.  28-04-1989

Wilusz, K.C.  22-06-2020

Koeiman, R.G.  15-11-1960

Akmens, J.  15-01-1985

de Groot, M.C.   03-08-1972

Mohammed Jamal Humad 01-04-1993

Jacobs, J.H.M.   15-08-1985

Kanikuła, K.  27-02-1998

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. 

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 17 september 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.
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• 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

Aanvraagformulier 2020 Giftcard Pathé ter waarde van € 40,-

Voor- en achternaam mantelzorger: 

                                                                                                                                                                jongen    meisje

Straat en huisnummer:                                                                                                                                                                            

Postcode en woonplaats:                                                                                                                                                        

Geboortedatum:                                                                                                                                                                      

Telefoonnummer:                                                                                                                                                                     

E-mailadres:                                                                                                                                                                                 

Datum sinds wanneer ik mantelzorg verleen:                                                                                                                 

Gegevens van degene voor wie ik zorg: 

Naam:                                                                                                                                                                                          

Adres:                                                                                                                                                                                          

Woonplaats: Helmond 

Wil je uitgenodigd worden voor activiteiten die LEVgroep voor jonge mantelzorgers organiseert?  

 ja       nee      ik word al uitgenodigd

Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld (verplicht in te vullen)     ja       nee

De gemeente en LEVgroep delen je gegevens niet met derden.

              

 

Mantelzorgactie jongeren: 
Vraag een cadeaubon aan!

Ben je ouder dan 5 jaar en jonger dan 18 jaar (op het moment van inlevering van het 

aanvraagformulier) en ben je mantelzorger? Dan krijg je als blijk van waardering een 

cadeaubon van de gemeente Helmond.

Spelregels

• Je kunt een cadeaubon aanvragen als je in 2020 tenminste 3 maanden (intensief en meer dan 

 gebruikelijke) mantelzorg hebt verleend aan iemand die in Helmond woont.

• Op een adres kunnen meerdere volwassen of jonge mantelzorgers een waardering ontvangen. 

 Iedereen moet wel voldoen aan bovenstaande voorwaarden.

• Ben je op het moment van de aanvraag jonger dan 18 jaar, dan krijg je een Giftcard Pathé bon 

 van € 40,-. Ben je de enige in het huishouden die iemand verzorgt, dan mag je een bon van € 70,- 

 kiezen. Zie daarvoor de informatie voor volwassenen. 

• In verband met de coronacrisis wordt de bon bij jou afgegeven of opgestuurd.

• We nemen alleen volledig ingevulde, leesbare aanvraagformulieren van 2020 in behandeling. 

Lever het aanvraagformulier uiterlijk 31 oktober 2020 in. Je kunt het aanvraagformulier afgeven bij 

Steunpunt Mantelzorg, Penningstraat 55 in Helmond; per mail toesturen naar 

mantelzorghelmond@levgroep.nl met als onderwerp Waarderingsactie; per post opsturen naar 

Steunpunt Mantelzorg Helmond / waarderingsactie, Postbus 296, 5700 AG  HELMOND 

(met postzegel). 

Dit formulier is ook online in te vullen via www.levhelmond.nl

&

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

Aanvraagformulier 2020 geldbedrag/cadeaubon ter waarde van € 70,-

Voor- en achternaam mantelzorger: 

                                                                                                                                                                   man     vrouw

Straat en huisnummer:                                                                                                                                                                            

Postcode en woonplaats:                                                                                                                                                        

Geboortedatum:                                                   Telefoonnummer:                                                                               

E-mailadres:                                                                                                                                                                                 

Datum sinds wanneer ik mantelzorg verleen:                                                                                                                 

Gegevens van degene voor wie ik zorg: 

Naam:                                                                                                                                                                                          

Adres:                                                                                                                                                                                          

Woonplaats: Helmond 

Ik registreer mij als mantelzorger en ontvang graag informatie over het ondersteuningsaanbod       

 ja       nee       ik ben al geregistreerd 

Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld (verplicht in te vullen)       ja       nee

Kruis aan welk cadeau u graag wilt hebben (één optie mogelijk):

 Hellemond Gift óf                            VVV Cadeaukaart óf                 

 geldbedrag    IBAN

                           T.n.v.:                                                                                                                                                                                     

                                      (Voor-en achternaam rekeninghouder)

        De gemeente en LEVgroep delen uw gegevens niet met derden.  

Mantelzorgactie volwassenen: 
Vraag een cadeaubon aan!

Bent u mantelzorger en ouder dan 18 jaar? Dan krijgt u als blijk van waardering een 

cadeaubon van de gemeente Helmond.

Spelregels

• U kunt een cadeaubon aanvragen als u in 2020 gedurende tenminste drie maanden (intensief en 

 meer dan gebruikelijke) mantelzorg verleend heeft aan iemand die in Helmond woont. 

 Bent u mantelzorger voor iemand in een andere gemeente? Meld u zich dan bij die gemeente.

• U ontvangt één waardering per persoon. Ook als u voor meer mensen zorgt.

• Op een adres kunnen meerdere volwassen of jonge mantelzorgers een waardering ontvangen. 

 Iedereen moet wel voldoen aan bovenstaande voorwaarden.

• De cadeaubon telt niet mee bij uw inkomen en heeft geen gevolgen voor een eventuele uitkering, 

 zorgtoeslag of huurtoeslag. Het geldbedrag telt wel mee als boedelbestanddeel bij de 

 VTLB-berekening in een schuldsaneringstraject.

• In verband met de coronacrisis wordt dit jaar de cadeaubon bij u afgegeven of opgestuurd. 

 Het geldbedrag wordt overgemaakt.

• We nemen alleen volledig ingevulde en leesbare aanvraagformulieren van 2020 in behandeling.

Lever het aanvraagformulier uiterlijk 31 oktober 2020 in. 

U kunt het aanvraagformulier afgeven bij Steunpunt Mantelzorg, Penningstraat 55 in Helmond; 

per mail toesturen naar mantelzorghelmond@levgroep.nl met als onderwerp Waarderingsactie; 

per post opsturen naar Steunpunt Mantelzorg Helmond / waarderingsactie, Postbus 296, 

5700 AG  HELMOND  (met postzegel.)

Dit formulier kunt u ook online invullen via www.levhelmond.nl.

  

&

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

N L

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

Infopagina
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Bij Cultimondo 
staan sport, kunst en
cultuur centraal

“Met de fles groot gebracht”
Arjan Kleton 

Op zaterdag 19 september komt Arjan Kleton met het cabaret 
programma “Met de fles grootgebracht” naar het Annathea-
ter in Helmond.  Als je tijdens een goede avond doorzakken je 
grootste geheimen aan de bar verteld hebt, dan ben je blij als 
niemand dat onthouden heeft. Niemand behalve de barman 
dan. Arjan Kleton is die barman. 

De barman die aan alle vooroordelen voldoet, hoe hard hij zich 
er ook tegen verzet. De barman die elk weekend aan zijn vrien-
den staat uit te leggen dat ze niet tot "na sluit" mogen blijven 
hangen omdat ze hem kennen. De barman die gedoopt werd 
achter de toog en met de fles werd groot gebracht. De barman 
die leeft in de kroeg, legio verhalen op sterk water heeft staan 
en zich niet graag in een hokje laat stoppen, want aan de bar is 
iedereen gelijk.

En die barman heeft jouw grootste geheim gehoord... 
Maar weet jij het zelf nog? Na het spelen van zijn voorstelling 
maakt Arjan zelf cocktails in de foyer. Arjan Kleton won de Pu-
blieksprijs Talent Award op het International Comedy Festival 
Rotterdam en vervolgens haalde hij de finale van zowel het 
Utrechts Cabaret Festival (2016) als het Leeuwarder Cabaret 
Festival (2018). Arjan Kleton was te zien en horen bij SBS6, BN-
NVARA, Omroep Gelderland, Radio Veronica en NPO Radio2. 
Verder is Arjan regelmatig te horen op AllsportsRadio met zijn 
radiocolumn en hij treedt veel op in Comedy Café Amsterdam. 
Daar heeft hij zelfs zijn eigen show, “Cocktails & Comedy”. 

Meer informatie: www.grappigezaken.nl
datum: zaterdag 19 september
aanvang: 20.30 uur
entree: € 15,00
kaarten: www.annatheater.nl
informatie kaartverkoop: 06-28104333 s

Annawijk/Suytkade

Arjan Kleton F | Annatheater

Op Hemelvaartsdag vindt 
steevast elk jaar de Franse 
Markt plaats. Struinen tus-
sen de kraampjes en genieten 
van muziek op deze voor velen 
vrije dag. Maar het evenement 
maakt vanaf 2021 plaats voor 
een nieuw spektakel: Cultimon-
do. De organisatie achter dit 
evenement heeft besloten om 
de naam van de Franse markt 
aan te passen. “Het evenement 
is voortaan véél meer dan een 
Franse Markt.”

Cultimondo
Peter de Fockert en Niek de 
Groot van Soet op Suyt, beide 
lid van de organisatie achter 
de Franse Markt, Soet op Suyt, 
vertellen waarom de naamswij-
ziging plaatsvindt. Niek begint: 
“De naam Franse Markt dekt de 
lading niet meer. We merken dat 
we steeds meer van het Franse af 
gaan wijken. Door de naam aan 

te passen krijgen we als organi-
satie meer vrijheid.” Zij vertellen 
dat Cultimondo voornamelijk de 
focus legt op kunst, jeugd en cul-
tuur. “We willen dat de Helmon-
der er kan proeven van diverse 
culturen, maar ook dat er iets te 
beleven valt.”

Jeugd en Annatheater
Het doel is om van Cultimondo 
een evenement te maken waar 
een platform wordt geboden 
aan ‘de Helmonder’. Sport, kunst 
en cultuur: alles is welkom. Het 
evenement zou dit jaar plaats 
vinden, maar door het Corona-
virus ging dit helaas niet door. 
Ondanks dat, is er goed nieuws. 
“De editie van volgend jaar is nu 
al groter dan dit jaar”, zegt Peter. 
De focus op kunst en cultuur is 
groter. “Het Annatheater gaat 
een grotere rol spelen tijdens 
Cultimondo en ook de jeugd 
wordt er meer bij betrokken. We 
zijn al in gesprek met scholen 
om te bekijken hoe we hen kun-
nen betrekken bij het geheel.”

‘Voorinschrijvingen gaan hard’
Achter de schermen wordt er 
hard gewerkt aan de komende 
editie die op 13 mei 2021 gehou-
den zal worden op het terrein 
van de Cacaofabriek. 

De voorinschrijvingen zijn be-
gonnen en Soet op Suyt is hard 
aan het werk om te zorgen dat 
volgend jaar alles in orde is. De 
organisatie ziet elk jaar de be-
zoekersaantallen stijgen en ver-
trouwt er op dat Cultimondo een 
groot succes gaat worden. “Al 
diverse bands en artiesten heb-
ben toegezegd dat ze komen en 
de voorinschrijvingen gaan voor-
spoedig.” Op Hemelvaartsdag lo-
pen er gemiddeld 200 vrijwilligers 
rondom De Cacaofabriek. “Vrij-
willigers en sponsoren zijn áltijd 
welkom”, aldus de organisatie.

Cultimondo vindt plaats op He-
melvaartsdag 13 mei 2021. Na-
dere informatie over het evene-
ment wordt er zijner tijd bekend 
gemaakt. s

Annawijk/Suytkade

Franse Markt 2019 F | Wim van den Broek

Voor beginnende hardlopers 
of hardlopers die bijvoorbeeld 
door een blessure lang uit de 
running zijn geweest, biedt Lo-
persgroep Brandevoort twee 
keer per jaar de cursus Fun 2 
Run aan. De volgende cursus 
start op 3 oktober. 

Drie kilometer en door…
Deelnemers aan Fun 2 Run leren 
in 6 weken tijd om een afstand 
van 3 kilometer aaneengesloten 
te hardlopen. Daarna kan deze 
afstand nog verder uitgebouwd 
worden. Hiervoor biedt Lopers-

Op 3 oktober start nieuwe 
Fun 2 Run cursus

groep Brandevoort een vervolg-
cursus aan. Deze werkt toe naar 
een afstand van 5 kilometer. 
Vervolgens kunnen deelnemers 
instromen in het reguliere trai-
ningsprogramma voor het hard-
lopen. 

Informatiebijeenkomsten 
en kosten
Voor geïnteresseerden die meer 
willen weten over deze cursus 

organiseert de lopersgroep op 
woensdagavond 23 september 
en woensdagavond 30 septem-
ber een informatiebijeenkomst. 
Deze bijeenkomst vindt plaats 
in het Sporthuis van sportpark 
Brandevoort en start om 20.30 
uur. Voor meer informatie en 
inschrijven: zie www.lopers-
groepbrandevoort.nl. De kos-
ten voor deze cursus bedragen 
eenmalig € 35,- . s

BrandevoortLopersgroep Brandevoort F | Knoops Fotografie
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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 DAG  
26 SEPTEMBER

Tijd: 11.00 tot 16.00 uur. 
(Zoveel mogelijk op afspraak, afspraak te maken via de locatie 088-6000411. 
Ons bezoeken buiten de Open Dag is natuurlijk op afspraak ook mogelijk).

Vanaf heden ook mogelijk om in te schrijven op locatie Helmond Centrum.

Ouderenzorg en 
Verpleegkundigenzorg
vanaf ZZP 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. 088-6000411

www.acuutzorg.nl
suytkade@residentieacuut.nl
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Soms hedde wel eens geluk. Zo 
had men dochter op Facebook bij 
Helmond Centrum unne picknick 
gewonnen en ik was de gelukkig die 
mee mog. Maken we er gelijk een 
leuk moeder-dochter dagje van. Ze 
had een kei skonne picknickmand 
op meugen halen en die werd 
gevuld door het lunchcafé bij de 
bieb op de Watermolenwal.

Wij mee onze gevulde mand naar 
het burgemeester Geukerspark dat 
op een steenworp afstand ligt. Daar 
zijn we lekker op een bankskse gaan 
zitten met al ons eten. Alles even 
heerlijk en met zorg klaargemaakt. 
Ik vind dit een echte aanrader om 
eens te gaan doen.En mocht het 
minder weer zijn, is het ook leuk 
om op te halen en thuis te eten, tis 
gewoon een heel uitgebreide lunch. 
In een prachtige box krijgde hem 
mee. Ik heurde dat er later in het 
jaar ook een winter editie komt. 
Ik kan niet wachten. Heel goed 
onthouden dus. Je kan hem ook 
bestellen bij Helmond centrum op 
hun website zag ik.

Het was prachtig weer, we hebben 
toch zo genoten in ons mooie park. 
Naast ons kwam er een heel lief 
dametje met haar rollator zitten met 
twee andere dames. We raakten 
gelijk aan de praat, ze was maar 
liefst 90 jaar en woonde in het ronde 
witte appartementencomplex 
naast het park. Owww dan ben ik 
echt jaloers op u mevrouw, zei ik, 
want dat is voor mij een top drie 
locatie van Helmond.Ik zou zo naar 
een appartement willen verhuizen. 
Heerlijk alles gelijkvloers. Wij 
wonen in de Rijpelberg op  25 
meter van de kantine van de 
voetbalclub van menne meens. Dus 
een appartement ga alleen maar 
lukken als ze op de parkeerplaats 
van rood-wit 62 gaan bouwen. Wat 
niet zal gebeuren, dus vurlopig geen 
appartement voor ons.

Ze vertelde dat ze er samen met haar 
man 10 jaar geleden was komen 
wonen, maar die is inmiddels 
overleden, net zoals haar dochter. 
Ze had nog vier zonen die heel goed 
voor haar zorgde. In de jaren 50 
was ze in Nederland komen wonen 
vanuit Indonesië. Op haar rollator 
lag een prachtige bos bloemen 
die ze net van haar zoon had 
gekregen die haar boodschappen 

had gedaan en thuis gebracht. Ze 
kookte nooit, vertelde ze, want haar 
zoon brengt elke avond eten voor 
haar. Haar andere zoon brengt elke 
avond een heerlijk toetje. ‘Wat boft 
u toch met die lieve kinderen die zo 
goed voor u zorgen’, ja dat vond ze 
zelf ook.Ze lachte de hele tijd terwijl 
ze me van alles vertelde, wat een 
heerlijk menske. Ik zou zo ook wel 
90 jaar willen worden.

Het zit natuurlijk wel een beetje 
in hun cultuur dat ze zo goed 
voor hun ouders zorgen als die op 
leeftijd raken, maar ik vind dit toch 
wel heel erg bijzonder mooi. Ik 
neem afscheid van haar en vraag 
haar naam. Ze heet Lientje Kessels. 
We maken samen een foto die in 
de collage staat. Ik vraag haar of 
ik haar mag benoemen in mijn 
column en deze foto mag gebruiken 
en dat mag.

Samen met ons Stacey loop ik 
richting de markt en gaan we 
alle kraampjes af we nemen onze 
wekelijkse boodschappen mee. 
Ik hou toch zo van deze heerlijke 
markt. Zo fijn in het zonneke, de 
terrassen zitten vol; het is gezellig. 
We pakken nog een paar favoriete 
winkels mee, doen nog een drankje 
en ons moeder-dochter middagje 
zit er weer op. Soms moete zoiets 
gewoon eens doen lekker op pad 
met zoon of dochter, gezellig 
bijbuurten gewoon er samen unne 
leuke dag van maken.

‘S avonds als ik op de bank zit 
dwalen mijn gedachte nog richting 
Lientje. Wat fijn als je zo verzorgd 
wordt op 90 jarige leeftijd, maar 
zoiets is niet vanzelfsprekend. Nee, 
verre van dat. Ik zeg tegen ons 
Stacey: als ik 90 ben, moete gij da 
ook vur men allemaal doen, zo 
goed voor men zorgen. “Ja mam, 
natuurlijk doe ik dat”, zegt ze.

Met een gerust hart kan ik nu 
heerlijk en tevreden slapen, want 
ook voor mij wordt er straks 
gezorgd. De groetjes aan Lientje en 
een diepe buiging voor haar zonen

Tot volgende week fijn weekend,

Picknick in ons mooie nieuwe park

vertelt…Ons

In de periode dat wethouder Van 
Dijk de campagne Zo Helmond 
start om onze inwoners te in-
formeren over hoe zij toegang 
tot zorg en ondersteuning in 
onze stad krijgen, lezen wij in het 
Eindhovens Dagblad dat de ge-
meente Helmond de rechtszaak 
verliest die een zieke inwoner van 
Helmond heeft aangespannen 
om extra huishoudelijke hulp af 
te dwingen. De bestuursrechter 
“maakte korte metten met het 
verweer van de gemeente Hel-
mond, die al jaren weigert om 
ouderen en zieken te zeggen op 
hoeveel uur huishoudelijke hulp 
zij recht hebben.” 
Het was wachten op deze dag. 
Want al sinds 2018 hebben tien-
tallen gemeenten met dezelfde 
argumenten bakzeil gehaald 
bij rechters door het hele land. 
Eerder dit jaar werd ook de ge-
meente Someren, een van de 
Peelgemeenten die hetzelfde be-
leid voeren als de gemeente Hel-
mond, op de vingers getikt door 
de rechter. Het zogenaamde re-
sultaatgerichte indiceren biedt 
voor inwoners te weinig houvast 
en is daarmee onrechtmatig. Re-
sultaatgericht indiceren houdt 
kortgezegd in dat mensen niet 
een aantal uren huishoudelijke 
hulp toegewezen krijgen, maar 
het recht op een schoon en 

leefbaar huis.  Sinds 2018 wijst 
mijn fractie verantwoordelijk 
wethouder Van Dijk al op de on-
rechtmatige manier van het in-
diceren van huishoudelijke hulp 
door de gemeente Helmond. 

Het verweer van de wethouder 
was steeds, dat de werkwijze 
van de gemeente Helmond op 
belangrijke onderdelen anders is 
dan bij andere gemeenten en dat 
Minister De Jonge een wetswijzi-
ging voorbereidt die resultaatge-
richt indiceren alsnog mogelijk 
maakt. Maar nu is ook Helmond 
teruggefloten door de bestuurs-
rechter. En het is maar zeer de 
vraag of de wetswijziging er op 
korte termijn wel komt. Lande-
lijke belangenorganisaties ver-
zetten zich fel, gesteund door de 
rechterlijke uitspraken. 

Wat ons betreft is er nu maar 
één weg mogelijk: per direct 
stoppen met deze onrechtma-
tige manier van werken. Daar 
heb ik het college dan ook toe 
opgeroepen eerder deze maand. 
Ik verwachtte daarvoor brede 
steun van alle raadsleden, maar 
tot mijn verbazing las ik in het 
Eindhovens Dagblad dat een 
aantal partijen het helemaal niet 
vanzelfsprekend vindt dat de 
wethouder de uitspraak van de 

rechter respecteert.Men spreekt 
over falend rijksbeleid en ruimte 
voor maatwerk. Wat mij betreft 
is het kraakhelder: hoe falend 
rijksbeleid ook mag zijn of hoe 
onrechtvaardig een uitspraak 
van de rechter ook voelt, in 
dit land staat niemand boven 
de wet. Ook een wet-houder 
(what’s in a name…) niet! 

Nathalie Peijs
Raadslid PvdA Helmond

PEIJS: 
Wethouder staat 
niet boven de wet

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Laatste Open Dag 
Stadstuin Helmond 
op Suytkade?

Zondag 20 september houdt 
Stadstuin Helmond haar maan-
delijkse open dag. Met dit keer 
als hoofdthema: de aanstaande 
verhuizing van de moestuin 
naar Brouwhuis. Vanaf deze 
maand begint men met het op 
orde brengen van een perceel 
aan de Meanderlaan.  

De verhuizing zal een klein jaar 
in beslag nemen. Hoe dit in zijn 
werk gaat wordt op de open dag 
uitgelegd middels een ludiek 
stukje theater.  Men krijgt door 
een maquette een goed beeld 
van de indeling van de nieuwe 

moestuin.  Uiteraard kan een-
ieder de huidige moestuin goed 
bekijken en zijn er weer lekkere 
hapjes en drankjes gemaakt van 
ingrediënten uit de tuin. 
De open tuin-dag is aanstaande 
zondag 20 september van 13.00 

tot 17.00 uur in de Stadstuin aan 
de Katoenstraat 12 op de Suyt-
kade te Helmond.  

Meer informatie:  
www.stadstuinhelmond.nl/
stichtingvrienden s

Suytkade
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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

HELMOND – Volksuniversiteit Helmond 
(VUH) verhuist per 1 januari 2021 naar wijk-
huis Westwijzer aan de Cortenbachstraat in 
Helmond West. Nadat de cursusinstelling eer-
der dit jaar het oude onderkomen gedwongen 
moest verlaten, is het op zoek gegaan naar 
een geschikte locatie. 

Het nieuwe onderkomen voldoet aan alle ei-
sen. Zo heeft Westwijzer een centrale ligging, 
biedt het een veilig parkeerterrein waar gratis 
geparkeerd kan worden en zijn er voldoende 
lokalen waar de cursussen gegeven kunnen 
worden. Daarbij voldoet dit relatief nieuwe ge-
bouw aan alle eisen en standaarden op het ge-
bied van luchtverversing, wat in het kader van 
corona een voordeel oplevert. Ook de andere 
instanties en verenigingen die gebruik maken 
van het pand zijn interessant voor de Volks-
universiteit. 

Stroomversnelling
Het was al langer bekend dat de Helmondse 
Volksuniversiteit het oude onderkomen in het 
Con Brio-gebouw aan de Braakse Bosdijk zou 
moeten verlaten. Dit pand wordt gesloopt ten 

behoeve van een nieuw zwembad. De huur 
van alle gebruikers is door de gemeente per 
1 januari 2021 opgezegd. Het seizoen van de 
VUH eindigde dit jaar eerder vanwege de co-
ronacrisis. Voorzitter Jan van den Heuvel ver-
telt: ‘In de periode die volgde stortte het dak 
deels in als gevolg van hevige regenval, waar-
door de verhuisplannen in een stroomversnel-
ling zijn geraakt.’ 

Start cursussen
Op donderdag 10 september is het contract 
met Westwijzer officieel getekend. Per 1 januari 
2021 start het nieuwe, aangepaste, cursusjaar. 
‘Sommige cursussen starten dit najaar, omdat 
de inschrijvingen al binnen zijn en het gaat om 
een vaste groep cursisten. Denk aan het der-
de cursusjaar voor een taalcursus.’ De eerste 
lezing in de Helmondse bibliotheek staat al 
op het programma, die wordt 13 oktober ge-
houden in de bibliotheek van Helmond. ‘Niet 
alleen het bestuur, maar ook de cursisten 
kunnen niet wachten op een frisse start. ‘We 
krijgen veel vragen over wanneer we gaan be-
ginnen en dat doet ons goed. We staan in de 
startblokken.’ 

Volksuniversiteit Helmond verhuist 
naar wijkhuis Westwijzer

20% KORTING 
OP ALLE BOMEN EN PLANTEN

Volop Leibomen en planten op voorraad, 
in pot gekweekt, dus nu prima te planten. 
Tevens nu tijd om uw gazon en border te 

bemesten. Natuurlijk kunt u bij ons terecht 
voor een deskundig advies.

Benieuwd naar ons assortiment? 
Kijk eens op onze Facebook pagina, 

of op onze website www.petervangennip.nl
 

Tuincentrum Peter van Gennip
Medevoort 29, Helmond. 0492-546077

0492-845350
info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!

Nº 1

ZELFWASBOXEN
9 ruime zelfwasboxen 24/7 geopend

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

AUTOWASSTRAAT
Volautomatische soft touch autowasstraat

STOFZUIGERS
18 krachtige stofzuigers 24/7 geopend

Grand Prix Carwash Helmond B.V.
Churchilllaan 48, 5705 BK Helmond
Tel. 0492-555613

WWW.GRANDPRIXCARWASH.NL

NIEUW
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Alweer een jaar geleden hebben wij,   
Linda en Anke Peters, de Ekoplaza op de 
Kromme Steenweg overgenomen. 

Ekoplaza is een  biologische (franchise) 
supermarkt waarbij Beter Eten centraal 
staat en waar uitsluitend biologische 
producten te koop zijn; van verse broden 
en groenten tot een breed assortiment 

aan droogwaren. Mensen kunnen hier 
hun volledige boodschappen doen als ze 
willen. 
De overname destijds was een pittige 
sprong in het diepe, maar een erg goede 
keuze bleek al snel. Na een frisse verbou-
wing eind vorig jaar voelt de winkel als on-
ze knusse en kleurrijke woonkamer met 
een persoonlijke sfeer en service en gast-
vrijheid als belangrijkste uitgangspunten. 
We willen onze klanten het buurtsuper 
gevoel geven, een plek waar ze zich wel-

kom voelen en ontspannen boodschap-
pen kunnen doen én waar ze een praatje 
kunnen maken als ze zin hebben.  Het is 
dan ook vaak een gezellige boel als het 
druk is, vooral in het weekend. 

Inmiddels zien we wekelijks nieuwe klan-
ten in de winkel komen, zowel voor advies 
of om even rond te snuffelen. 
Erg leuk om te zien want ons streven is 
ook om een grotere en bredere doelgroep 
te bereiken. 

Dus voor wie nieuwsgierig is geworden... 
kom gerust eens binnen gewandeld! 
Ekoplaza is gevestigd aan de Kromme 
Steenweg 37 in Helmond. Geopend dins-
dag tot en met vrijdag van 9.00 tot 18.00 
uur en zaterdag tot 17.00 uur. s

Ekoplaza: 
de biologische 
buurtsuper in 
Helmond 

Linda en Anke Peters | F Ekoplaza Helmond.

Archieffoto F FeelGood Market

Helmond

Kun je ook nog wel wat vakantie gebrui-
ken? Kom gezellig naar de FeelGood Mar-
ket op 20 september en laat je inspireren 
en verrassen  door de handgemaakte en 
unieke producten en fi jne mensen. Zo is 
de FeelGood Market altijd goed voor dat 
vakantiegevoel, wat ontspanning, lekker 
eten en drinken, inspiratie en een leuke 
middag! Uiteraard gratis, op het Ketel-
huisplein in Strijp-S, Eindhoven. 

Vanwege Corona staan de kramen extra 
ver uit elkaar, houden wij anderhalve me-
ter afstand en is er een speciale looproute. 
Naast het markt gedeelte staat onze oud 
en vertrouwde huis DJ Nick Lebeat op het 
terras van het Ketelhuis met zijn lekkere 

FeelGood tunes om de sfeer nog meer te 
verhogen. Er kan vanwege Corona niet 
gedanst worden, maar zeker wel genoten! 
Het Ketelhuis zorgt voor een mooi groot 
terras.  Dus kom gezellig shoppen en ge-
nieten van de prachtige producten die de 
deelnemers voor jou hebben gemaakt of 
verzameld.  
Probeer de drukte te vermijden door tus-
sen 12:00 en 14:00 uur of 16:00 en 18:00 uur 
te komen. Tussen 14:00 en 16:00 uur ko-
men gewoonlijk de meeste bezoekers.  We 
zien je graag!

Everything to make you FeelGood!
Waar: Ketelhuisplein, Ketelhuisplein 1,
Strijp S, Eindhoven 
Wanneer: 20 September 2020 
12:00 en 18:00 uur
Gratis entree!

Regio

FeelGood Market 

De biologische supermarkt
Persoonlijk, eerlijk en Dichtbij

Kromme Steenweg 37, Helmond

KROMME STEENWEG 37, HELMOND

BIOLOGISCHE 
SUPERMARKTSUPERMARKT

Pe rs o o n l i jk, Ee r l i jk en Di ch t b i j
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Bevrijding 
Mierlo-Hout 
1944-2020: 
76 jaar

In september 2019 trokken een honderdtal Militaire voertuigen van Garden ’75, richting het Bevrijdingsmonument in Mierlo-Hout 
F | Jeroen Koppes (TracesOfWar.nl)

Dinsdag 22 september 2020, her-
denken en vieren wij dat Mierlo-
Hout 76 jaar geleden werd be-
vrijd van de Duitse bezetting en 
onderdrukking. Dit jaar zal het 
anders zijn dan andere jaren. 
Het coronavirus heeft helaas 
een impact op de organisatie 
van diverse evenementen. Ook 
voor de bevrijdingsherdenking 
in Mierlo-Hout.

De gemeente Helmond stemt in 
met de toelating van maximaal 
100 personen voor het bijwonen 
van de jaarlijkse herdenkings-
dienst in de St. Luciakerk. In de 
openlucht, voor de ceremonie 
bij het monument worden maxi-
maal 250 bezoekers toegelaten. 

Stichting HMMH heeft een vier-
tal vrijwilligers bereid gevonden 
om u gedurende het evenement 
te begeleiden naar de aangege-
ven plaatsen. Deze vier coaches 
vormen tevens een aanspreek-
punt waar u terecht kunt met 
eventuele vragen. De coaches 

zijn herkenbaar aan de gele 
hesjes met het embleem van de 
stichting.

Bij het monument zullen dit jaar 
maximaal 50 stoelen geplaatst 
worden.  De overige gasten krij-
gen een staanplaats die aan-
gegeven wordt op het wegdek 
direct voor het monument. U 
hoeft dus niets te missen van de 
jaarlijks ceremonie.

Wilt u graag aanwezig zijn bij de 
jaarlijkse festiviteiten op 22 sep-
tember in Mierlo-Hout? Meld u 
dan alstublieft vooraf aan met 
uw naam en telefoonnummer 
bij de secretaris Harrie Raaijma-
kers. Dit kan via email: secre-
taris@monumentmierlohout.
nl of telefonisch: 06-22606053. 
Uw gegevens mogen uitsluitend 
worden gebruikt voor bron- en 
contactonderzoek van het GGD.

Programma 22 september 2020
• 10.00 uur: Toelichting, bij het
 monument aan de kinderen
 van de adoptieschool (Hart 
 van ’t Hout) verzorgt door 
 Mario Coolen.

• 10.15 uur: Verplaatsing van de 
 adoptieklas naar War 
 Cemetery Mierlo in oude 
 militaire voertuigen.
• 10.30 uur Toelichting War
 Cemetery Mierlo verzorgt 
 door Harrie Raaijmakers.
• 11.30 uur: Terugrit naar 
 Herdenkingsmonument 
 in Mierlo-Hout.
• 12.00 uur: Ontsteken 
 Vrijheidsvuur bij Herdenkings-
 monument door Jeugdburge-
 meester Noël Silalahi.
• 19.00 uur: Herdenkingsdienst
 St. Luciakerk m.m.v. Fire 
 Brigade Pipes & Drums uit 
 Gemert.
• 19.45 tot 2015 uur: Herdenking
 bij het Monument

De ceremonie op dinsdagavond 
22 september wordt live uitge-
zonden via www.railcam.nl
Ondanks de voorgeschreven re-
gels die in acht genomen wor-
den, hoopt de stichting HMMH 
er toch weer een eervolle vrij-
heidsviering en herdenking van 
te maken. Zij heten u dan ook, 
net als in alle andere jaren van 
harte welkom! s

Mierlo-Hout

Kranslegging 
door Badroaven
Zoals elk jaar vindt er op 
dinsdag 22 september om 
19.00 uur een bijeenkomst 
plaats bij het monument in 
de Kloosterstraat ter gele-
genheid van de bevrijding 
van Stiphout.

Medewerking hieraan zal 
worden verleend door een 
koperensemble van fanfare 
de vooruitgang. Het Sint An-
tonius gilde is ook aanwezig 
en een vendelier van het gilde 
presenteert het vendelgebed 
met uitleg van hun hoofd-
man. Onder voorbehoud zal 
ook het gemengd koor van 
de Trudo parochie haar me-
dewerking verlenen. 

Door Bas van Dijk zal er een 
gedicht worden voorgedra-
gen. Wijkwethouder Serge 
van de Brug zal namens de 
gemeente Helmond een toe-

spraak houden, net als secre-
taris Gerard van de Weijer na-
mens de stichting Helmond 
25 september 1944. Na het 
spelen van het Wilhelmus zal 
er twee minuten stilte worden 
gehouden waarna de krans-
legging zal plaats vinden.
Vooraf aan deze bijeenkomst 
zal het bevrijdingsvuur wor-
den ontstoken. Dit vuur zal 
op 19 september vanaf de be-
graafplaats in Mierlo worden 
overgebracht naar de Trudo-
kerk in Stiphout.

De organisatie zal stoelen 
plaatsen op anderhalve me-
ter afstand en zal zich hou-
den aan de op dat moment 
geldende regels bepaald door 
de overheid. Dit alles zal na-
tuurlijk onder voorbehoud 
zijn. De Badroaven stellen 
alles in het werk om aan alle 
veiligheidseisen te voldoen. 
Laten wij niet vergeten om 
hen die voor ons hun leven 
lieten te blijven herdenken. s

Stiphout

F | Harco van der Veer

Nederland digitaliseert. De Bi-
bliotheek helpt! Niet iedereen is 
in staat om digitaal te commu-
niceren met de overheid. Toch 
werkt de overheid er hard aan 
om het contact met de burgers 
steeds meer digitaal te laten 
verlopen. Mensen die hierbij 
hulp willen, kunnen terecht in 
de Bibliotheek. De Bibliotheek 
Helmond-Peel biedt vanaf dit 
najaar de gratis cursus Digis-
terker aan, om te leren omgaan 
met de digitale overheid. 

Cursus Digisterker
Voor wie extra hulp wil bij het le-
ren werken met de digitale over-
heid heeft de Bibliotheek de cur-

sus Digisterker. Onderwerpen 
zijn onder meer: een DigiD aan-
vragen en gebruiken, informatie 
zoeken op overheidswebsites 
en bijvoorbeeld hulp bij Mijn 
toeslagen, MijnOverheid en het 
registreren van je keuze in het 
Donorregister. 

Na deze cursus kunnen mensen 
zelfstandig gebruik maken van 
de online dienstverlening van 
bijvoorbeeld de gemeente, UWV 
en Belastingdienst. De cursus 
Digisterker start dit najaar in 
de locaties van bibliotheek Hel-
mond-Peel, zoals maandag 28 
september om 10.15 uur in loca-
tie Helmond, donderdag 15 ok-
tober om 10 uur in Bibliotheek 
Deurne en dinsdag 17 november 
om 19.30 uur in Bibliotheek So-

meren. Het zijn steeds 3 lessen 
van 2 uur en de cursus is gratis te 
volgen.  Docent Sonja Trapman: 
“Na afloop van de cursus geven 
deelnemers vaak aan dat ze zich 
een stuk zekerder voelen bij het 
gebruiken van de DigiD. Ze heb-
ben geleerd waar je op moet let-
ten om veilig je DigiD te gebrui-
ken en dat geeft zelfvertrouwen. 
Dat gevoel willen wij graag meer 
mensen geven!” 

Meer informatie en aanmelden 
via www.bibliotheekhelmond-
peel.nl/activiteiten of kom even 
langs in de bibliotheek. Bij de 
cursus hoort een praktisch werk-
boek dat je voor 10 euro kunt 
aanschaffen: dit is ook een fijn 
naslagwerk voor thuis. In 2021 
wordt de cursus Digisterker va-
ker georganiseerd. Dus als deze 
data nu niet uitkomen, kan je in 
2021 ook aansluiten. s

De cursus Digisterker is dit najaar weer te volgen in de bibliotheek 
Helmond
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DeDe
Hagenees:

en de rugby

Het HageneesjeHet Hageneesje

Niet bepaald iets voor Het Haagje, alhoewel er zat gerauwst 
werd. Nee, we hebben het toch over de edele sport rugby wat 
gespeeld wordt met een ei en een sport met ethos en tradities en 
terecht trots mag zijn om het vermogen van hoge normen van 
sportiviteit en ethisch verantwoord gedrag te koesteren. En we 
hadden er inne uit de Haag die deze sport beoefende; Berrieke. 
Niet bepaald een driekwarter maar hij behoorde tot de voor-
waartsen en was bijzonder sterk in de scrums. Maar Berrieke 
had een probleem. Elke keer als hij bier dronk, rakte ie an de 
schijterij. De derde helft is bijzonder belangrijk bij rugby, maar 
vanwege zijn anale problemen had hij het bier afgezworen. 
Maar ze waren kampioen geworden en het volgende weekend 
zou het kampioensfeest worden gevierd. 

Er was hartstikke veul volk en Berrieke war d’r ok mi z’n vrouw. 
Gezellig en volop plezier en ge roit ’t al; Berrieke ging ok an ’t 
bier. Dit had catastrofale gevolgen. Want na een pilske of 7 
sloeg het noodlot toe en Berrieke liep nor z’n vrouw en zi “we 
gon nor hois, want ik heb in m’n box geskete.’ “De denk ik toch 
nie”, zi z’n vrouw. “Ik ving ’t hier hartstikke gezellig en ik blief 
hier. Ge got oe strondboxs mar skonmake en ik go nie mee.” Er 
ging best wel een tijdje overheen voordat Berrieke zich weer bij 
zijn vrouw melde en ’n bietje bleek op de stoel langs haar ging 
zitten. “ Wa hedde gai now gedon?”, vroeg z’n vrouw. “Ik heb 
mun onderbox op de wc oitgetrokken en m’n overbox ’n bietje 
skongemakt. Die onderbox heb ik in wc-papier gedrejd en ik 
heb ‘t spulleke in auw tas gedouwd.” “In meen tas gedouwd? Ik 
heb hillemol geen tas meegenomme!”

In de file voor een
nieuwbouwwoning 
in Brandevoort

F | ERA vb&t makelaars

Op zondag middenin Brabant 
in de fi le staan, dat is deze tijd 
bijna niet meer denkbaar. Tóch 
was het afgelopen zondag 
werkelijk aan de orde. Aan de 
Abendonk in Helmond vormde 
zich rond tienen een lange rij 
van auto’s. Gelukkig niet door 
een ongeval of defecte auto, 
maar vanwege de start verkoop 
van 31 nieuwbouwwoningen 
van LIVING Liverdonk!

Door een ballonnenhaag reden 
belangstellenden de ‘drive thru’ 
in. Daar ontving iedereen een 
plattegrond, zodat men langs 
alle verschillende woningtypen 
reed. Duidelijk zichtbaar kon je 
de kavels met toekomstige wo-
ningen zien, want op het hele 

plan stonden bordjes met een 
illustratie van het type en een 
kavelnummer. “Op de website 
konden we de verschillende wo-
ningtypen al eerder bekijken. 
Daar zagen we op de situatie-
kaart kavelnummer 22 staan. 
Een twee-onder-een-kapwoning 
met voldoende ruimte en een 
ruime tuin. Hier kunnen we onze 
toekomst verder uitstippelen. 
We hopen dus dat de overige 
mensen in de rij voor de andere 
woningen komen ” zegt een 
wachtende vrouw, terwijl ze la-
chend haar man aankijkt. 

Koffi  e met gebak
Dit nieuwbouwproject biedt zo-
veel variëteit aan woningen dat 
het echtpaar misschien ook nog 
wel andere kavels interessant 
gaat vinden. Een goed moment 
om keuzes te overwegen is altijd 

tijdens de koffie. Vandaar dat er 
aan het begin van de rondrit kof-
fie met een appelflap was voor 
iedereen. Ook aan de kinderen 
was gedacht; zij kregen een lek-
kere fruitdrank. Halverwege was 
er tijd om informatie in te win-
nen bij het verkoopteam van het 
door Cedrus Vastgoed ontwik-
kelde bouwplan Wij Bouwen 
Brandevoort. Medewerkers van 
ERA vb&t Makelaars, Van Sant-
voort Makelaars en Adriaan van 
den Heuvel Makelaars brainstor-
men samen met de potentiële 
kopers over de mogelijkheden 
binnen een type woning.  

Rustig wonen in het groen 
met het stadse leven dichtbij
LIVING Liverdonk ligt aan de 
rand van Brandevoort. Op loop-
afstand van de levendigheid van 
de Veste en dicht bij de uitvals-
wegen richting Helmond en 
Eindhoven. “Het plan bestaat uit 
5 vrijstaand (geschakelde) wo-
ningen, 20 twee-onder-een-kap-
woningen, 4 tussen- en 2 hoek-
woningen op kavels vanaf 124 tot 
448m2. Waarbij er nog een ver-
scheidenheid aan opties is. Het 
merendeel van de in traditionele 
Brabantse bouwstijl ontworpen 
woningen heeft een garage. Ook 
is er de mogelijkheid tot een le-
vensloopbestendige woning, 
dus aan veel doelgroepen is ge-
dacht”, zegt projectontwikkelaar 
Robert Hellings. 

Brochure en planning
Bij de uitgang ontvangen alle ge-
interesseerden een brochure en 
bijbehorende prijslijst. Meer dan 
120 exemplaren zijn deze dag uit-
gedeeld. “Een overweldigend 
aantal”, geeft Inge van ERA vb&t 
makelaars aan. Zij sluit namens 
het verkoopteam samen met Pa-
tricia Goudswaard om 12:00 uur 
de ’drive-thru’ af. Vanaf dat mo-
ment start de online verkoop. In-
schrijven kan tot en met maan-
dag 21 september 9:00 uur. Het 
echtpaar dankt de dames vrien-
delijk en zij horen mevrouw nog 
zeggen: “Kom schat, we gaan 
snel naar huis om in te schrijven. 
En misschien moeten we ook 
nog even naar zo’n levensloop-
bestendige woning kijken, die 
kavel met nummer 14…”

Meer informatie over dit 
nieuwbouwplan is te vinden
op www.livingliverdonk.nl. 
Via deze website kunt u ook 
de brochure en prijslijst down-
loaden en kunt u zich inschrijven 
voor een koopwoning. s

Brandevoort

Aan de Abendonk in Helmond 
vormde zich rond tienen een lange rij van auto’s 
F |ERA vb&t makelaars

Lotgenotenbijeenkomst 
prostaatkanker
Voor mannen bij wie prostaat-
kanker wordt vastgesteld en er 
over willen praten kan het moei-
lijk zijn om gehoor te vinden.

Daarom nodigt de Prostaatkan-
kerstichting mannen, partners 
en naasten uit om hun ervarin-
gen en vragen te delen met lot-
genoten die allemaal weten wat 
zij doormaken.

Daarnaast kan het krijgen van 
praktische informatie en tips 
rond een behandeling steun 
geven. Jullie zijn welkom op de 
bijeenkomst van maandag 21 
september in inloophuis De Cir-

kel, Evertsenstraat 19, 5703 AM  
Helmond. De bijeenkomst be-
gint om 14:00 tot 16:00 uur en is 
gratis. Thema van deze middag 
is: Prostaatkanker heb je niet al-
leen. Ervaar je dat ook?

In verband met coronamaatre-
gelen is het verplicht om je aan 
te melden via: pks.eindhoven@
gmail.com en geef aan met hoe-
veel personen u komt.
Info: 
www.prostaatkankerstichting.nl
www.inloophuisdecirkel.nl

Helmond-Oost
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Outlet dagen
4 DAGEN STAPELKORTING 

DO. 17 SEPT. - ZO. 20 SEPT.

1 Stuk 2 Stuks 3 Stuks

40% 50% 60%
korting korting korting

Bella Donna lingerie - Steenweg 26 - Helmond

 www.vloerenland.com

Houten vloeren | Laminaat | PVC vloeren | Tapijttegels | Tapijt | Vinyl
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Ontdek de mooiste 
houten vloeren

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,-

KAPSALONNicoleKAPSALONNicoleKAPSALON
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,-

Wie kent een MierloHoutenaar 2020 
of Groepering 2020? 

De wijkraad Mierlo-Hout reikt ieder 
jaar tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst 
‘De MierloHoutenaar’ en ‘Groepering 
van het jaar’ uit aan wijkbewoners en 
vereniging die altijd klaar staan voor de 
wijk en haar bewoners. 

Hoewel we nog niet zeker weten hoe de 
Nieuwjaarsbijeenkomst er precies uit gaat 
zien in verband met de Covid-19 maatrege-
len, wil de wijkraad Mierlo-Hout ook voor 
het jaar 2020 een oproep doen aan de in-
woners om met voorstellen te komen voor 
de kandidatuur van wijkbewoners voor de 
nieuwe MierloHoutenaar 2020.

Kijk eens rond in uw omgeving, want het 
is aan u om uw kandidaat voor de on-
derscheiding De MierloHoutenaar aan de 
wijkraad kenbaar te maken. De verlening 
van deze eretitel is bedoeld voor mensen 
die altijd klaar staan voor een ander, of dat 
nu binnen of buiten het verenigingsleven 
is. Iemand die onopvallend, al dan niet 
achter de schermen, met hart en ziel bezig 
is voor de vereniging of voor de gemeen-
schap Mierlo-Hout. De uitreiking van de 
onderscheiding is onder voorbehoud op 3 
januari 2021 in wijkhuis De Geseldonk om 
13.00 uur.

Kent u iemand of een groepering die in 
aanmerking komt voor de onderscheiding, 
meldt deze persoon dan aan, voorzien van 
een goede motivering en adresgegevens.
Er zijn wel enkele criteria waaraan moet 
worden voldaan: de kandidaat is woonach-
tig in de wijk Mierlo-Hout en heeft zich op 
uitzonderlijke wijze ingezet voor een doel 
dat meerwaarde heeft voor de wijk. 

Bestuursleden van de stichting Wijkraad 
Mierlo-Hout kunnen niet worden voorge-
dragen. De jury bestaat uit enkele bestuurs-
leden van de stichting en enkele personen 
van buiten de wijk. Voorzitter van de jury is 
wijkwethouder Cathalijne Dortmans. Aan 
de kandidatuur zijn behalve een sculptuur, 
een oorkonde en een persoonlijk geschenk 
ook enkele geldprijzen verbonden, te beste-
den aan een doel in de wijk Mierlo-Hout. 
Middels het contactformulier op de web-
site van de wijkraad, kunnen personen en/
of groeperingen aangemeld worden voor 
MierloHoutenaar en groepering van het 
jaar. 

U kunt de naam en de adresgegevens van 
uw kandidaat ook op een briefje vermel-
den en afgeven/in de brievenbus doen bij 
wijkhuis De Geseldonk onder vermelding: 
Wijkraad: Verkiezing De MierloHoutenaar. 
Of mail naar Secretariaat@wijkraadmierlo
hout.nl www.wijkraadmierlohout.nl 

Mierlo-Hout

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:  0492 - 51 39 71

Misty
Misty (2 jaar) is een energieke jongedame die graag speelt en 

jaagt, ze is makkelijk in beweging te krijgen. Ze is ook heel 

alert en nieuwsgierig, ze wil niks missen. Ze reageert furieus 

op andere katten en honden. 

Ze komt kopjes geven, soms ook likjes, en begint het steeds 

meer te waarderen om geaaid te worden. In het begin kon ze 

fel uit de hoek komen, maar dat kan hebben samengehangen 

met haar moederschap. Als ze ontspannen is kan ze uitvoerig 

geaaid worden, achter de oortjes gekriebeld en op schoot 

gezet worden. Ze is veel vriendelijker en milder geworden. Ze 

begint nu zelfs uit zichzelf op schoot te springen en gaat dan 

rustig liggen. We zijn heel blij met deze ontwikkelingen.  

Ze verdient een nieuwe thuisbasis waar ze haar leventje fijn 

kan voortzetten. Wel bij iemand die enige ervaring heeft met 

wispelturige, pittige tantes, en die ruimte maakt voor haar 

milde kant. Ze zal strakjes graag weer naar buiten gaan, het is 

geen type voor langdurig binnen zitten. 

Mierlo-Houtenaar 2019 Piet Maas F | Mandy Meeuwsen
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Togarashi Ronin: 
vereniging voor 
Japanse krijgskunsten 

F | Togarashi Ronin

Togarashi Ronin zit alweer 30 
jaar gevestigd in Helmond, 
waarvan de laatste 25 jaar in 
“de Kamenij”. Hier hebben we 
veel mensen mogen ontvangen. 
Sinds september 2020 heeft de 

vereniging de perfecte locatie 
gevonden in de Spiegelzaal op 
de 2de etage van het Fletcher 
Wellness hotel aan de Scheeps-
boulevard te Helmond. 

Togarashi Ronin staat voor een 
vereniging voor Japanse krijgskun-
sten die veel te bieden heeft voor 

haar leden. Niet alleen een manier 
om weerbaarheid te trainen in de 
verschillende disciplines (zoals jiu 
jitsu, tai chi, iaido en jodo), maar 
ook een sociale omgeving waarin 
andere activiteiten worden onder-
nomen. Zo zijn we actief in vrij-
willigerswerk, plannen we uitwis-
selingen met andere verenigingen 
in binnen- en buitenland (stages) 
en nemen we deel aan activiteiten 
die de bond (IMAF) organiseert. 
Dit alles in een gemoedelijke maar 
ook serieuze sfeer die je van een 
vereniging verwacht. Uiteraard 
kun je “coronaproof” bij ons trai-
nen. Wil je meer informatie? Heb 
je interesse? Neem dan contact op 
via 0621675283. s

Helmond

Voor de toppers 
van het Elkerliek
De afgelopen maanden zijn 
Nina Vermeulen en Laura 
van der Heijden-Daams 
met veel plezier druk bezig 
geweest voor de actie “Top-
pers van het Elkerliek”. In 
maart zijn zij gestart met 
het inzamelen van geld dat 
gedoneerd kon worden 
door particulieren en bedrij-
ven via geef.nl. 

Van alle donaties hebben 
zij dinerbonnen gekocht bij 
de horeca van Helmond en 
omgeving. Op deze manier 
hebben zij de horeca kunnen 
ondersteunen tijdens de slui-
tingsperiode door de corona 
crisis. Deze bonnen zijn bij 
elkaar verzameld om uit te 
reiken aan de medewerkers 
van het Elkerliek. Niet omdat 
alleen zij hard gewerkt heb-
ben de afgelopen maanden, 
want dat hebben mensen in 

meerdere branches gedaan. 
Maar wel omdat zij dagelijks 
te maken hebben gehad met 
de impact van COVID-19 op 
patiënten en hun familie. 
Dat zal hen altijd bijblijven.
In totaal zijn er 1879 bonnen 
gehaald bij 70 horecagele-
genheden. Dankzij alle do-
nateurs en de extra bonnen, 
welke door sommige hore-
cagelegenheden zijn gedo-
neerd, konden zij deze uitrei-
ken aan het Elkerliek.

Hetty Remmers heeft samen 
met verpleegkundigen Eve-
lien Franke en Chiara van de 
Kemenade de drie wagens 
vol feestelijk verpakte bon-
nen in ontvangst genomen. 
Het Elkerliek zal de bonnen 
verdelen over de afdelingen, 
aangezien zij goed zicht heb-
ben op de werkzaamheden 
tijdens de corona crisis, zo-
dat de medewerkers kunnen 
gaan genieten van een ont-
spannen moment. s

Helmond

F | Nina Vermeulen en Laura van der Heijden

Maak kennis met 
de reddingsbrigade 
via Sjors Sportief
Helmondse Reddingsbrigade De 
Reddingsklos doet voor het eerst 
mee met Sjors Sportief! Vanaf 9 
september kun je je inschrijven 
voor een proefl es Zwemmend 
Redden of Varend Redden.

Bij de proefles Zwemmend Red-
den gaan deelnemers aan de slag 
met het gebruik van verschillen-
de reddingsmiddelen, de pop op-
duiken en oefenen met anderen 
uit het water redden. De proef-
lessen Zwemmend Redden zijn 
bedoeld voor kinderen tussen 
8 en 12 jaar zullen plaatsvinden 

op zaterdag 10, 24 en 31 okto-
ber en op zaterdag 7 november. 
De proefles duurt van 13.45 tot 
14.25 uur. Let op: de tijden in het 
Sjorsboekje zijn aangepast naar 
bovengenoemde tijden, in ver-
band met de coronamaatrege-
len. Voor deze proeflessen moet 
je in het bezit zijn van minimaal 
zwemdiploma A.
Tijdens de workshop Varend 
Redden gaan deelnemers on-
der andere aan de slag met het 
gebruik van verschillende red-
dingsmiddelen en een commu-
nicatieoefening met de porto-
foon. Ook mogen deelnemers 
zelf een stukje varen! De work-
shop Varend Redden voor kinde-
ren van 8 tot 12 jaar vindt plaats 

Helmond

op zondag 4 oktober van 10.00 
tot 12.00 uur. De workshop Va-
rend Redden voor jeugd tussen 
12 en 18 jaar vindt ook plaats op 
zondag 4 oktober, maar dan van 
12.30 tot 14.30 uur. Let op: voor de 
workshop Varend Redden dien 
je in bezit te zijn van minimaal 
zwemdiploma C.

Sjors Sportief
Sjors Sportief is een sportken-
nismakingsconcept waarbij ba-
sisschoolleerlingen op een laag-
drempelige manier kennis kun-
nen maken met sport. Alle kin-
deren uit het basisonderwijs in 
de gemeente Helmond ontvin-
gen vorige week het Sjorsboekje. 
In dit boekje staan sportieve en 
creatieve workshops waaraan 
leerlingen kunnen deelnemen 
om (vaak gratis) kennis te maken 
met één of meerdere activitei-
ten. Op woensdag 9 september 

om 9.00 uur start de inschrijving 
voor deze activiteiten via www.
sportencultuurhelmond.nl.

De Reddingsklos
Helmondse Reddingsbrigade De 
Reddingsklos is gespecialiseerd 
in het geven van lessen in zwem-
men, snorkelen, zwemmend 
redden en varend redden in Hel-
mond. Daarnaast wordt de bri-
gade met regelmaat ingezet voor 
bewakingen bij evenementen op 
en rondom het water, zoals het 
Drakenbootfestival in Helmond. 
Kijk voor meer informatie of in-
schrijven op www.dereddings-
klos.nl of volg De Reddingsklos 
op Facebook!

Coronamaatregelen
Meer weten over de corona-
maatregelen van De Reddings-
klos? Kijk dan op:
www.dereddingsklos.nl/corona s

0492-845350   info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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Mantelzorg actie 2020!
Geef een 

HELLEMONDGIFT 
waardebon cadeau!
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Gefeliciteerd!

Gefeliciteerd!

U maakt kans op een 

leuke prijs!

Ga naar

www.hellemondgift.nl/prijs

www.hellemondgift.nl/prijs

en vul de gevraagde 

gegevens in!

Iedere maand wordt de 

prijswinnaar bekend 

gemaakt via onze 

website en via Facebook.

Bewaar deze strook 
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Gefeliciteerd!Gefeliciteerd!
U maakt kans op een 

leuke prijs!

Ga naar

www.hellemondgift.nl/prijs
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en vul de gevraagde 
gegevens in!

Iedere maand wordt de prijswinnaar bekend 
gemaakt via onze website en via Facebook.

Bewaar deze strook Bewaar deze strook zorgvuldig als bewijszorgvuldig als bewijs

WWW.HELLEMONDGIFT.NL

IK BEN ‘N
HELMONDER

Grote dorps-
boulewedstrijd 
in Stiphout 
afgelast

Jaarlijks wordt in Stiphout 
de grote dorps-boulewed-
strijd  gespeeld om de 
Stiphout Petanque Trofee. 
Corona heeft ons ook ge-
troff en en we hebben deze 
wedstrijd afgelast.

De deelnemende partijen 
zijn, zover de mailadressen 
actueel zijn, op de hoogte 
gesteld. De vereniging gaat 
er alsnog vanuit dan we in 
het volgende jaar de wed-
strijd kunnen hervatten. Ons 
Vrijdagavond Toernooi Stip-
hout hebben we ook niet 
door laten gaat. VTS is een 
wekelijks treffen in een open 
toernooi-setting. 

Stiphout

Mantelzorg Actie Gemeente Helmond 2020
Vraag de gratis HellemondGift waardebon aan

Mantelzorgcompliment Hel-
mond van Gemeente Helmond 
kan men in gratis Hellemond-
Gift bonnen uit laten keren. 
Zorgt u voor een inwoner van 
Helmond? Dan komt u in aan-
merking voor dit ‘compliment’, 
70 euro aan HellemondGift 
waardebonnen is toch een leu-
ke waardering? Vraag uw ‘com-
pliment’  aan en kruis de Hel-
lemondGift waardebon aan zie 
gemeenteberichtenpagina in 
deze uitgave of mail via: man-
telzorghelmond@levgroep.nl

Stichting Hellemond Gift heeft 
het primaire doel om Hellemond 
Gift cadeaubonnen uit te geven 
en daarmee de bestedingen in de 
lokale Helmondse economie te 
stimuleren. En niet allemaal naar 
internet te laten vloeien. Dit met 
de bedoeling om Helmond leef-
baar en bruisend te houden met 
een goed, divers en fijn aanbod 
van winkels, sport, horeca, zorg, 
onderwijs en cultuur en al het 
andere wat een stad prettig en 
leefbaar maakt (als een onder-
nemer bijv. een sportclub spon-
sort, kan deze sportclub weer de 
Helmondse jeugd een zinvolle 
vrijetijds besteding bieden).

Daarnaast wil de Stichting Hel-
lemond Gift vanuit haar morele 
verantwoordelijkheid en sociaal-
maatschappelijke betrokken-
heid niet alleen waardebonnen 
‘verhandelen’ maar ook een bij-
drage leveren aan de samenwer-
king en verbinding in Helmond 
tussen verschillende partijen die 
samen een stad ‘maken’. 
Zelfs onze jeugd zal met deze fy-
sieke waardebonnen weer achter 
de computer uit moeten komen 
om de waardebon te verzilveren.
Dit wil de stichting enerzijds 
tot uitdrukking brengen in 
haar eigen organisatie en an-
derzijds door het ontwikkelen 

van belevingsinitiatieven voor 
Helmond. Stichting Hellemond 
Gift kent geen winstoogmerk. 
Ook al woont bijv. een werkne-
mer bij een Helmonds bedrijf 
niet in Helmond, dan is het toch 
vrij normaal dat waar men zijn 
brood verdient, dit ook voor een 
gedeelte uitgeeft.
Meer dan 140 lokale onderne-
mers doen mee en de waarde-
bon wordt volop gebruikt. s
Meer info: www.hellemondgift.nl

Helmond

“11-11 Party”  afgelast 

Na veel wikken en wegen, tes-
ten en overleggen heeft Blaas-
band Simpel Zat  besloten, dat 
vanwege de huidige maatrege-
len betreff ende het Covid-19 vi-
rus,  zij de “11-11 Party” dit jaar 
niet door zullen laten gaan. 

Het festival, wat voor vele met-
een de opening van carnaval is, 
zou voor de derde keer georga-

niseerd worden. Afgelopen jaar 
mochten we maar liefst 20 bands 
op 2 podiums verwelkomen. 
Bands van uit heel Nederland 
en zelfs uit België! Wij hadden 
het draaiboek al weer redelijk 
klaar liggen en dit jaar zou het 
weer groter en mooier worden 
dan afgelopen jaren. Wij weten 
als geen ander dat diverse dweil-
orkesten / blaaskapellen weer 
zitten te smachten om muziek 
te maken maar we moeten nog 
even geduld hebben. 

De afgelasting betreuren wij 
enorm maar de veiligheid en 
gezondheid van muzikanten en 
bezoekers vinden wij hierin het 
belangrijkst! Vooralsnog gaan 
wij er van uit dat we volgend 

jaar wel onze “Party”  door kun-
nen laten gaan. 

Noteer daarom alvast allemaal in 
jullie agenda de datum: zondag 7 
november 2021 te Mierlo. s

Regio
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‘Helmondsch Feestmarsch’ 
bijna 100 jaar na dato bij 
Helmonds Muziek Corps 

Zondag 13 september wordt 
een bijzondere dag voor het 
Helmonds Muziek Corps. De 
vereniging treedt voor het eerst 
sinds de corona-lockdown weer 
naar buiten voor haar tweejaar-
lijkse serenadedag en doet dat 
met een wel heel bijzondere en 
feestelijke mars in het repertoi-
re: ‘Helmondsch Feestmarsch’ 
uit 1921!

Serenadedag
Na maanden stil te hebben ge-
legen door de corona-lockdown 
klinkt er weer wekelijks mu-
ziek in het TOV-gebouw aan 
de Azalealaan in Helmond! Alle 
geledingen van het Helmonds 
Muziek Corps zijn weer aan het 
repeteren en – gelukkig – kun-
nen veel Helmonders ook weer 
snel genieten van de muziek van 
HMC. Op zondag 13 september 
staat namelijk de tweejaarlijkse 
serenadedag op de planning. 
Op deze dag worden diverse 
Helmonders die dat hebben ver-
diend muzikaal in het zonnetje 
gezet door HMC. Wie dat dit jaar 
zijn, blijft nog een verrassing. 

Helmondsch Feestmarsch
Eén van de marsen die zeker 
gespeeld zal worden tijdens de 
serenadedag is ‘Helmondsch 
Feestmarsch’. Een mars met een 
bijzonder verhaal:
Medio oktober 2019 kreeg de se-
cretaris van Helmonds Muziek 
Corps een bijzonder bericht bin-

nen in haar mailbox. Het bericht 
kwam van mevrouw Merkx, we-
duwe van Jacques Merkx (voor-
heen consulent voor de ama-
teurmuziek in Noord-Brabant, 
secretaris van de Brabantse 
Muziekbond en dirigent). Dhr. 
Jacques Merkx, ondertussen 
overleden, had een groot mu-
ziekarchief dat in de loop der tijd 
opgeschoond was. 

Eén van de marsen in zijn be-
stand was ‘Helmondsch Feest-
marsch’. Hierover was eerder al 
contact geweest met muziekver-
enigingen in Helmond, maar re-
actie bleef uit. Echter, mevrouw 
Merkx hield voet bij stuk; het was 
immers een handgeschreven 
partituur met alle losse partijen 
voor (destijds) harmonieorkest 
erbij en ze vond het doodzonde 
deze bij het oud-papier te zetten. 

Toen dit bericht bij het bestuur 
van HMC ter tafel kwam en onze 
tambour-maître (Frank v.d. Zan-
den) hoorde dat het ging over 
marsmuziek en Helmond was 
zijn interesse meteen gewekt. Hij 
maakte snel een afspraak met 
mevrouw Merkx om de muziek 
in ontvangst te nemen. Na een 
leuk gesprek met veel informatie 
over hoe het vroeger ging tussen 
de diverse muziekbonden kon 
hij terug naar Helmond met een 
fraaie set aan documenten.  
Na onderzoek blijkt deze mars 
geschreven te zijn ter ere van de 
opening van het Kasteel-Raad-
huis. Het kasteel was tot 1921 pri-
vaat bezit van de familie (Carel 

Frederik) Wesselman van Hel-
mond. In 1921 heeft zijn weduwe, 
jonkvrouw Anna Maria de Jonge 
van Zwijnsbergen het kasteel 
overgedragen aan de gemeente 
Helmond op voorwaarde dat het 
gebruikt zou worden voor alge-
meen nut. De gemeente heeft 
destijds besloten het kasteel in 
gebruik te nemen als raadhuis. 

Op 5 april 1923 werd het Kasteel-
Raadhuis door burgemeester 
Van Hout in gebruik genomen, 
uiteraard met muzikale om-
lijsting. Speciaal voor deze ge-
legenheid was een feestelijke 
mars gecomponeerd door P.H. 
Kwakernaat. Kwakernaat was 
voorheen Kapelmeester van de 
6e Regiment Infanterie Breda en 
in 1923 (muzikaal) directeur bij 
Koninklijke Stadsharmonie Phi-
leutonia. KSH Phileutonia heeft 
bij de opening van het Kasteel-
Raadhuis deze mars gespeeld. 
Helaas is de mars daarna in de 
“archieven” verdwenen. 

Binnen Helmonds Muziek Corps 
werd bekeken of het interessant 
was om de mars grondig af te 
stoffen. Iedereen was enthousi-
ast en daarmee hebben we als 
Helmonds Muziek Corps stap-
pen ondernomen om de mars 
nieuw leven in te ‘blazen’. De 
mars en muziek zijn gedigita-
liseerd door Rob van der Som-
men (dirigent slagwerk HMC) en 
‘Helmondsch Feestmarsch’ gaat 
op 13 september aanstaande 
(opnieuw) het levenslicht zien 
tijdens onze Serenadedag. s

Helmond

Subsidiemogelijkheid voor
Global Goals Helmond

De Verenigde Naties heeft 
17 ambitieuze doelen voor 
duurzame ontwikkeling 
vastgesteld: de Global Goals. 
Ook Helmond heeft zich 
hieraan verbonden. Onder 
andere door subsidies te ver-
strekken voor initiatieven 
die aansluiten bij de Global 
Goals willen we duurzame 
ontwikkelingen stimuleren. 

Met de Global Goals willen 
we stappen zetten richting 
een eerlijkere verdeling van 
welvaart en welzijn en een 
schonere, gezondere en vei-
ligere wereld voor iedereen. 
De Verenigde Naties hebben 
gemeenten opgeroepen om 
zelf, lokaal, te zorgen voor een 
duurzaamheidsagenda die 
bijdraagt aan het behalen van 
de Global Goals. 

Wethouder Cathalijne Dort-
mans (o.a. verantwoorde-
lijk voor Global Goals) zegt 
daarover: ‘’In Helmond geven 
we gehoor aan die oproep. 

Er vinden al heel veel mooie 
initiatieven in de stad plaats 
die aansluiten bij de Global 
Goals, middels subsidies wil-
len we die initiatieven een 
steuntje in de rug geven.’’
Een adviescommissie gaat 
de subsidieaanvragen beoor-
delen. De commissie bestaat 
uit mensen uit onze stad die 
verbondenheid hebben met 
de vijf Global Goals waar Hel-
mond op inzet, te weten: het 
tegengaan van armoede (Mi-
randa Verkoelen), goede ge-
zondheid en welzijn (Eveline 
de Bont), kwaliteitsonderwijs 
(Pauline Akkermans), eerlijk 
werk en economische groei 
(Hugo van Osch) en verant-
woorde consumptie en pro-
ductie (Ari de Kimpe).  

Organisaties en scholen kun-
nen subsidie aanvragen tot 
12 oktober. Per initiatief kan 
een subsidie van maximaal € 
5000,- worden toegekend en 
in totaal is er € 35.000,- be-
schikbaar. Meer informatie 
over het aanvragen van een 
subsidie vind u hier: www.
helmond.nl/Global-Goals s

Helmond
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 Pluis heeft TOS
Zo heet het boek dat door uit-
geverij Pica wordt uitgegeven. 
Wat maakt dit boek zo bijzon-
der? Het is geschreven door Jo-
lijn Thijssen, 12 jaar oud, woon-
achtig in Helmond. Inspiratie-
bron voor Jolijn is haar jongere 
broertje Gijs die TOS (Taal Ont-
wikkelings Stoornis) heeft.

Pluis heeft TOS: 
De zoektocht van Noita
Dit (voor)leesboek gaat over 
Pluis, een konijntje met TOS 
(een taalontwikkelingsstoornis). 
Haar zus Noita helpt haar vaak, 
maar op een gegeven moment 

krijgt Noita daar genoeg van. Als 
ze dan ook nog eens ruzie krijgt 
met haar broers, loopt ze weg, 
het grote bos in. Daar ontdekt ze 
wat er nu eigenlijk aan de hand is 
met haar zusje.

Kinderen met TOS (van 6 tot 10 
jaar) kunnen dit boek met een 
begeleider lezen. Bij de tekst 
staan woordbetekenissen, illu-
straties, vragen en spelvormen. 
Hierdoor gaan kinderen ook 
nadenken over hun eigen TOS 
en ontdekken ze hoe ze er beter 
mee om kunnen gaan.
Het boek heeft 140 pagina’s en 
verschijnt op 11 oktober 2020. 
Het is dan te koop bij de lokale 
boekhandel. s

Helmond

Op zaterdag 26 september 
vindt op de Automotive Cam-
pus in Helmond een evene-
ment plaats naar aanleiding 
van een bijzondere gebeurtenis 
van 125 jaar geleden. In april 
1895 reed de Helmondse smid 
en rijwielhandelaar Jos van 
der Meulen rond op iets totaal 
nieuws: een 'motorrijwiel'. 

Daarmee was hij vermoedelijk 
de eerste motorrijder van ons 
land en zijn Hildebrand & Wolf-
müller (H&W) de eerste motor. 
Dat was nog voor de eerste au-
to in Nederland verscheen.
Tijdens het evenement wordt 
een originele H&W getoond (en 

misschien zelfs een tweede), 
samen met een aantal andere 
motoren die de ontwikkeling 
van dit motorvoertuig laten 
zien. Tot aan het heden want er 
zullen ook voorbeelden te zien 
zijn van elektrische motoren die 
nu op de markt zijn. Daarmee 
kunnen proefritten gemaakt 
worden*. Om 11.00 en 14.00 uur 
zal Paul Vlemmings een lezing 
houden over Van der Meulen en 
zijn motor. Daarnaast is er een 
kleine tentoonstelling over de 
H&W, over de andere Braban-
der die er een heeft gehad, en 
over andere bijzondere en inno-
vatieve motoren uit de geschie-
denis. Belangstellenden kunnen 
een rondleiding volgen door het 
Nederlands Centrum voor Au-
tohistorische Documentatie. 

Zij krijgen daarbij uitleg over de 
activiteiten van het NCAD, over 
de collectie en er zullen enige 
bijzondere documenten wor-
den getoond. Het NCAD be-
heert ruim twee kilometer aan 
boeken, tijdschriften, folders, 
foto’s enzovoort; een deel daar-
van betreft tweewielers. 

Het evenement duurt van 10.00 
tot 16.00 uur. De toegang is gra-
tis. Koffie en thee zijn verkrijg-
baar. Motorrijders worden van 
harte uitgenodigd hun motor 
aan het publiek te laten zien op 
de parkeerplaats. s

*Iedereen die een proefrit wil 
maken, moet zich vóór 25 sep-
tember aanmelden bij: 
gertjan@electricmotorbikes.nl 

Evenement rond 125 jaar motorfiets in Nederland
Helmond
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Rijpelberg

Iedere maandag organiseert het 
HMC een Superkien in het TOV, 
Azalealaan te Helmond.  Een tota-
le geldprijzenpot van € 1500 waar-
onder een hoofdprijs van € 400 . 
Tevens een loterij voor het winnen 
van twee grote gevulde levensmid-
delenmanden en extra mooie prij-
zen. Ook vindt er regelmatig een 
gratis grote loterij plaats.  Aanvang 
19.45 uur. Zaal open vanaf 18.00 
uur. U komt toch ook?

Van 28 augustus tot 1 oktober ex-
poseert de schildersgroep Simu-
lart uit Helmond, deze groep on-
der leiding van Willy Boetzkes is 
gehuisvest in de ‘De Uilenburcht 
“ te Helmond. Expositie te bezoe-
ken in Wijkhuis De Fonkel, Prins 
karelstraat 123 te Helmond.

Gratis reparaties woensdagmid-
dag 23 september van 14.00 tot 
17.00 bij Repaircafé Rijpelberg.  
Locatie: De Torelaar, Gronin-
genhof 4, Helmond. Houd a.u.b. 
wel rekening met corona-maat-
regelen. Zie ook www.facebook.
com/RepaircafeRijpelberg

Jammer genoeg neemt onze gi-
tarist, in verband met zijn werk-
zaamheden, afscheid van onze 
bigband. Daardoor ontstaat een 
vacature op in de ritme sectie van 
de NightCats BigBand. Het brede 
basisrepertoire van de NightCats 
BigBand bestaat uit lekkere jazzy 
bewerkingen van hedendaagse 
muziek met niet altijd voor de 
hand, maar wel altijd goed in het 
gehoor, liggende eigen arrange-
menten. Repetities zijn wekelijks 
op woensdagavond van 20:00 tot 
22:30 uur in SCC De Muzenval in 
Eersel. Om een indruk te krijgen 
van de band kijk naar het filmpje 
op onze website. Ken jij, of ben jij 
een gitarist? Lijkt het je een uit-
daging om in een groot orkest te 
spelen, ben je spontaan en mak-
kelijk in omgang dan zijn wij 
opzoek naar jou! Belangstelling? 
Kom vrijblijvend eens kijken (en 
luisteren) of neem contact op met 
Mario van Leeuwen, T: 0651186294 
of bestuur@nightcats.nl

Lambertus Concerten presenteert: 
Holland Baroque & Deborah Cachet 

Op vrijdag 18 september 
treedt, in de serie Toppers, 
het internationale ensemble 
Holland Baroque op samen 
met sopraan Deborah Cachet. 
Het programma, met als titel 
Tussen Den Bosch en Brussel: 
17e eeuws muzikaal Brabant, 
bevat werken van destijds be-
langrijke componisten uit die 
regio, zoals Arcadelt, Buns, 
Fiocco, Rosier, Hollanders en 
B. a Sancto Josepho. Plaats: 
Trudokerk, Dorpsstraat 34 
Stiphout (Helmond). Aan-
vang: 20.00 uur. Entree: €17,50 
met kortingen.

De zeventiende eeuw was mu-
zikaal gezien zeker een Gouden 
Eeuw en verdient terecht de 
nodige aandacht. Geweldig dus 
dat Holland Baroque belangrijke 
componisten uit De Zuidelijke 

Nederlanden in de schijnwer-
pers zet, samen met de jonge 
sopraan Deborah Cachet, die 
al ruimschoots ervaring heeft 
opgebouwd met vocale werken 
uit deze tijd. Het waren roerige 
tijden met veel onzekerheden 
en spanningen op het politieke 
en maatschappelijke toneel. En 
zoals altijd biedt muziek ook 
hier een prachtige spiegel van 
de tijd, expressief, troostend, be-
wonderend, maar ook dansant 
en speels. De componisten wier 
werken worden vertolkt, zijn 
specialisten op hun gebied maar 
ook breed ontwikkeld: naast het 
schrijven van muziek bespelen 
ze ook diverse instrumenten, 
beheersen en doceren ze ook 
meerdere talen, zoals Grieks 
en Latijn, en bestuderen ze het 
Europese muziekleven in al zijn 
facetten. En al deze invloeden 
komen tot uiting in de prachtige 
muziekstukken. Fantastisch dat 
ze live te beluisteren zijn: zoals 

het bekende Ave Maria van Ar-
cadelt en het dansante Salve Re-
gina van Fiocco. En dan ook nog 
door een gezelschap dat met net 
zoveel kwaliteit, passie en virtu-
ositeit musiceert als de makers 
uit die zeventiende eeuw. De 
heerlijke akoustiek van de Tru-
dokerk maakt vervolgens de 
klankcirkel rond. 

Ensemble Holland Baroque, op-
gericht in 2006 door de zussen 
Steenbrink, timmert al jaren suc-
cesvol aan de weg met het pro-
moten van barokmuziek: geen 
‘belegen’ muziek, maar levende 
muziek, die altijd gespeeld en 
waarvan altijd genoten kan wor-
den. De bezetting wisselt van 
kwintet tot volledig orkest.Door 
die gevarieerde samenstelling 
en programmering is het ook 
bijzonder aantrekkelijk voor een 
breed publiek. Veelvuldig zoekt 
het ensemble samenwerking 
met hedendaagse componisten 

(Reinbert de Leeuw), kunste-
naars, koren (Nederlands Ka-
merkoor) en zoekt het de com-
binatie met moderne muziek, 
zoals die van Eric Vloeimans.

De Belgische sopraan Deborah 
Cachet vult dit alles aan met 
haar prachtige vocale kwalitei-
ten: ze won al diverse prijzen bij 
concoursen en festivals in Euro-
pa; zong in verschillende (barok)
opera’s (Couperin, Charpentier, 
Händel, Mozart) en werkte sa-
men met beroemde ensembles 
als de Akademie für Alte Musik 
in Berlijn. Met masterclasses bij 
o.a. Emma Kirkby, Raül Gimé-
nez, Maarten Koningsberger 
blijft ze haar talenten ontwik-
kelen. U bent van harte welkom 
bij dit topconcert van Lambertus 
Concerten.

Meer informatie en 
reserveringen op: 
www.lambertusconcerten.nl s

Helmond

Marcel Mulders en de 
Neil Diamond Memories Band

Voorverkoop nu gestart!

Een top tribute band met inter-
nationale allure: De Neil Dia-
mond Memories Band. Een over-
weldigende muzikale en visuele 
show in het teken van de jaren 
70 met dé Nederlandse Neil Dia-
mond zanger Marcel Mulders. 
Na een aantal solo (theater)
shows is hij terug in Helmond 
met zijn volledige band! 

Geniet van een geweldig live op-
treden met passie, emotie, mooie 

herinneringen en met de muziek 
waar u zeker ook gezellig mag 
meezingen. Nummers als “Sweet 
Caroline”, “Beautiful Noise”, “I 
Am…I Said”, “Cracklin’ Rosie”,… 
en vele andere hits passeren de 
revue. Kortom, een spetterende 
show voor liefhebbers van Neil 
Diamond. Deze band brengt de 
sfeer terug van de legendarische 
concerten “Hot August Night” 
en “Love at the Greek” uit 1972 en 
1976. Beleef een sfeervolle avond 
in stijl, geniet van zijn stem, de 
topmuzikanten en zangeressen 
en van deze geweldige show. 

De band zal twee shows geven 
deze avond. Kom het beleven op 
vrijdagavond 2 oktober in Zaal 
Traverse Helmond (Steenweg 
19).

Tickets: www.ticketview.nl/
shop/gjdevents
Show 1 19.30 tot 20.45 uur (zaal 

open 18.30 uur)
Show 2 21.30 tot 22.45 uur (zaal 
open 21.00)

Tickets zijn 25 euro inclusief 
twee consumptiemunten en 
twee rondes bittergarnituur.
Dit is een volledige coronaproof 
en seated production. s

Helmond
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In Helmond zijn bovenge-
middeld veel mensen laag-
geletterd. Diverse partijen in 
Helmond kunnen mensen 
met beperkte taal-, reken- 
of digivaardigheden helpen, 
maar het blijft lastig om hen 
te bereiken. Daarom heeft 
een aantal Helmondse par-
tijen de handen ineen gesla-
gen om te werken aan een 
gezamenlijk actieplan. Tij-
dens een digitaal werkate-
lier op vrijdag 25 september 
aanstaande gaan deelnemers 
vanuit allerlei Helmondse or-
ganisaties met elkaar in ge-
sprek hoe zij met elkaar tot 
een slimme aanpak kunnen 
komen. Er zijn nog enkele 
plaatsen voor het werkatelier 
beschikbaar; heb je nog geen 
uitnodiging gehad maar denk 
je wél een bijdrage te kunnen 
leveren? Meld je dan aan via 
j.kolner@helmond.nl. 

Laaggeletterdheid 
in Helmond
In Helmond zijn bovenge-
middeld veel mensen laagge-
letterd. Deze groep Helmon-
ders heeft moeite met lezen, 
schrijven of rekenen of be-
schikt over beperkte digitale 
vaardigheden. Meestal begint 
het op jonge leeftijd met een 
achterstand in taal, ondanks 
dat zij Nederlands onderwijs 
hebben gevolgd. Deze achter-
stand zorgt voor schaamte en 
stress, wat invloed heeft op 
je gezondheid. Ook je sociale 
relaties, het gezin, financiën, 
werk en studie lijden eronder. 
En eigenlijk is dit niet nodig.

Het werkatelier
Ondanks het feit dat diverse 
instanties zich met het tegen-
gaan van laaggeletterdheid 
bezighouden, bereiken wij 
met elkaar helaas nog maar 
een beperkte groep. Dat wil-
len wij graag veranderen. 
Een initiatiefgroep van de 
gemeente Helmond, Biblio-
theek Helmond-Peel, de LEV-
groep, ROC ter Aa, Stichting 
Beter Lezen en Schrijven Hel-
mond en Stichting Lezen en 
Schrijven heeft daarom de 

handen ineen geslagen om 
te werken aan een gezamen-
lijk actieplan. Zij nodigen álle 
andere partijen uit die in Hel-
mond een bijdrage kunnen 
leveren aan het tegengaan 
van laaggeletterdheid voor 
een speciaal werkatelier op 25 
september aanstaande, om 
samen een slimme slagvaar-
dige aanpak te ontwikkelen.

Sluitende aanpak
Met het werkatelier willen 
de samenwerkende partijen 
de beweging gericht op een 
slimme, slagvaardige aan-
pak van laaggeletterdheid in 
Helmond versterken. Na het 
werkatelier verwerkt de initi-
atiefgroep de gezamenlijk ge-
formuleerde ambitie en acties 
in het Actieplan laaggelet-
terdheid 2020-2024. Zij vragen 
alle betrokken bestuurders 
dit Actieplan te onderschrij-
ven en hun aandeel in de uit-
voering op zich te nemen. Zij 
blijven elkaar regelmatig ont-
moeten om de vooruitgang 
die zij boeken te bespreken, 
van en met elkaar te leren wat 
werkt (en wat niet) en kennis 
te maken met nieuwe bena-
deringen om deze vervolgens 
toe te passen. Zodat wij met 
elkaar steeds meer inwoners 
in Helmond bereiken en we-
ten te motiveren hun taal-, 
reken- en digivaardigheden te 
verbeteren. Waarmee zij hun 
kansen op een betere gezond-
heid, werk, financiële situatie 
en sociale relaties vergroten.

Meedoen?
De initiatiefgroep heeft veel 
partijen die een rol kunnen 
spelen in de sluitende aan-
pak persoonlijk benaderd. 
Ongetwijfeld zijn er nog an-
dere mensen of organisaties 
die níet op de hoogte zijn, 
maar ook een bijdrage willen 
leveren. Natuurlijk zijn ook 
die personen en organisaties 
van harte welkom tijdens het 
werkatelier op 25 september. 
Stuur hiervoor een mailtje 
naar j.kolner@helmond.nl, 
en geef daarin naam en con-
tactgegevens, plus een korte 
motivatie voor deelname. Het 
aantal beschikbare plaatsen 
is beperkt! s

Helmond

Een slimme en slagvaardige 
aanpak voor laaggeletterdheid
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Door: Susan Verheij

Het was een enorm welkom 
initiatief. De werkgroep Om-
zien naar Elkaar (gelieerd aan 
de KBO Stiphout Warande) 
zag dat er in Coronatijd diverse 
optredens plaatsvonden bij ver-
zorgingscentra en wilde óók de 
oudere inwoners bereiken die 
nog zelfstandig wonen. Immers, 
voor ouderen is het belang van 
zoveel mogelijk thuis blijven het 
grootst. “Onder de noemer Mu-
ziek in ’t Portiek zijn maar liefst 
60 plekken in de stad bezocht, 
in elke wijk. Irma en Erica Mar-
tens waren ook al betrokken 
bij de OudDoor Concerten bij 
zorglocaties die meteen in het 
begin van de lockdown zijn ge-
organiseerd. De dames hebben 
ruim 120 concerten op locatie 
verzorgd vanaf maart. Petje af! 
“Het was nooit hetzelfde,” zeg-
gen ze zelf.

Ook Marjoleine ten Cate zorgde 
voor een bijzondere muzikale 
onderbreking van veelal saaie 
dagen. Zij traden op, op een bin-
nenplaats, op een pleintje of in 
een straat. De zussen Martens 
zetten echt een gezellige sfeer 
neer. Er klonken bekende Ne-
derlandstalige en Engelstalige 
meezingers, maar ook minder 
bekende liedjes. Marjoleine ten 
Cate nam de bewoners mee 
op een prachtige, muzikale reis 
met wereldmuziek. “We wilden 
de oudere Helmonders laten 
merken dat er aan hen gedacht 
wordt en hun tijd thuis veraan-
genamen,” zegt Joost Verspaget 
van de werkgroep. 

Omzien naar Elkaar zette diverse 
acties op touw, zoals een verras-
singsactie voor opa’s en oma’s, 
een verrassing voor mantelzor-
gers en dus ook Muziek in ‘t Por-
tiek. Op 6 september was het 
laatste optreden uit een lange 
serie. Die dag werd Boscotondo, 
maar ook Prinzenhof op het 
Ameideplein en Parc Bruxelles 
was de gelukkige locatie voor 
het afscheidsconcert en dat het 

gezellig was, bleek wel toen de 
sangria en hapjes naar buiten 
werden gehaald. 

Ook het Helmondse Lang Leve 
Cultuur was betrokken. Annique 
van den Heuvel van die organisa-
tie zegt: “Kunst en cultuur maakt 
gelukkig, het draagt bij aan een 
goede gezondheid en lekker in je 
vel zitten. Oudere inwoners kon-
den niet naar activiteiten toe, 
dus werden deze naar hen toe 
gebracht.” De concerten werden 
niet in de media aangekondigd. 
De bewoners kregen een dag 
tevoren een uitnodiging in hun 
brievenbus. Het waren verras-
singsconcerten. 

Omzien naar Elkaar heeft het ge-
organiseerd, maar moest ook de 
1,5 meter afstand garanderen. De 
reacties die de drie zangeressen 
kregen waren telkens lovend. 
Sommige luisteraars hingen over 
hun balkon, anderen zetten stoe-
len (op afstand) neer op straat en 
een menigeen danste zelfs mee. 
Je zag de één stilletjes luisteren 
en andere mensen meezingen. 
Buren zwaaiden naar elkaar. 
Meedeinen op vrolijke of soms 
melancholische klanken. Soms 
zelf een klein traantje als een be-
paald muzieknummer een her-
innering opriep. 

Via de deuropening
Duizenden ouderen uit de stad 
hebben ervan genoten, dat staat 
vast. Hoe hebben de muzikanten 
het zelf ervaren? Erica Martens 
omschrijft: “De mensen waren 
al zo emotioneel over het coro-
na-effect, en natuurlijk aan huis 
gekluisterd. Muziek is dan wel n 
troost. Dat was duidelijk te zien. 
Het was met ‘n lach en ’n traan. 
Dat probeerden we met wat hu-
mor te sussen.” 
Wat henzelf aangreep was het 
optreden bij de Pannehoeve, 
waar tijdens hun optreden 
slachtoffers van Corona naar 
buiten werden gedragen. “Ter-
wijl wij daar Que Sera Sera lopen 
te zingen. Nou ik kan je vertel-
len dat hakte er bij ons enorm 
in.” Ook vertellen Irma en Erica: 
“Mensen met dementie kijken 
soms via een raam dwars door je 

heen. Tot er een nummer voorbij 
komt dat een herinnering terug 
brengt, dan zien we ze opleven 
en dat geeft ons dan een enorme 
brok in de keel, maar ook vol-
doening! Music is the medicin 
for the soul. Ook mensen die 
bedlegerig zijn en niet in staat 
waren om ons te zien. Die heb-
ben we persoonlijk a capella via 
de deuropening toegezongen, 
wat de waterlanders wel doet 
laten stromen, bij beide partijen. 
Muziek is onze passie. We willen 
mensen vermaken, verblijden 
met onze talenten en als we zien 
dat dat blije gezichten oplevert, 
zijn wij heel tevreden! Helmon-
ders, dank u wel voor het ap-
plaus en blijf gezond! Zij sluiten 
hun muzikale optreden af met 
de klassieker van Vera Lyn ‘We 
will meet again some sunny day’.

Joost Verspaget vervolgt: “Na-
tuurlijk was het op de ene loca-
tie een groter succes dan op de 
andere, over het algemeen werd 
hun komst echt gewaardeerd. 
Muziek in ‘portiek heeft bij dui-
zenden Helmonders plezierige 
momenten opgeleverd. Corona 
is nog niet weg, maar de zomer 
is voorbij. In de tijd die nu aan-
breekt, is het lastiger om buiten 
op te treden.”

Muziek in ’t portiek  is mede mo-
gelijk gemaakt door het Oran-
jefonds, de Steunstichting Wel-
zijnszorg, het RCOAK, het sub-
sidiefonds Kruisvereniging en 
de gemeente Helmond. “Fantas-
tisch dat zij dit ondersteunen.”

De werkgroep Omzien naar 
Elkaar geeft aan dat dit niet al-
leen een manier is om kleinkin-
deren hun oma een hart onder 
de riem te steken, maar ook een 
manier om in contact te komen 
met deze oudere inwoners van 
de stad. De KBO-afdelingen or-
ganiseren veel. “We willen dat 
niemand eenzaam is, we willen 
voor iedereen oog hebben, van-
daar de naam Omzien naar El-
kaar. Alle ouderen zijn welkom 
bij onze activiteiten. Die komen 
ook weer op gang. We verlagen 
met dit soort acties de drempel 
om de eerste keer te komen.” s

Omzien naar Elkaar stopt met Muziek 
in ’t Portiek, maar we will meet again!

Helmond

F | Joost Verspaget 
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Helmond mag best 
wat meer ‘SMOEL’ hebben!
Beter een gek idee, dan geen idee! De Watertoren is een 
uniek object midden in de stad. XL Architecten wilde het al 
eens in een glazen omhulsel zetten en er zou bovenin ook 
plaats zijn voor een restaurant.

Hoe mooi zou het ook zijn om King Kong in de toren te han-
gen. Onder het motto: ‘Grauwte Smoel, Ginne Skrik!’

Helmond zou met deze blikvanger veel bekendheid krijgen. 
Op deze manier kunnen we voor Helmond, landelijke po-
sitieve promotie via print, internet en social media maken: 
#SamenMakenWeHelmond!

Ook leven er plannen om onder andere T-shirts, drinkmok-
ken en petjes te gaan produceren. Ook een goed idee? 
Samen maken we Helmond! 

Denk mee, redactie@deloop.eu s

Helmond

Helmond

WEEK 37
Helmond mag best wat 
meer ‘smoel’ hebben!

In diverse plaatsen in het land 
verschijnen of staan ‘stadslet-
ters’. In Amsterdam bijvoor-
beeld, maar daar zijn ze inmid-
dels wegens succes weer weg. 
De letters op de fotobewer-
king zijn afgeleid van de versie 
van Roermond, maar ook daar 
zijn ze weer door een ander 
ontwerp van elders geïnspi-
reerd. Weekkrant De Loop 
wil komende weken meer van 
deze verrassende ontwerpen 
laten zien. Dit alles ter promo-
tie van Helmond. Denk mee, 
welk object zouden we waar 
in Helmond kunnen plaatsen? 

WWW.HELMONDNU.NL

Tour de Bocht 7’
Namens MTD producties orga-
niseren wij op 19 september van 
12.00 tot 00.00 uur ‘Tour de Bocht 
7’: ‘Een Coronaproof feestelijk 
evenement in de weide, waar 
je gewoon moet zijn geweest.’ 
MTD Productie is een jonge or-

ganisatie die gestart is in de piek 
van de coronacrisis om regionale 
ondernemers te helpen. 

In tijden waarin de regionale ho-
reca gesloten moesten worden, 
besloten wij hun voorraden te 
verkopen, in te pakken en gratis 
thuis te bezorgen (zonder winst-
oogmerk), met een aansluitend 

online pubquiz. Vorige week 
maandag hebben wij de vergun-
ning gekregen van gemeente 
Helmond om dit evenement 
voor maximaal 1000 bezoekers 
te organiseren. Het is natuurlijk 
kort dag om in 3 weken tijd 1000 
tickets te verkopen, dus daarom 
willen wij alle mogelijke kanalen 
aanboren.  Het thema van dit 
evenement is de Tour de France 
met aansluitend een knallend 
feest. Het evenement wordt ge-
opend in een voorbeschouwing 
door Rik Elfrink (sportverslager 

ED), Patrick Houthooft (Hel-
monder, oud renner en wieler-
kenner) en hier sluiten enkele 
oud renners aan tafel (Peter 
Winnen en Steven Rooks). In 
deze voorbeschouwing komen 
de leukste weetjes en anekdotes 
ter sprake. Hierna volgt de een 
na laatste etappe van de Tour en 
wordt deze live uitgezonden op 
het evenement. Jumbo-Visma 
en Nederlandse renners maken 
dit jaar een goede kans om te 
winnen. Na de finish zal het re-
gionaal bekende DJ-duo Minus 

One & W3SS het feest openen, 
waarin verschillende Franse 
Chansons, Nederlandse- en 
feestmuziek voorbij zal komen. 
Natuurlijk houden wij rekening 
met de huidige coronacrisis en 
zijn er maatregelen genomen 
om verspreiding te voorkomen. 

Op de Facebookpagina www.
facebook.com/MTDProducties 
en op www.tourdebocht7.nl kan 
er verder gelezen worden over 
het evenement en de genomen 
maatregelen. s

Regio

Fotobewerking | Rob van Kuijlenburg
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‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

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.

Yvonne, Valerie en Patricia van DELA

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.

Weekeinden: H. Jozef (Tolpost) za. 17.00 uur; zo 9.30 uur. H.Lambertus 
(Kerkstraat/Centrum) zo. 11.00 uur; H. Paulus (Paulus Potterlaan/Noord) 
zo. 9.30 uur; Edith Stein (Weg door de Rijpel/Rijpelberg) zo. 11.00 uur. 
Weekdagen: Jozefkerk. ma., di., wo. en do 9.00 uur. Vr. 19.00 uur. 

Pastoraal team: Pastoor drs. E.C. Seidel, tel. 477255. pastoorseidel@live.nl 
Pastor W. Koopmans, tel. 06-19223250. pastorkoopmans@live.nl.

Diaken H.W. Dings, tel. 522109 Bereikbaarheid: Centraal parochiekantoor: 
Tolpost 1, 5701 HE  Helmond. (ingang onder de kerktoren Jozefkerk)  
Tel. 522109 (maandag tot en met donderdag 9.30-12.30u.) 
Pastorie: Bakelsedijk 1, 5701 HA  Helmond.

parochie@heiligelambertus.nl     www.heiligelambertus.nl

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE TRUDOKERK STIPHOUT
www.damiaanhelmond.nl 
Missen en misintenties St.-Trudokerk, Dorpsstraat, Stiphout

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS

Eucharistievieringen en misintenties 21 september – 27 september 
2020 / week 38 en 39

Dinsdag 22 september
19:00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout;
Herdenkingsviering Bevrijding Mierlo-Hout

Donderdag 24 september
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout;

Zaterdag 26 september
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna,
Theo van Mullekom;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout;
Harrie van Asten; Marian van den Bosch-Raijmakers;

Zondag 27 september
09:30 uur Lucia kerk Mierlo-Hout;
Jan Keeren; André de Bruijne; Martien Dirks; Jan van der Linden;
Doop Emma en Merel van de Kerkhof
Doop Kyano Klaassen

www.damiaanhelmond.nl

Eucharistievieringen en misintenties 20 september – 27 september 
2020 / week 38 en 39

Zondag 20 september  
11.00 uur Femke van Stiphout, Pauline Meijer-Termeer, Frans 
Cornelissen, Miel van der Heijden, Riet Raijmakers-Cunnen, Roos van 
de Kerkhof-Peeters, Annie Meulendijks-Hendrix, Pieter de Bok.

Zondag 27 september 
11.00 uur Piet van Neerven en Irma van Neerven-Harnisch, Roos van 
de Kerkhof-Peters, Riet van den Eertwegh-van der Heijden, Piet Hein 
van Thiel, Ton van Wetten.

www.damiaanhelmond.nl 

Nieuwe behandelmethode bij 
(chronische) klachten

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

Voor meer info of afspraak:
www.Bowen-Mierlo.nl
Laurens Hoebergen
T: 0492-666040

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

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

ADVERTENTIES
E-mail advertentie@deloop.eu
Tel. 0492-845350, fax 0492-555097
Christel Sanders (06-30 07 31 81)
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, 
Mandy Meeuwsen en 
Rob van Kuijlenberg.

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

 

 

 

 

Stichting Hightech Helmond – 
de Peel organiseert Live Tech Battle 

De Hotspot Hightech Helmond 
– De Peel 2020, hét jaarlijks te-
rugkerende techniekfeest in de 
Peelregio, ging helaas niet door 
dit jaar. Dit jaarlijkse techniek-
feest kunnen we natuurlijk niet 
zomaar voorbij laten gaan… 
Wederom heeft de regio haar 
veer- en daadkracht bewezen 

met een alternatief evenement, 
om zo de fascinerende techniek 
uit regio Hightech Helmond – de 
Peel alsnog op een bijzondere en 
leerzame manier naar kinderen 
en jeugd te brengen. 

De allereerste editie van de Live 
Tech Battle, die op vrijdag 16 ok-
tober plaats zal vinden, is speci-
aal opgezet voor basisscholieren 
uit groep 7 en 8 binnen regio Hel-

mond – De Peel. Tijdens dit zin-
derend spektakel, waarbij klas-
sen via een live verbinding met 
elkaar de strijd aangaan, duiken 
kinderen spelenderwijs in de we-
reld van de techniek. Meedoen 
aan de Live Tech Battle is geheel 
gratis en deelnemers maken kans 
op leuke techniekprijzen voor de 
hele klas. Leerkrachten kunnen 
zich via www.hightechhelmond-
depeel.nl/quiz aanmelden. s

Helmond

Het bestuur van Toneelclub St. 
Genesius heeft helaas moeten 
besluiten om de carnavalsk-
lucht, gepland in februari 2021, 
te cancelen.  De redenen daar-
voor hangen in belangrijke 
mate samen met Corona. Het 
aantal besmettingen neemt ook 
in deze regio toe en de onzeker-
heden over toekomstige maat-
regelen worden groter. 

De coronamaatregelen laten re-
petities en voorstellingen (nog) 
wel toe maar daar zijn toch ri-
sico’s aan verbonden. Dat leidt 
tot begrijpelijke ongerustheid bij 
de spelers, waarvan er een aan-
tal in de risicogroep vallen.  Dat 
is ook voor een deel de reden dat 
al enkele leden van de spelers 
zich hebben teruggetrokken uit 
de cast. Daarmee wordt de sa-
menstelling van de spelersgroep 
die de klucht moet uitvoeren 
kwetsbaar.

Ook heeft Het Speelhuis aange-
geven dat naar verwachting de 
maatregelen ook in februari 2021 

nog zullen gelden. Dat betekent, 
naast de 1,5 meter regel, dat het 
aantal bezoekers per voorstelling 
beperkt wordt tot circa 90, dat er 
geen pauzes zijn tijdens de voor-
stelling en dat de horecaregels 
van toepassing blijven. Behalve 
dat deze setting minder aantrek-
kelijk is voor zowel bezoekers als 
voor spelers leidt de beperking 
van het aantal bezoekers ook tot 
een aanzienlijk financieel verlies 
voor de club. 

Een afweging is ook de onzeker-
heid of carnaval zelf wel gevierd 
gaat worden. De beslissingen daar-
over zijn nog niet genomen, maar 
de signalen geven er weinig hoop 
op.  En het is de vraag of onze car-
navalsklucht in een periode waarin 

carnaval niet of beperkt wordt ge-
vierd nog wel de gebruikelijke be-
langstelling zal krijgen. Het zijn een 
aantal onzekerheden die wellicht 
positiever uitpakken dan dat wij 
nu vrezen. Maar omdat we de re-
petities deze week zouden moeten 
starten om in februari klaar te zijn 
voor een goede uitvoering, moest 
het bestuur nu de knoop doorhak-
ken. Op basis van de hiervoor ge-
noemde overwegingen hebben we 
dat gedaan, met als uitkomst zoals 
gezegd het cancelen van de klucht 
in 2021. Dat betekent dat voor (na-
jaar) 2021 alleen de productie “Je 
suis Marie-Antoinette” nog op de 
rol staat. We hopen dat dit wel 
kan doorgaan. We zullen daar alle 
energie op inzetten om dat moge-
lijk te maken. s

Carnavalsklucht van Toneelclub St. Genesius 
gaat in 2021 niet door

Helmond

Met de oprichting van de 
nieuwe Omroep Groen, 
hoopt de Helmondse pro-
jectleider Charlotte Pas 
(30) samen met haar col-
lega’s een plaats te ver-
werven binnen de publieke 
omroep. Als er op tv meer 
aandacht komt voor de 
aarde, zullen mensen ook 
beter met haar omgaan, 
denken de initiatiefnemers. 

“Klimaatverandering is geen 
milieuprobleem: het is hét 
vraagstuk van onze tijd en 
vereist een nieuwe manier 
van denken. De lucht die 
we inademen is niet links of 
recht, voor arm of voor rijk. 
Wat we nodig hebben, is 
een nieuw verhaal. Een ver-
haal in de vorm van tv, radio, 
podcast, streaming, social 
media waarin we de aarde 
de hoofdrol geven. Een ma-
nier van denken die nog niet 
vertegenwoordigd is op te-
levisie. Omroep Groen gaat 
dat veranderen”, aldus Pas.  

Om toegelaten te worden 
tot het publieke bestel, zijn 
er vijftigduizend leden no-
dig, die zich voor het einde 
van het jaar (voor eenmalig 7 
euro 50) moeten aanmelden 
op www.omroepgroen.nl. 

Als veelbelovend hockeyta-
lent van HC Helmond, met 
als coach en trainer Fieke 
Boekhorst, weet ze hoe hard 
je moet werken om iets te 
bereiken. 

“Ja, dat is een flinke klus 
maar we gaan het halen 
met hulp van jullie”, zegt 
Pas. “Misschien klinkt het 
ouderwets, een nieuwe om-
roep. Maar we zijn de eer-
ste generatie die echt iets 
merkt van de gevolgen van 
klimaatverandering, en we 
zijn de laatste die er iets aan 
kan doen.” Als de aspirant-
omroep 50.000 leden haalt 
krijgt Omroep Groen zend-
tijd en ruimte om nieuwe 
programma's te ontwikke-
len, en uit te zenden voor 
iedereen die te maken krijgt 
met de gevolgen van kli-
maatverandering: alle Ne-
derlanders. s

Aarde 
zoekt leden 
in Brabrant

Helmond

F | Stichting Hightech Helmond – de Peel
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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

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

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).  

BUSINESS     OWNER

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

Doe het zelf 
PVC vloer of 

Laminaat?

Beekerheide 28
Beek en Donk

www.vloerenland.com

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
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DIVERSEN

EVENEMENTEN

Rolluiken, luifels,vloerbedekking, 
lamellen, (rol)gordijnen, jaloeziën, 
etc. Zeer concurrerende prijzen. 

Gratis meten en prijsopgaaf. 
Willie’s stoffering, Braaksestraat 
10, Helmond, T: (0492) 535901

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

VLOOIENMARKT 
ZONDAG 20 SEPTEMBER

Rondom Speeltuin Philipsdorp
Anthony van Leeuwenhoeklaan 
Eindhoven. Gratis entree. 9.00-

16.00u  T:06-20299824
www.timmermans

evenementen.nl

TE KOOP GEVRAAGD
TE KOOP GEVRAAGD: 

Marktspullen, antiek, klokken, 
schilderen, beelden en meer 

gezocht.  Heb je iets? Bel Twan: 
06-13208306
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Een aantal sportaanbieders geven 
speciale clinics op deze dag. Zorg 
dat je jouw clinic niet mist en check 
www.jibbplus.nl voor het complete 
programma. Kun je niet op 20 
september of wil je een sport 
nog een keer uitproberen? Op 
www.sportencultuurhelmond.nl
staan alle open trainingen 
en proeflessen die worden 
aangeboden door sportaan-
bieders in Helmond!

Dag van de Sportclub

Scan me

Scan met een
QR scanner en open 

de kaart digitaal! 

Geen QR scanner? 
https://bit.ly/2F3CSfi
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www.leergeld.nl/helmond

Dag van de Sportclub
Zondag 20 sept 2020 van 10 tot 14 uur
Helmondse sportaanbieders openen hun deuren!

Jibb+ laat iedereen, van jong tot oud, in 
Helmond kennis maken met beweging 
en gezonde voeding.  Doe jij ook mee?  

www.jibbplus.nl

Met het hele gezin sfeer gaan proeven bij 
vele sportaanbieders in Helmond!     

Op zondag 20 september zetten Helmondse clubs 
hun deuren open om jou te ontvangen. Overal 

gratis toegang en inschrijven is niet nodig. Doe je 
sportkleding aan, want op veel plaatsen worden 

clinics aangeboden!    
Ga jij jouw sport ontdekken?!

Op www.jibbplus.nl staat de lijst van
deelnemende clubs en vind je meer 

informatie over de Dag van de Sportclub.

Bij iedere sportlocatie kun je een sticker verdienen. Bij minimaal 3 stickers 
ontvang je een sportief cadeautje van WeJump én een gezond hapje en 
drankje. Deze kun je ophalen bij de stand van Jibb+ (23) op Suytkade!

Hard werken wordt beloond!   Heb jij nog geen 
fietsroutekaart? Haal ‘m 
   dan snel op bij 

Wethouder Ebbenlaan 166 •  www.jibbplus.nl
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