
de loop weekkrant

E L K E  W E E K  G E G A R A N D E E R D  5 0 . 0 0 0  L I K E S
HELMOND

DIERDONK
5709

HELMONDNU.NL De enige echt Helmondse krant met hart voor de regio  Vrijdag 21 mei 2021

ORANJEBUURT/WARANDE  
5707

ANNAWIJK/SUYTKADE
5705

STIPHOUT
5708

CENTRUM
5701

NOORD
5702

RIJPELBERG
5709

BRANDEVOORT
5706/5707/5708

BROUWHUIS
5704

WEST
5707

OOST
5703

MIERLO-HOUT
5706

INDUSTRIEGEBIED ZUID 
5704/5705

Mini-docu Voetbal-
museum op tv3. MC TOP kan het nieuwe 

normaal bijna aanraken13. Sjors Sportief & 
Sjors Creatief14. Bibliotheken Helmond-

Peel gaan open18.

19e Jaargang
nummer 20
Oplage 39.500 exemplaren 

LAATSTE NIEUWS: 
WWW.HELMONDNU.NL

 @weekkrantdeloop
 @weekkrantdeloophelmond

GIGANTISCH 

LAAG 
GEPRIJSD

Weg naar Bakel 4 • 5709 JA Helmond • 06-51141395

2e PINKSTERDAG GEOPEND  
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Dit jaar werkt de Stadstuin op twee lo-
caties, want de tuin aan de Katoenstraat 
verhuist naar de Meanderlaan 6 in  

Helmond, links voor het crematorium.
In het teken van NLdoet gaan we spul-
len van de oude locatie verhuizen naar 

de nieuwe. Op de oude locatie is het 
vooral de tegels verzamelen en de unit 
verder afbreken. 

Op de nieuwe locatie kunnen we plant-
jes zetten, gras zaaien en maken we 
hokjes in het kippenhok.

Op deze dagen staat de deur open voor 
publiek en ben je welkom om een kijkje 
te nemen op onze nieuwe locatie tussen 
10.00 en 16.00 uur.

Natuurlijk hebben we tijdens deze da-
gen handjes nodig, dus lijkt het je leuk 

om ons te helpen, meld je dan aan op 
de website van NLdoet of door te bellen 
naar 06-17 43 64 58.

Voor meer info: 
stichtingvriendenstadstuin@gmail.com 
of www.stadstuinhelmond.nl.

Stichting Vrienden Stadstuin Helmond doet weer mee met NLdoet 

HELMOND Stichting Vrienden Stadstuin Helmond doet dit jaar 
weer mee met de grootste vrijwilligersactie van Nederland: 

NLdoet van het Oranje Fonds op 28 en 29 mei.

F | Nicole van de Rijt.

BEZORGERS GEVRAAGD 
WIJK 86 RIJPELBERG OMGEVING BETUWEHOF 

NEMELAERHOF EYMERICKHOF,

WIJK 92 RIJPELBERG OMGEVING VOLDERHOF
KAARDERHOF DENNERODE,

PRONTO OF BLOEMENWIJK

BEZORGING@DELOOP.EU     06-18938912



2 vrijdag 21 mei 2021 de loop weekkrant HELMOND

Helmond Akkerweg 70

Grote tuinmeubelcollectie

2e Pinksterdag open!

Prijs weber.com: € 399,-
Onze prijs:* € 349,-
Totaal voordeel:  € 119,-

Portulaca in schaal
Heeft felgekleurde 
bloemetjes die 
zich overdag openen. 
In grote 27cm-pot. 
12.996.99

Ridderspoor
Of Delphinium heeft 
een rijke blauwe bloei 
en is winterhard. In 
blauw of wit. 90cm 
hoog. In 17cm-pot. 
8.99

Fuchsia 
‘Walz jubelteen’
Bloeit de hele 
zomer. 70cm hoog. 
In 21cm-pot. 8.99

6.99

Spirit® II GBS
E-210

399,-
349,-
119,-

Tijdelijk met 
GRATIS hoes 
t.w.v. €69.99

Kleur 
Black

Diameter 
ø57cm

Type BBQ
Houtskool

Master-Touch Premium 
SE E-5775

Prijs weber.com: € 499,-
Onze prijs:* € 449,-
Totaal voordeel:  € 149,99

Prijs weber.com: € 
Onze prijs:* € 
Totaal voordeel:  €

Tijdelijk met 
GRATIS hoes 
t.w.v. €99.99

Kleur 
Black

Type BBQ
Gas

5.99

A
anbiedingen zijn geldig t/m

 25 m
ei 2021 en zolang de voorraad strekt.

A
anbiedingen zijn geldig t/m

 25 m
ei 2021 en zolang de voorraad strekt.

*D
eze prijs is uitgesloten van verdere kortingen of acties. Geldig zolang de voorraad strekt. N

iet op bestellingen. 

Petunia Surfinia
Heeft een rijke, lange 
bloei. Geschikt als 
hangplant of als 
bodembedekker. 
In diverse kleuren. 
1.75 p.st.

Heeft een rijke, lange 

1.29

Zonnebloem 
In grote 23cm-
terraspot. 
14.99

9.99
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Omdat iedereen anders is...
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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!

Dit keer vonden er op woensdag 17 fe-
bruari opnames plaats in voetbalmuse-
um FANATIC, gevestigd in hotel HUP in 
Mierlo. De bekende filmmaker Bob En-
trop uit Breda nam uitgebreid de tijd om 
opnames van de imposante verzameling 
te maken en Jos Lenssen te intervie-
wen. Het resultaat: een mooie mini-do-
cu met een duur van tien minuten.

Mijn eigen museum
De naam van het programma is ‘Mijn 
eigen Museum’ en gaat over de verza-
melaar en zijn museum. In totaal zijn er 
17 afleveringen gemaakt, waarin trotse 
museumdirecteuren uit Noord-Bra-
bant vertellen over hun passie en hob-
by. In de serie zien we een rondleiding 
door verzamelingen/musea over onder 
andere varkentjes, home computers, 
strijkijzers, jukeboxen, draaimolens, 

reptielen, koffie- en theemerken, 
speelgoedauto’s, oude bromfietsen 
én de unieke voetbalverzameling van 
de Mierlose voetbalfanaat. De docu-
mentaire waarin Jos Lenssen en zijn 
voetbalmuseum FANATIC de hoofdrol 
spelen, is aflevering 14 en wordt volgen-
de week donderdag 27 mei om 18.15 
uur, met een herhaling elk volgend uur, 
uitgezonden op Omroep Brabant tv. 

Gratis toegankelijk
Voor de liefhebbers die graag een be-
zoekje willen brengen aan het voetbal-
museum: het museum is (zodra de mu-
sea in Nederland weer toegankelijk zijn) 
gratis te bezoeken en dagelijks van 8.00 
uur tot 22.00 uur geopend. 

Het voetbalmuseum is gevestigd in ho-
tel HUP, Arkweg 3 te Mierlo. 

Mini-docu Voetbalmuseum op tv

Tv-documentaire over Mierlose voetbalfanaat Jos Lenssen en zijn voetbalmuseum. 
F | Yvonne Willems.

Door: Harry Weerts

Uiteraard waren Johan Vervoort en Kim 
van Zanten bij die gelegenheid van de 
partij. Het is vooral aan hun inspannin-
gen te danken dat de dierenverblijven 
een complete gedaanteverwisseling 
ondergingen.
Maanden geleden waren het nog kale, 
mistroostige vogelkooien, maar nu le-
ven de dieren zich naar hartenlust uit 
tussen planten, speelelementen en een 
klaterende waterval. Beesten van eigen 
kweek zijn het bovendien. “Geen bras, 
maar ras”, grapte Vervoort.

Van Zanten en haar levensgezel Vervoort 
zijn lid van een kleindierenvereniging uit 
Valkenswaard, maar dankzij corona 
kunnen de leden al tijden hun beestjes 
niet tentoonstellen. Van Zanten: “Al snel 
viel het kwartje dat dit een prima plek is 
om onze dieren aan de Helmonders te 
showen.” Die dierverblijven hadden wel 
eerst een ‘extreme makeover’ nodig. Dus 
gingen de twee hobbymatige fokkers 
met tuingereedschappen in de weer om 
de volières tot groene paradijsjes om 
te toveren. Een aangenaam stekje dus 
voor de diamantduiven, oud-Hollandse 

tuimelaars en andere pareltjes uit het 
rijk der vogels.

Ladies’ Circle 76 deed ook een duit in 
het zakje door enkele jonge emoes te 
schenken aan het dierenpark. Die zijn 
nu nog nauwelijks groter dan een kip, 
maar kunnen wel twee meter hoog wor-
den. Dus nemen ze straks de wijk naar 
een buitenverblijf in De Warande.

Martine de Graaff van Ladies’ Circle 
koestert warme herinneringen aan de 
vele uren die ze als kind doorbracht in 
Dierenpark De Warande. Ook burge-
meester Blanksma herinnert zich nog 
levendig hoe ze als klein meisje ge-
biologeerd naar de aapjes tuurde. Die 
hebben intussen plaatsgemaakt voor 
neusberen, waarvan de kooien ook on-
derhanden zijn.
Die kunnen nu al naar hartenlust over 
boomstronken klauteren, maar bin-
nenkort voelen de neusbeertjes zich 
nóg meer in hun sas. Blanksma is blij 
dat veel Helmonders nu in de Warande 
de natuur kunnen beleven. “Het is een 
plek waar kinderen kennismaken met 
dieren. Een laagdrempelige ontdekking 
van flora en fauna in een tijd waarin de 

mogelijkheden voor leuke uitjes beperkt 
zijn.”

Ook Maarten Koolen van Stichting Die-
renparken Helmond is maar wat blij dat 
de vogelkooien in De Warande de zin-
nen nu meer prikkelen. “De kwaliteit liep 
achteruit. De dierenverblijven hadden 
echt een impuls nodig.” En dus deed de 
stichting een klemmend beroep op Hel-
monders.
Vervoort en Van Zanten pakten al snel 
de handschoen op, waardoor jong en 
oud gratis kan genieten van sierlijke vo-
gels. “Er zijn drie fases in je leven waarin 
dit belangrijk is”, grinnikt Koolen. “Wan-
neer je klein bent, wanneer je jonge 
kinderen hebt en wanneer je opa of oma 
bent geworden.”

Het ontbreekt Stichting Dierenparken 
niet aan ambitie. Koolen droomt al 
hardop van een kinderboerderij en een 
dierentuin. Maar voorlopig trekken de 
gevederde vrienden van Johan Vervoort 
en Kim van Zanten volop bekijks. En die 
hebben duidelijk het voorjaar in hun bol.
Vervoort grinnikend: “Een kwakertje is 
aan het broeden. Nageslacht is dus al 
op komst.”

HELMOND Het is goed toeven voor de sabelpootkrielen, zebravinken, Carolina-eenden en 
andere bonte vogels in de grondig gerenoveerde volières van Dierenpark De Warande. 

Die werden afgelopen zondag met het activeren van de pomp van een kunstmatige waterval 
symbolisch geopend door burgemeester Elly Blanksma.

Groene paradijsjes voor bonte vogels 
in De Warande

Johan Vervoort en Kim van Zanten bij de vernieuwde volières. F | Harry Weerts.

MIERLO Het is alweer de zeventigste keer dat er sinds 1982 in 
Nederland aandacht is op tv voor de grote voetbalpassie en het 

voetbalmuseum van Mierlonaar Jos Lenssen. 

  12 hippe woningen op 
  de Suytkade, schrijf je nu in 

puurhelmond.nl 

Binnenkort in verkoop 

www.adcommunicatie.nl
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Sluiting gemeentelijke kantoren vanwege 
Pinksteren 
Op maandag 24 mei (Tweede Pinksterdag) zijn alle kantoren van de gemeente 
gesloten. Dit geldt ook voor de Stadswinkel.

U kunt de gemeente op deze dagen telefonisch niet bereiken. Voor het doorgeven 
van een melding, het maken van een afspraak of het online aanvragen van een 
product kunt u terecht op onze website. 
 
Avondopenstelling Stadswinkel  
De avondopenstelling van de Stadswinkel verschuift naar dinsdag 25 mei. Die dag 
is de Stadswinkel open van 09.00 tot 19.00 uur. U kunt alleen terecht op afspraak. 
Wilt u een afspraak maken? Ga dan naar www.helmond.nl/afspraak.

Gewijzigde ophaaldagen afval  
Op maandag 24 mei rijdt de afvalinzamelaar niet. Is maandag de dag dat 
uw huisvuil normaal gesproken wordt opgehaald? Kijk dan voor gewijzigde 
ophaaldagen van het afval op www.deafvalapp.nl. Wanneer u daar uw postcode 
en huisnummer invoert, krijgt u een actuele kalender te zien. 

Gewijzigde openingstijden milieustraat  
• Eerste en Tweede Pinksterdag: gesloten

Wilt u de milieustraat bezoeken? Dit kan alleen op afspraak. Maak een afspraak 
via www.helmond.nl/milieustraat.

Raadsvergadering
25 mei 2021

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 25 mei. De vergadering begint om 
19.30 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:
• Uitbreiding Budgetbeheer en budgetcoaching;
• Bestemmingsplan Zwembad De Braak;
• Regionale Energie Strategie 1.0. 

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.

Podiumbijeenkomst over Leefbaarheid en 
Veiligheid op 1 juni
Op dinsdag 1 juni organiseert de gemeenteraad een podiumbijeenkomst. 
Deskundige sprekers informeren ons over leefbaarheid en veiligheid. We zoomen 
ook in op de Helmondse situatie: vanuit het perspectief van woningcorporatie 
Woonpartners en vanuit de LEVgroep als partner in het Jeugd Preventie Team. 
Dit webinar start om 20.00 uur en we sluiten rond 21.15 uur af. 

Hoe ziet het programma eruit?
• Het programma start met een introductie op het thema door David De Vries, 
 directeur van de gemeente Helmond. 
• Vervolgens neemt bijzonder hoogleraar en lector Pieter Tops ons mee in 
 de maatschappelijke effecten van criminaliteit en de impact daarvan op 
 leefbaarheid. Op welke wijze kan dit worden verkleind? En wat is er nodig om 
 de weerbaarheid in aandachtswijken te vergroten? 
• Wendy van Frederici van woningcorporatie Woonpartners vertelt op welke 
 manier zij dagelijks met partners werken aan de leefbaarheid in Helmondse 
 wijken en buurten. 
• Tenslotte legt Jasper Ragetli, directeur-bestuurder van de LEVgroep, uit hoe 
 zij samen met partners in het Jeugd Preventie Team werken aan een grotere 
 verbinding tussen jongeren en de buurt, het terugdringen van risicogedrag en 
 het tegengaan van overlast. 

Vanuit verschillende perspectieven komen aandachtspunten en succesfactoren 
aan bod.

Webinar volgen
Tijdens podiumbijeenkomsten laten raads- en commissieleden zich informeren 
en inspireren door interessante sprekers. Maar ook u bent van harte welkom 
om deel te nemen! U kunt dit webinar volgen via het YouTube–kanaal van de 
gemeente, via de Facebookpagina’s van de gemeente en de gemeenteraad of via 
Dit is Helmond tv.

Vragen stellen
Gedurende de presentaties kunt u via WhatsApp vragen stellen. Het 
telefoonnummer wordt tijdens de uitzending bekendgemaakt. Na afloop van hun 
presentaties beantwoorden de sprekers binnengekomen vragen. 

Meer informatie
Wilt u meer weten over de sprekers en het programma? 
Kijk dan op helmond.raadsinformatie.nl en klik in de kalender op 1 juni. 

Toekomstige besluiten
De gemeenteraad organiseert regelmatig podiumbijeenkomsten. Tijdens deze 
bijeenkomsten haalt de raad informatie op. Zo kunnen raads- en commissieleden 
zich een goed beeld vormen van bepaalde onderwerpen. Deze informatie 
gebruiken zij bij het nemen van toekomstige besluiten.

Bekendmakingen
 

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

Abendonk 39 17-05-2021 plaatsen erfafscheiding  5934871

Medevoort 4 11-05-2021 Oprichten woonhuis met bijgebouw  5591655

1e Bosweg 10 12-05-2021 legalisatie zwembadoverkapping, tuinhuis  5679983 

Aardenburg 10 12-05-2021 oprichten woning en maken uitweg  5648311

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

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  

Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen

M I L I E U STR A AT

Sluiting gemeente & afvalinzameling 
Pinksteren
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Ingediende evenementenvergunningen
Locatie: Datum indiening: Werkomschrijving: Registratienr.:

Cederhoutstraat 44 - 

De Geseldonk 10-05-2021     Kindervakantieweek Mierlo-Hout  2021-00338

  (26-7 t/m 30-7-2021)  

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas worden 

ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist. 

Verleende evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een melding in het kader van het Besluit 

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting        Locatie Omschrijving melding

Autoprofijt Sars                    Hooibeemd 1C Het oprichten van een garagebedrijf.

Friedi Slegers B.V.                     Lage Dijk 28A Uitbreiding opslagruimte.

Wet bodembescherming (Wbb)
besluit ingevolge artikel 39c Wbb

Gemeente Helmond (afdeling IBOR) heeft een verzoek ingediend tot het instemmen met 

het evaluatieverslag van de bodemsanering (fase 2) voor de locatie van het toekomstige 

Knippenbergcollege op Sportpark de Braak te Helmond (locatiecode: AA079409120).

Het college van B&W heeft besloten om in te stemmen met het evaluatieverslag van fase 2. 

De bodemsanering is hiermee volledig afgerond.

Inzage 

Het besluit is voorbereid via de procedure van titel 4.1 Awb. Het besluit en de daarop 

betrekking hebbende stukken zijn vanaf 20 mei tot 1 juli 2021 in te zien bij cluster Milieu 

gevestigd op het (tijdelijk) Stadskantoor, Binnen Parallelweg 44 te Helmond. Inzage is alleen 

mogelijk op afspraak. U kunt hiervoor bellen naar (0492) 58 76 30.

Bezwaar maken 

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit tot zes weken na bekendmaking ervan (dus tot 1 

juli 2021) Dit doet u door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij: Burgemeester 

en Wethouders van Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Het bezwaarschrift kan ook 

digitaal ingediend worden via www.helmond.nl/bezwaar. Ook kan een verzoek tot het treffen 

van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA Den Haag.

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  

Sars, M.M.  08-07-1992

Raets, N.  10-01-1991

Babaoğlu, I.  01-05-1958

Sitkowski, P.  02-10-1996

Kreft, M.J.  01-01-1986

De Loose, M.A.J.T.H.  08-02-1984

Voort van der, J.H.  07-06-2000

Ilgin, H.  29-09-1995

Ruit van de, D.J.E.  30-03-1986

Mansvelt, M.  24-11-1994

Seeliamngam, M.  25-05-1965

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 wil 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. 

• 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

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

Binnendijk 14 05-04-2021 plaatsen van een sectionaaldeur,  5970983

  aanpassen parkeervakken 

Ten Culen 2 10-05-2021 oprichten carport (schaduwdoek) 6070721

Rijnlaan 41 10-05-2021 oprichten speelhuisje in voortuin 6071933

Wethouder Ebbenlaan 30 11-05-2021 tijdelijke testlocatie covid-19  6074779

  besmettingen. 

Trambrugweg 49 11-05-2021 wijzigen constructie i.v.m.  6040427

  verbouwing woning 

Burgemeester Krollaan 87 11-05-2021 uitbreiding woning 6063987

Hoofdstraat 155 11-05-2021 toevoeging extra parkeerplaatsen  6074667

  en extra uitweg 

Wethouder Ebbenlaan  24-03-2021 wijzigen school naar 13 wooneenheden 5935543

135 t/m 159 ( oneven )  en maken uitweg 

Veestraat 39 14-05-2021 realiseren appartementen 6078527

Wethouder van Wellaan 88 12-05-2021 vergroten woning 6081195

Weyerweg 40 14-05-2021 vergroten woning 6082903

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

Dijksestraat 34 15-02-2021 Afwijken bestemmingsplan 5825921

  t.b.v. begeleid wonen  

Uiverlaan 62 15-02-2021 Afwijken bestemmingsplan t.b.v.  5826995

  begeleid wonen  

Dijksestraat 40 20-02-2021 begeleid wonen (kamerbewoning)  5826083

Uiverlaan 100 20-02-2021 Afwijken bestemmingsplan t.b.v.  5826363

  begeleid wonen  

Wethouder Ebbenlaan  24-03-2021 wijzigen school naar 13 wooneenheden 5935543

135 t/m 159 ( oneven )  en maken uitweg 

De Plaetse 108 en 110 24-03-2021 splitsen woning naar 2 appartementen  5939547

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

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

 legging vanaf: legging tot en met: 

Berlaerstraat    21-05-2021             02-07-2021                 oprichten 13  5699959

60 t/m 86 (even)                        appartementen, 

                        ontmoetingsruimte/kantoor

Inzage 

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken ligt 

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

(tijdelijk) Stadskantoor, Binnen Parallelweg 44 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een 

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

Zienswijzen indienen 

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

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

worden gericht aan burgemeester en wethouders, Team Vergunningen, Postbus 950, 5700 AZ 

Helmond. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden gemaakt bij 

Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken onder telefoonnummer 14-0492).

Kennisgeving ontwerpbeschikking
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat zij van plan zijn 

een vergunning te verlenen ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aan:

Van Verken V.O.F voor het veranderen van de bestaande pluimveehouderij aan de Stiphoutse 

Dreef 1 in Helmond. De bestaande stal 3 wordt voorzien van een luchtmengsysteem in 

combinatie met een warmtewisselaar van het type BWL 2010.13.V7. De aanvraag is ingekomen 

onder OLO-nummer 4388615.

Inzage 

De ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken ligt vanaf 

21 mei 2021 tot en met 1 juli 2021 voor iedereen ter inzage. Om de stukken in te zien kunt u 

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

Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch (088-3690413) een 

afspraak maken.

Zienswijzen indienen

Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen 

indienen ten aanzien van de ontwerpbeschikking. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden 

gericht aan burgemeester en wethouders van Helmond, p.a. Omgevingsdienst Zuidoost-

Brabant, postbus 8035, 5601 KA Eindhoven. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen 

kunt u bellen naar de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (088-3690413).
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Elke zaterdag op de markt in Helmond.
 Van 8u tot 15u, u vindt ons op de Watermolenwal.

Tegen inlevering van deze advertentie, 10% Korting!

Weekaanbiedingen

 

gestoomde
zalmbuikjes 500 gr voor € 8,95

Verse 
zalmmoten 500 gr voor € 7,95

Atlantische
tongfilets 4 stuks voor € 5,95 

 

huisgemaakte 
vissoep

3 soorten
vanaf € 4,95

Heerlijk gemarineerd in een Franse marinade.

Passie voor Helmond

www.lokaalsterkhelmond.nl

We nodigen daarom
iedereen uit voor onze

van 19:30 - 21:00 uur

Meld je alvast aan via
info@lokaalsterkhelmond.nl

Om te komen tot een echt lokaal
verkiezingsprogramma gaat Lokaal sterk
wederom in gesprek met eenieder die hier een
bijdrage aan wil leveren. Ditmaal over de onderwerpen;
Sport, Recrea�e en Cultuur.

Op 31 maart hield Lokaal sterk haar eerste zoommee�ng
over de onderwerpen; Veiligheid en handhaving,
Ruimtelijke ordening en Volkshuisves�ng en Milieu.

Door jullie inbreng hebben wij een nog betere inzicht gekregen
in wat jullie bezighoud en wat voor oplossingen jullie hiervoor
hebben. Duidelijk is geworden dat we allemaal weer terug
willen naar het samen zijn, samen doen en dat dit allemaal
begint bij onszelf. Het communiceren naar elkaar, het
liefst zo dicht mogelijk bij jou in de buurt. Een van de
uitspraken willen wij jullie zeker niet onthouden:

'Jouw kijk op de wijk, is de staat van je straat'!

Het is een mooi begin.
tweede zoommeeting
op woensdag 26 mei!

• 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 20 mei 2021

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.

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

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

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

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

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

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

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

aanvragen paspoort, toeslagen, ziektekostenverzekering, subsidies enzovoort. 

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum  

Ende van der, G.C.S.  10-02-1997

Kowalczyk, D  12-07-1992

Markowicz, O.A.  14-08-1988

Migliaccio, M.  24-09-1957

Reints, H.  18-11-1957

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.

UW COMMUNICATIE PARTNER VOOR:
Reclame campagnes | Advertenties ontwerp/opmaak/plaatsing

Website bouw/hosting (probleemloze verhuizing)
Internet Marketing  | Verspreiding van uw flyer/folder

Drukwerk/outdoor

info@adcommunicatie.nl  |  www.adcommunicatie.nl  |  0492-845350



7vrijdag 21 mei 2021de loop weekkrant HELMOND

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

 

ZONDAG GEOPEND 10.00 - 17.00 uur 

WWW.ANDREVANROOIJ.NL
Alverschool 5A, Gerwen 

040-2847272

EASY POT 
Hangpot met 

waterreservoir, 27 cm, 
met 7 verschillende planten

Kwaliteit is belangrijk want we zien je graag terug. tuindersbedrijfandrevanrooij

(STEK)PERKPLANTEN 
KUIPPLANTEN

VOLOP 
GERANIUMS € 1.00

2e PINKSTERDAG
GEOPEND

10.00-17.00 UUR

G E R W E N

Wij zoeken:
•  Ben jij klantvriendelijk, klantgericht en 
werk je graag in een actieve winkel? 
Weet jij hoe je perfect mee kan 
denken met de klant? Ben jij fl exibel 
en ben jij gemotiveerd om een 
echte outdoor adviseur te worden 
in het meest avontuurlijke bedrijf van 
Mierlo-Hout? 

•  Een collega met verkoopervaring in 
de retail, sport en outdoor 
(heeft een pré)

Solliciteer nu!
•  Stuur je CV en motivatiebrief naar: 
info@adventurestore.nl of 
bel 0492-523668 
t.a.v. Theo van Houts

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668

SCHOEN
ADVISEURS 

M/V
15-38 uur per week

PERSONEELGEZOCHT

Wij zoeken:
•  Ben jij klantvriendelijk, klantgericht en 
werk je graag in een actieve winkel? 
Weet jij hoe je perfect mee kan 
denken met de klant? Ben jij fl exibel 
en ben jij gemotiveerd om een 
echte outdoor adviseur te worden 
in het meest avontuurlijke bedrijf van 
Mierlo-Hout? 

•  Een collega met verkoopervaring in 
de retail, sport en outdoor 
(heeft een pré)

Solliciteer nu!
•  Stuur je CV en motivatiebrief naar: 
info@adventurestore.nl of 
bel 0492-523668 
t.a.v. Theo van Houts

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668

M/V
Wij zoeken:
•  Ben jij klantvriendelijk, klantgericht en 
werk je graag in een actieve winkel? 
Weet jij hoe je perfect mee kan 
denken met de klant? Ben jij fl exibel 
en ben jij gemotiveerd om een 
echte outdoor adviseur te worden 
in het meest avontuurlijke bedrijf van 
Mierlo-Hout? 

•  Een collega met verkoopervaring in 
de retail, sport en outdoor 
(heeft een pré)

Solliciteer nu!
•  Stuur je CV en motivatiebrief naar: 
info@adventurestore.nl of 
bel 0492-523668 
t.a.v. Theo van Houts

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668

M/V
15-38 uur per week

  12 hippe woningen op 
  de Suytkade, schrijf je nu in 

puurhelmond.nl 

Binnenkort in verkoop 

De politie, gemeente, Belastingdienst, Openbaar 
Ministerie en andere diensten werken samen aan 
een veilige en leefbare binnenstad. De grootscha-
lige aanpak tegen drugsgerelateerde criminaliteit 
en ondermijning is daar onderdeel van. De politie 
heeft op 24 maart 2021 een onderzoek ingesteld bij 
het bedrijfspand. Zij trof bij het doorzoeken van het 
pand ruim 100 gram hennep aan en andere zaken 
die wijzen op handel in drugs. Hennep valt als soft-
drugs onder de verbodsbepalingen van artikel 3 van 
de Opiumwet.

De politie heeft haar bevindingen gerapporteerd 
aan de burgemeester van Helmond. Op basis van 
de feiten en omstandigheden heeft de burgemees-
ter besloten tot de tijdelijke sluiting. De sluiting 
maakt een einde aan de verboden situatie ter be-
scherming van de openbare orde en het onderne-
mers- en leefklimaat. Er zijn geen bijzondere om-
standigheden gebleken. 

(Anoniem) melden van verdachte zaken helpt
Meldingen van ondernemers en inwoners helpen 
bij de aanpak van criminaliteit. Ondernemers en 
inwoners die verdachte situaties zien of het ver-
moeden dat er in hun buurt criminele activiteiten 
plaatsvinden, kunnen dat melden bij de politie via 
0900 88 44. Melden kan ook via Meld Misdaad 

Anoniem: 0800 70 00. Dit is het onafhankelijke 
meldpunt waar ondernemers en inwoners ano-
niem informatie kunnen geven over criminaliteit. 

Damoclesbeleid
Het besluit van de burgemeester is genomen op 
grond van het de ‘Beleidsregel handhavingspro-
tocol Opiumwet 13b Helmond 2019’ (Damocles-
beleid). Daarmee is de burgemeester bevoegd 
bestuursdwang toe te passen wanneer in wonin-
gen of lokalen (dan wel in of op bij woningen of 
lokalen en daarbij behorende erven) verdovende 
middelen worden verkocht, afgeleverd, verstrekt 
of aanwezig zijn. Deze maatregel betekent dat 
de burgemeester een woning of lokaal en daar-
bij behorende erven mag sluiten en (indien aan-
wezig) een exploitatievergunning mag intrekken. 

De beleidsregel is tot stand gekomen met inacht-
neming van de uitgangspunten van het landelijke 
drugsbeleid en in samenspraak met het Openbaar 
Ministerie en de politie. Samen zetten zij zich in 
voor een harde aanpak van handel in verdovende 
middelen.

Bedrijfspand Achterdijk zes maanden 
dicht na vondst drugs

INDUSTRIEGEBIED-ZUID Burgemeester Blanksma van Helmond heeft een 
bedrijfspand aan de Achterdijk voor zes maanden gesloten. In het pand is een 

hoeveelheid drugs aangetroffen die boven de norm voor eigen gebruik ligt. 
Er zijn geen bijzondere omstandigheden om af te zien van tijdelijke sluiting.

Thans hoort het postcodegebied 5705 bij de 
Damiaanparochie. Het gaat daarbij om het ge-
bied ten zuiden van de spoorlijn, tussen de twee 
kanalen in. Het grootste deel is industrieterrein, 
maar ook de Annawijk en Suytkade liggen in dat 
gebied.
Historisch gezien is de Annaparochie een af-
splitsing van de Lambertusparochie en destijds 
gefuseerd met de parochie Goddelijke Voorzie-
nigheid in Helmond-West. 

Het grootste deel van het gebied (het huidige in-
dustrieterrein) behoorde historisch bij Brouw-
huis en de Bernadetteparochie (het gebied rond 
de Rooseindsestraat). Bij het totstandkomen 
van de twee nieuwe Helmondse parochies in 
2011 is de historische situatie niet hersteld, 
maar het gehele gebied bij de Damiaanparochie 
gevoegd.
 
Thans echter wordt geconstateerd dat de gelo-
vigen van genoemd postcodegebied zich vaak 
niet zozeer verbonden voelen met de Dami-
aanparochie, die zich steeds meer in westelij-
ke richting uitbreidt (Brandevoort), maar vaker 
met de nabijgelegen Lambertuskerk/-parochie. 

Gelovigen gaan sowieso naar de kerk waar ze 
willen en dat blijft uiteraard zo.
 
Toch denken de beide parochiebesturen dat het 
beter recht doet aan de historie en de geogra-
fische indeling van Helmond, als de feitelijke 
grens tussen beide parochies heel eenvoudig 
het ‘oude kanaal’ wordt. Gevoelsmatig is dat 
ook de natuurlijke grens. Wij willen de bisschop 
verzoeken dit met een besluit te bekrachtigen. 
Wie desondanks verbonden wil blijven met de 
parochie waar men zich thuis voelt, kan onge-
acht een grenscorrectie ingeschreven staan in 
de parochie van voorkeur.

Alvorens de bisschop een besluit kan nemen, 
is het verplicht om de gelovigen te consulteren. 
Gelovigen die gefundeerde bezwaren hebben 
tegen de voorgenomen grenscorrectie, kunnen 
dit tot 20 juni aanstaande melden bij de pas-
toor of het parochiebestuur van de parochies 
H. Lambertus of H. Damiaan de Veuster. Indien 
gewenst, gaan wij nader in gesprek met paro-
chianen over het voornemen. Na 20 juni zal al 
dan niet een afgewogen aanvraag aan de bis-
schop worden gericht.

Voorgenomen grenscorrectie 
Lambertus/Damiaan

HELMOND De pastoors en parochiebesturen van de parochies 
H. Lambertus en H. Damiaan de Veuster zijn voornemens om een 

onderlinge grenscorrectie te vragen aan de bisschop van ’s-Hertogenbosch.

WWW.HELMONDNU.NL
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Van den Bogaard: 
Aandacht voor cultuur

Hiervan is twee miljoen bedoeld voor 
een fysieke impuls voor het toekomst-
bestendig maken van de culturele basis. 
Drie ton wordt ingezet als extra impuls 
voor het vergroten van de levendigheid 
in het centrum in 2021 en 2022. Daar-
naast heeft de gemeente Helmond een 
aanvullend steunpakket voor de cul-
tuursector ingesteld per 1 april jongst-
leden.

Om de cultuursector een extra hart 
onder de riem te steken en extra aan-
dacht te schenken aan cultuur in Hel-

mond organiseert D66 Helmond samen 
met de vijf culturele basisinstellingen 
Speelhuis, Museum, Cacaofabriek, Bi-
bliotheek en Kunstkwartier een stads-
gesprek Cultuur op 16 juni aanstaande. 
Dit betreft een online meeting voor 
alle belangstellenden over het thema 
Cultuur in Helmond. Het thema van 
de avond zal zijn: Helmond groeit! 
In hoeverre groeit cultuur mee? Er is 
dus geen (directe) relatie tussen de 
huidige moeilijke positie van cultuur 
vanwege corona en dit stadsgesprek.  
De bedoeling is om een combinatie te 

maken  van  een livestream  vanuit het 
Speelhuis, waar een gespreksleider het 
programma leidt en de gastsprekers 
hun inleiding geven om daarna online 
discussiegroepjes te vormen vanuit huis 
die via Teams met elkaar in gesprek 
gaan over een bepaald (deel)onderwerp. 

Aansluitend geven dan de gesprekslei-
ders  van  de discussiegroepen een te-
rugkoppeling vanuit hun groepje naar de 
gastsprekers.  De voorlopige tijdsplan-
ning ziet er als volgt uit: 
20.30 uur Start plenair deel Speelhuis

21.15 uur Start discussies in subgroepen
21.45 uur Start terugkoppeling door dis-
cussieleiders
22.15 uur Afronding, samenvatting door 
gespreksleider 

Deze avond is voor iedereen die zich 
betrokken voelt bij de culturele sector 
in Helmond. We nodigen dan ook alle 
inwoners uit om met ons mee te praten 
over dit belangrijke onderwerp. Wat is 
er nodig om Helmond nog levendiger 
te maken? Al uw goede ideeën nemen 
wij mee als input voor het nieuwe ver-

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

De culturele sector is hard getroffen door de coronacrisis, ook in Helmond. De cultuursector behoort tot de zwaarst getroffen 
bedrijfstakken als gevolg van de coronacrisis. Als gemeenteraad hebben we het College van B&W opgeroepen de cultuursector niet te 

laten vallen. Specifiek voor cultuur is via de Crisis- en Herstelnota een bedrag van in totaal € 2,3 miljoen vrijgemaakt als ‘Cultuurimpuls’. 

kiezingsprogramma van D66 Helmond 
voor de periode na de gemeenteraads-
verkiezingen van maart 2022. U dient 
zich vooraf aan te melden, zodat een 
indicatie gemaakt kan worden van het 
aantal deelnemers aan de avond. Nade-
re informatie over hoe u zich kunt aan-
melden volgt zo snel mogelijk. Ik hoop 
zo veel mogelijk Helmonders te verwel-
komen tijdens de het stadsgesprek op 
woensdagavond 16 juni!  

Jochem van den Bogaard,
Raadslid  D66 Helmond

Wat een vreemde tijd was het, gesloten deuren,
stille gangen, online lessen. Maar gelukkig is het
nu weer tijd om de deuren wagenwijd open te
zetten. Onze cursussen Beeldende Kunst, Dans,
Body en Mind, Muziek, Theater en Musical  gaan
vanaf 19 mei weer van start!
Meer informatie over ons aanbod vind je op
www.kunst-kwartier.nl

Zie we jou binnenkort bij Kunstkwartier?
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Bakelseweg 1, Aarle-Rixtel
0492-383167 - www.tuincentrumdenheikant.nl

2e PINKSTERDAG 
GEOPEND 

VAN 11.00 TOT 17.00 UUR 

GERANIUMS 
hangend en staand. Vaste lage prijs 

€ 0.95 per stuk

BACOPA, SURFINIA, 
MILLION BELLS, ETC. 

12 cm pot € 1.25 per stuk

  12 hippe woningen op 
  de Suytkade, schrijf je nu in 

puurhelmond.nl 

Binnenkort in verkoop 

Het Verbond van Verzekeraars meldt dat er dage-
lijks 200 tot 300 claims zijn van een inbraak in 
een auto. Volgens Coen Staal, voorzitter van de 
stichting Nationale Inbraakpreventie: “Inbrekers 
zoeken altijd naar de zwakste schakel. Mensen 
hebben vaak minder zicht op hun schuurtje of 
oprit, ook al is men thuis. Uit het onderzoek van 
de stichting* blijkt dat de waarde van spullen 
in schuur of kelderbox soms oploopt tot wel € 
7.000,-; denk maar eens aan gereedschap en 
(elektrische) fietsen. Uit auto’s worden vaak lap-
tops en gereedschap ontvreemd.”

Camera’s schrikken af
De afgelopen jaren zijn steeds meer woningen 
voorzien van goede sloten en vooral van goed 
deurbeslag. De inbraakcijfers zijn niet voor niets 
meer dan gehalveerd in de afgelopen vijf jaar. 
Staal: “We hebben geconstateerd dat cilindertrek-
ken -  een populaire inbraakmethode waarbij de 
van buiten zichtbare cilinder met geweld uit het 
slot wordt getrokken - door betere beveiliging 
steeds minder kansrijk is voor inbrekers. Zij zoe-
ken het mede daarom ook in auto’s en schuurtjes. 
We juichen het daarom toe als men een (deurbel)
camera plaatst en daarmee weer een extra stap 
zet in het verbeteren van de veiligheid van wonin-
gen. Zo’n (deurbel)camera versterkt het gevoel van 

veiligheid, maar misschien nog wel belangrijker: 
het schrikt dieven af die het voorzien hebben op 
een schuurtje of auto op de oprit. Trouwens, de 
verwachting van alle experts is, dat, nadat onze 
maatschappij na corona weer helemaal open is 
gegaan, de inbraken weer flink zullen stijgen.”

Over de stichting Nationale Inbraak Preventie
De stichting Nationale Inbraak Preventie is een 
publiek-private samenwerking met als doel wo-
ningbezitters meer bewust te maken van goede 
inbraakpreventie, om daardoor bij te dragen aan 
het substantieel verlagen van het aantal inbraken 
en inbraakpogingen. Werd in 2012 bijna 92.000 
keer ingebroken of een poging daartoe gedaan, in 
2020 was dit gedaald tot onder de 30.000. De 
stichting organiseert tweemaal per jaar de Na-
tionale Inbraakpreventie Weken, in mei/juni en 
november/december. Partners in de stichting 
zijn de bedrijven Nemef, Ring en Yale. Daarnaast 
werkt de stichting samen met het ministerie van 
Justitie en Veiligheid en met het Verbond van Ver-
zekeraars. Kijk voor meer informatie over onder 
andere inbraakmethoden en inbraakpreventie op 
www.inbraakmislukt.nl.

*) onderzoek onder 865 huishoudens in maart 
2021

Auto’s op opritten en schuurtjes beter te beveiligen met een camera

Inbraken dalen spectaculair, maar die 
in auto’s en schuurtjes nemen toe

Omdat inbrekers de laatste maanden minder gemakkelijk konden toeslaan 
door de avondklok en het thuiswerken tijdens de lockdown, zijn de inbraken 

in de eerste maanden van dit jaar tot wel 40% gedaald. De inbrekers 
zoeken blijkbaar hun heil in het stelen uit auto’s die op een oprit staan en uit 

schuurtjes en kelderboxen. 

F | Stichting Nationale Inbraak Preventie.

Preventieve natuurlijke bestrijding
De eikenbomen worden begin van het voorjaar pre-
ventief besproeid met een biologisch bestrijdings-
middel, dat alleen schadelijk is voor de rupsen. Op 
de webpagina over de eikenprocessierups (www.
helmond.nl/rupsen) vindt u de plattegronden met de 
locaties waar de preventieve bestrijding plaatsvindt.

Naast de preventieve bestrijding nemen we ook an-
dere maatregelen om de rupsen preventief te bestrij-
den. Zo zijn er al sinds 2019 verschillende bermen en 
graslanden in Helmond die we ecologisch beheren. 
Dit houdt in dat er bewust minder gemaaid wordt en 
tijdens iedere maaibeurt een deel, circa 15 tot 20%, 
van de begroeiing blijft staan. Hiermee vergroten we 
de biodiversiteit en daarmee ook het aantal natuur-
lijke vijanden van de eikenprocessierups.

Daarnaast zijn er vorige week op verschillende 
locaties in Helmond vlinderfilterkasten geplaatst. 
Deze kasten zorgen ervoor dat de parasieten van 
de eikenprocessierups, sluipwespen en -vliegen, 
zich kunnen nestelen en voortplanten, zodat de 
sluipwespen en -vliegen kunnen leven van (nieuwe 
generaties van) eikenprocessierupsen. Ga naar de 
website van Storix (storix.nl/beheer-eikenprocessie-
rups) voor meer informatie over de werking van de 
vlinderfilterkasten.

Nesten melden
Later deze maand gaat een gespecialiseerd bedrijf 
weer van start met de repressieve bestrijding van de 
eikenprocessierups; door nesten te plukken of weg 
te zuigen. Heeft u een nest met eikenprocessierup-
sen gezien? Dan kunt u dit online melden of via tel. 
14 0492. Meldingen van eikenprocessierupsen bij 
speelplekken en scholen worden met spoed behan-
deld. U kunt de nesten beter niet zelf uit de boom 
halen. 

Kenmerken
De eikenprocessierups komt alleen voor in eikenbo-
men. Voordat ze volgroeid zijn, ondergaan ze vijf ver-
vellingen. Vanaf de derde vervelling krijgen de rupsen 
de eerste -voor mens en dier vervelende- brandha-
ren. De nesten zijn herkenbaar aan het grijze spinsel 
dat eromheen gebouwd wordt. Hierin zitten de res-
ten van de vervelling met de brandharen. 

Meer informatie
Meer informatie over de eikenprocessierups, de be-
strijdingsmethodes en tips bij klachten zijn te vinden 
op de webpagina over de eikenprocessierups (www.
helmond.nl/rupsen). Voor gezondheidsvragen kunt 
u bellen met de GGD, tel. 0900 36 86 868.

Inzet verschillende methoden om 
eikenprocessierupsen te bestrijden 

HELMOND We bestrijden al jaren de overlast die door eikenprocessierupsen wordt 
veroorzaakt. Begin van het voorjaar doen we dit door eikenbomen op verschillen-

de locaties in Helmond preventief in te spuiten. Maar daarnaast dragen andere 
maatregelen ook bij aan de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups. Denk 

aan: het ecologisch beheren van diverse bermen in de buurt van eikenbomen en 
het ophangen van vlinderfilterkasten. Later deze maand start een gespecialiseerd 
bedrijf ook met de repressieve bestrijding van de eikenprocessierups. Op basis van 

meldingen worden de nesten geplukt of weggezogen.

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 
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GEZOND EN FIT!

GA NAAR DE WANDELSPECIALIST!

VOOR EEN GOED EN PERSOONLIJK ADVIES.

COMPLEET EN BREED ASSORTIMENT

LOWA WANDELSCHOENEN EN SOKKEN 

EN DEUTER WANDELACCESSOIRES.

LOWA WINACTIE

VUL DE PUZZEL OP DE ACHTERPAGINA IN EN WIE WEET BEN JIJ 

WEL EEN VAN DE GELUKKIGE WINNAARS!

5541 ANW Wandelspecialist Lowa.indd   1

ADVENTURE STORE
DE ZOMER SPECIALIST

Op de outdoor afdeling vind je alles voor het wandelen, 
buitensporten en voor al je reizen. De recreatieve vakan-
tiewandelaar en de fanatieke vierdaagse lopers komen 
helemaal op niveau met de collectie (berg) wandelschoe-
nen, accessoires en outdoor kleding van Adventure Store. 
Ook voor de bagage die in de rugzak mee gaat en gadgets 
zoals een nieuw mes of de nieuwste verrekijker, je zal ver-
steld staan van het aanbod. Natuurlijk ook voor de men-
sen die lichtgewicht reizen.

Wij werken samen met bijna alle gerenommeerde podothe-
rapeuten uit de regio. Onze podotherapeut Emile Itz is 
regelmatig in onze winkel aanwezig van 13.00 tot 16.00 uur 
voor gratis advies.  Kijk op www.adventurestore.nl wan-

neer de podotherapeut aanwezig is of bel even met de win-
kel. In de winkel hebben wij een (sport)podoloog in fulltime 
dienst en onze andere specialisten weten je ook alles te ver-
tellen over voeten, schoenen, looppatronen en alle veter-
technieken. De laatste jaren is de wetenschap ook in de 
wereld van de wandelschoenen toegetreden.

Met alle knowhow uit de medische wereld over de voeten 
en beweegpatronen tijdens het wandelen, kunnen we veel 
meer mensen helpen aan de juiste schoenen. Vaak in combi-
natie met een corrigerende zool of een specifieke pasvorm 
van een wandelschoen. Er zijn vele schoenen met een extra 
brede of smalle leest of met extra ruimte voor een Hallux 
Valgus. Laat je adviseren bij de speciaalzaak.

WANDEL JE
WANDEL JE

GEZOND EN FIT!

GA NAAR DE WANDELSPECIALIST!

VOOR EEN GOED EN PERSOONLIJK ADVIES.
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COMPLEET EN BREED ASSORTIMENT

LOWA WANDELSCHOENEN EN SOKKEN 

EN DEUTER WANDELACCESSOIRES.

LOWA WINACTIE

VUL DE PUZZEL OP DE ACHTERPAGINA IN EN WIE WEET BEN JIJ 

WEL EEN VAN DE GELUKKIGE WINNAARS!

Alles op het gebied van fietsen vind je bij  Adventure store. Adventure Store is het adres 
voor al je fietsplezier, behalve voor de fiets zelf. Wij hebben een uitgebreide collectie 
fietskleding, -schoenen, -helmen en -accessoires. Of je nu gaat wielrennen, 
mountainbiken of lekker een blokje om; wij kunnen je voorzien van de juiste uitrusting. 
Zelfs voor een fiets vakantie hebben we specifieke tenten en slaapzakken die in de fietstas 
meegenomen kunnen worden.

Alles op het gebied van hardlopen vind je bij Adventure Store. Adventure Store heeft een 
groot assortiment hardloop schoenen, -kleding en -accessoires. Laat je voorlichten door onze 
gespecialiseerde schoenadviseurs en maak gebruik van onze gratis persoonlijke voet- en 
loopanalyse.

Ook hebben we regelmatig een spreekuur met de podotherapeut Emile Itz in de winkel van 
13.00-16.00 uur, kijk voor de exacte data bij spreekuur podotherapeut op onze website. Voor 
een trainingsadvies, advies over hartslagmeting of over een uitgebalanceerd voedingsadvies 
op maat kunnen we je ook verder helpen.

www.adventurestore.nl

BIKING &
RUNNING 

2e PINKSTERDAG GEOPEND 10.00 - 17.00 UUR

www.adventurestore.nl
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Uiteraard voor tenten, maar ook voor alles 
wat er verder bij komt kijken zoals harin-
gen, tarpen, grondzeilen en toiletvloeistof-
fen. Een grote slaapafdeling met slaapzak-
ken, luchtbedden en matten voor een goede 
nachtrust, comfortabele lichtgewicht meu-
belen om te relaxen, alle zaken om te kun-
nen eten & drinken, verlichting, koelboxen 
en nog veel meer! Ook op de campingafde-
ling heel veel voordeel met de vele zeer 
scherpe prijspakkers.

RECREATIE

BAD & BEACH

GRATISO F F I C I E E L  P A R T N E R  V A N

•

HET NIEUWE BUITEN GEWOON GOED
MAGAZINE ZOMER EDITIE OUTDOORSPECIALIST.NL
VERKIJGBAAR BIJ ADVENTURE STORE

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

2e pinksterdag 
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KAMPEREN

RELAX MEUBELEN Van Lafuma
Betreed een wereld waarin je alles kunt loslaten en totale 
rust ervaart. Lafuma Mobilier trekt alles uit de kast om je 
momenten van ultieme ontspanning te bezorgen op basis 
van comfort en rust. Het merk boogt op een solide en 
bewezen expertise: eentje die al meer dan 60 jaar alge-
meen bekend is. Het vlaggenschip van Lafuma, de ver-
stelbare relaxstoel, verleidt al meer dan een halve eeuw 
de liefhebbers van het zalige nietsdoen.  De stoel is het 
resultaat van een nauwe samenwerking met de medische 
wereld en is speciaal ontworpen om de ideale positie voor 
ontspanning te bieden in een opvouwbaar formaat. Alle-
maal even stevig, stijlvol en praktisch, met maar liefst 5 
jaar fabrieksgarantie op alle meubelen. Lafuma is ver-
krijgbaar bij Adventure Store. In de showroom staan alle 
verschillende relaxstoelen voor je klaar. 

TREND: Opblaasbare Bubbelbaden en Jacuzzi in je eigen tuin!

Pure ontspanning met slechts één druk op de knop! Intex biedt naast een complete collectie zwembaden inmid-
dels al weer enkele jaren bubbelbaden en jacuzzi’s voor in je tuin. Voor een relatief betaalbaar bedrag kun je elke 
dag gaan genieten! Er zijn twee modellen leverbaar. Als eerste hebben we de PureSpa serie van Intex. De Spa is 
voorzien van een bubbelstand waarbij 120 bubbels uit openingen aan de onderzijde van de Spa komen. Deze bub-
bels zijn verwarmd, zodat ze extra comfortabel aanvoelen.

Uiteraard is er bij Adventure Store een gigantische collectie bad & 
beach kleding, slippers en sandalen uitgestald op circa 400m2 ruim-
te, waarbij dit met recht de grootste bad & beach winkel van de Peel-
regio genoemd mag worden. De hele familie slaagt in één keer, voor 
zowel de zwem kleding als de casual korte broek, t-shirt of strand-
jurkje, badslippers, waterschoenen, slippers of sandalen, bij Adven-
ture Store hebben ze het allemaal. 

Het is bijna zover: binnenkort staat de zomervakantie weer voor 
de deur. Nog even de laatste zaken afhandelen en dan kan je goed 
voorbereid vakantie vieren. Je hebt het verdiend! Wat je ook gaat 
doen, waar je ook heen gaat, bij Adventure Store start de vakan-
tiepret al tijdens de voorbereiding. Bij ons kom je in de stemming 

en kun je terecht voor de juiste vakantie spullen met een goed en eerlijk advies. Zo ga je goed op weg naar de heerlijke 
zomer vakantie!  Waar de reis ook heen gaat en hoe je ook op vakantie gaat; Adventure Store, de sport & outdoor 
speciaalzaak aan de Kastanjehout straat 3 te Mierlo-Hout (Helmond) is de zaak waar je heen gaat als je spullen bui-
tengewoon goed moeten zijn.

3 halen = 2 betalen
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0800 1232
Breederzorg.nl

Breederzorg Thuiszorg is op zoek naar leuke collega’s voor 
de functies verzorgende IG en verpleegkundige.
Ben jij in bezit van dit diploma en kan jij je vinden in onze missie en visie?
 

Dan maak jij kans om onderdeel te worden van ons team!

Hier kun je op rekenen:
- Leu- Leuke collega’s in een gezellig team
- Een uitstekend salaris (verzorgende IG: €2.133 tot €2.971, MBO verpleegkundige: €2693 tot €3264, 
 HBO verpleegkundige: €2762 tot €3707)
- Een auto of scooter van de zaak*
- Een smartphone met onbeperkt bellen en data
- Bovenop 8% vakantiegeld ontvang je ook nog eens 8,33% eindejaarsuitkering
- Een hoop gezelligheid! Meerdere keren per jaar leuke teamuitjes of teambuilding

BBreederzorg is meermaals uitgeroepen tot beste werkgever van Nederland (2020 & 2021). 
Benieuwd hoe het ook anders kan? Kijk snel op www.breederzorg.nl

*Vraag onze afdeling HR naar de voorwaarden.

Voor de beste spataderbehandeling: Ceulen Klinieken in Helmond

Ceulen Klinieken is een zelfstan-
dige polikliniek voor huidziekten 
en spataderen met sinds 2014 een 
vestiging in Helmond. Ceulen Klinieken is 
dagelijks geopend om patiënten met 
huidaandoeningen te behandelen. De 
inwoners van Helmond en omstreken 
zijn erg tevreden over Ceulen Klinie-
ken. Dat blijkt uit zeer hoge patiëntte-
vredenheidsscores die Ceulen Klinie-
ken krijgt. Ceulen Klinieken is op haar 
beurt weer erg verguld met het ver-
trouwen van patiënten en huisartsen. 
Dr. Ceulen, dermatoloog en medisch 
directeur zegt: “Sinds de oprichting 
van Ceulen Klinieken doen wij iedere 
dag weer opnieuw ons uiterste best om 
kennis en kunde op het hoogste niveau 
te houden terwijl we geen concessies 
doen aan de laagdrempelige toegan-
kelijkheid en de patiëntvriendelijkheid. 
Ondertussen houden we nog steeds 
oog voor de patiënt als mens. In deze 
Corona-tijd is dat helaas niet vanzelf-
sprekend. En de mensen waarderen 
dat, dat is waar wij het voor doen!”

zichtbaar zijn, dit is niet het geval. We on-
derscheiden 2 adersystemen in het been: 
het diepe -en het oppervlakkige adersys-
teem. Een trombose treedt altijd op in het 
diepe adersysteem. Spataderen daarente-
gen komen vooral voor in het oppervlak-
kige systeem. Wat bij veel mensen, maar 
ook bij veel huisartsen minder bekend is, 
is dat de meeste spataderen in het verbor-
gen gedeelte van het oppervlakkige sys-
teem liggen. Hierdoor zijn spataderen aan 
de buitenkant meestal dus niet zichtbaar!

Stationsstraat 1, Helmond
085 - 043 24 54 

www.ceulenklinieken.nl

Wat gebeurt er tijdens het spat-
aderconsult bij Ceulen Klinieken?  De 
medisch specialist zal beginnen met 
het afnemen van een anamnese en het 
uitvoeren van een lichamelijk onderzoek 
van uw benen. Hierna wordt er een vaat-
onderzoek met een echo uitgevoerd om zo 
het zichtbare en verborgen adersysteem 
te controleren op de aanwezigheid van 
spataderen. Na het echo-onderzoek wordt 
er, zo nodig, een behandelplan opgesteld.

Helmond

Veilig en effectief spataderen 
behandelen
Dr. Ceulen: “Iedereen heeft wel eens 
gehoord van spataderen, maar er is ook 
nog veel over spataderen niet bekend. Eén 
van de misverstand is dat spataderen altijd 

Welke klachten kunnen wijzen op 
spataderen? Een zwaar of vermoeid ge-
voel in de benen, onrustige benen, krampen 
en pijn zijn symptomen die kunnen wijzen 
op spataderen. Ook zichtbare huidafwij-
kingen zoals eczeem, verkleuringen rond 
de enkels en vocht in de benen kunnen 
veroorzaakt worden door spataderen. 
Heeft u één of meerdere van deze symp-
tomen dan is dat een goede reden om 

naar uw huisarts te gaan om te bespreken 
of een spataderconsult aangewezen is. 

Hoe worden spataderen behandeld? 
Er bestaan verschillende methodes om 
spataderen te behandelen. Bijzonder is 
te noemen dat Ceulen Klinieken gespe-
cialiseerd is in alle soorten spataderbe-
handelingen, en dat deze behandelingen 
altijd poliklinisch en onder plaatselijke 
verdoving worden uitgevoerd. U kunt na de 
behandeling altijd meteen weer naar huis. 

Verborgen spataderen worden over het alge-
meen met inwendige lasertherapie behan-
deld. Bij deze techniek wordt via een enkele 
insteekopening een laserfiber in de te be-
handelen spatader gebracht. Door de afgifte 
van laserlicht wordt de ader verhit, waar-
door de wand samentrekt en volledig sluit. 

Middelgrote spataderen die over de zijkant 
van het bovenbeen lopen, en spataderen 
rond de knie en op de voet kunnen worden 
verwijderd met de Mullertechniek. Bij deze 
techniek worden onder lokale verdoving op 
verschillende plekken kleine gaatjes in de 
huid gemaakt. Via deze gaatjes wordt met 
haakjes de spatader in gedeelten verwijderd. 

Het wegspuiten van spataderen, ook wel 
sclerotherapie genoemd, is een uitsteken-
de manier om de kleinste spatadertjes te 
behandelen. Bij deze techniek wordt een 
vloeistof in de spatader gespoten die tot 
doel heeft deze spatader te “verschrompe-
len”. Hierdoor zullen klachten verminderen 
of zal de lelijke spatader minder opval-
lend worden of zelfs geheel verdwijnen.

Tot slot: ”Onze patiënten krijgen hoogwaardige 
dermatologische zorg, wij hebben minimale 
wachttijden, behandelingen met medische 
indicatie worden 100% vergoed door alle 
zorgverzekeraars. Wel zo patiëntvriendelijk!”
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Vur veul Helmonders de place to 
be om een kaarsje aan te steken. 
Ik was er ooit nog maar inne keer 
gewist samen met een vriendin die 
een kaarsje op ging steken. Men 
kerskus steek ik vaak in Tilburg 
op bij Peerke Donders, daar ben ik 
mee opgegroeid. Maar omdat het 
zon eind rijden is, ben ik me eens 
gaan verdiepen in ons kapelleke 
van Binderen. 

Waarom moet je juist hier een 
kaarsje opsteken?  Ik heb over de 
geschiedenis gelezen hoe het is ont-
staan. En zo heb ik vurige week 
men eerste kerske bij Binderen 
aangestoken voor een speciaal ie-
mand die het nodig heeft.
Ons hundje Kate dat voor de der-
de keer dit jaar is geopereerd aan 
haar achterpootje en hopelijk dat 
het nu eindelijk goed komt. We 
zitten op de goeie weg inmiddels, 
maar we hebben nog wat hobbels. 

Waarom steken we eigenlijk kers-
kus  op? Tijdens en na het plaatsen 

kunde bidden vur een bepaalde 
intentie. Bijvoorbeeld vur iemand 
die overleden is, vur ziekte van ie-
mand dus voor genezing of te steu-
nen of om het verkrijgen van een 
gunst. Dat iemand bijvoorbeeld 
slaagt vur zun rijbewijs of vur een 
examen op school in deze tijd.
Ik steek echt vaak kerskes op voor 
hulp te vragen, soms ook noveen-
kaarsen die 9 dagen lang branden. 
Ik kan iemand niet beter maken, 
maar mee een kaarsje opsteken 
probeer ik te steunen en het gift 
mezelf ook een goed gevuul, Of ik 
herdenk iemand die er niet meer is. 

Als ikzelf steun zuuk, steek ik ook 
een kerske op. En vanaf nu voort-
aan ook in het kapelleke van Bin-
deren, wat iets dichterbij is vur 
men. Ik hoop dat Peerke me dit 
vreemdgaan kan vergeven, mar 
da denk ik wel.

Mijn vriendinnen en familie die 
een dag je Helmond doen, krijgen 
nu ook een bezoekske aan de kapel 
van Binderen op hun programma 
en vertel ik hun de geschiedenis 
van dit echte Helmondse feno-
meen. Een skon stukske Helmond, 
zeker ook om te wandelen. Voor 
iedereen die het nodig heeft, heb ik 
deze week een extra kaarsje opge-
stoken. 

Fijn weekend. 
Tot volgende week. 

Kapelleke 
van Binderen

Houdoe!

Door: Koos Middeljans

Afgelopen jaar ging het al een stuk min-
der dan normaal, hoewel met wat kunst 
en vliegwerk het nog een beetje ingevuld 
kon worden. Terrassen waren soms nog 
open en daardoor konden de plas- en 
lunchpauzes nog gebruikt worden om 
een beetje bij te praten. De winterperi-
ode wordt gebruikt om samen op pad te 
gaan naar mini-motormusea of gelijk-
soortige attracties om samen plezier te 
beleven aan het verleden en heden van 
de auto- en motorcultuur.

Maar nu komt er licht aan het eind van 
de donkere tunnel. De terrassen gaan 
weer langer open, dus de koffiestop 
hoeft dan niet meer in een parkje of 
langs de Maas, zoals tijdens de laatste 
rit van 11 mei 2021. Gelukkig was het 
een redelijke droge ochtend en konden 
we tijdens de rit naar Vierhouten van 
het motorrijden en het uitzicht genieten. 
In deze tijd is het jonge groen een genot 
voor het oog. De natuur doet zijn best, 
maar heeft daar wel het nodige water en 
zon voor nodig om het te creëren. Daar 
krijgen we later tijdens het rijden nog 
behoorlijk intens mee te maken. De rit 
liet ons ook nog genieten van een cruise 
over de Maas. Voor de overtocht hadden 

we tot 2 keer toe een sponsor voor de 
tol van de veer. Bij toerbeurt staat er 
een sponsor op en dus betalen we uit-
eindelijk toch allemaal gewoon voor de 
oversteek.

In Vierhouten konden we op het terras 
van de zon, lunch en gezellig gekeuvel 
genieten en de sfeer was al bijna weer 

als vanouds. Gelukkig de tafels van 
te voren gereserveerd, want met een 
beetje zon lopen de terrassen meteen 
helemaal vol. Onze tafels staan op het 
strandzand, waar onder “normale” om-
standigheden beach-evenementen ge-
houden kunnen worden. Geweldig, wij 
waren ‘on the beach’ en de lunch was 

uitstekend verzorgd. De stemming zat 
er dus goed in. Goede lunch met zon en 
met een glimlach op terugweg.

Maar… de natuur is toch groen en om 
dit zo te houden gingen de hemeldeuren 
open. Regen, regen en nog eens regen. 
Regen is onderdeel van het motorrijden, 
maar voor mij mag dat ook ‘s nachts 

vallen. Niet zeuren. We vervolgen de 
route richting Helmond. Onderweg een 
kleine, maar essentiële aanpassing. De 
autoweg op, want met slecht weer maar 
zo snel mogelijk huiswaarts. Ondanks 
alles was het voor alle 8 deelnemers 
een geslaagde rit van 300 km. Op naar 
de volgende rit in juni.

Ook MC TOP kan het nieuwe 
normaal alweer bijna aanraken

F | Koos Middeljans.

HELMOND De Helmondse senioren-motorclub MC TOP gaat iedere maand op pad, maar corona 
heeft dit ritme aardig verstoord. De corona-belemmeringen hebben een flinke aanslag gepleegd 
op de clubcultuur van MC TOP. Het motto ‘toeristisch op pad’ kan niet gestand gedaan worden 

door alleen maar een rondje op de motor te rijden, want ook het samenzijn is een belangrijk 
ingrediënt van onze vereniging.

Mell is 9 maanden oud. Ze is als kitten pas laat in contact gekomen met 
mensen en heeft daardoor de gebruikelijke socialiseringsperiode gemist. 
Zij is een paar maanden geadopteerd geweest, maar is teruggekomen om-
dat ze te bang bleef. Ze moet op een apart kamertje beginnen, waar ze 
zich niet kan verstoppen en goed aangehaald kan worden. Het beste is 
als er een andere, goed gesocialiseerde kat aanwezig is. Dan heeft ze iets 
vertrouwds in huis waaraan ze zich ook nog kan optrekken. Ze kan beslist 

nog van alles leren. Katten houden van voorspelbaarheid; daarom kun je 
altijd vaste rituelen en patronen aanleren, ook aan onzekere angsthaasjes. 
Je kunt lekkernijtjes inzetten, en het poesje speelt ook graag. 
Leuk project voor ervaren, rustige mensen zonder kinderen. Het poesje is 
wel gewend om de tuin in te kunnen, ze geniet daar volop van. Wie geeft 
haar een tweede kans, wie gaat met haar aan de slag om haar vaardighe-
den richting mensen uit te breiden? 

www.dierenambulancehelmond.nl
INFO-/ ALARMNR.:  0492 - 51 39 71

MELL

  12 hippe woningen op 
  de Suytkade, schrijf je nu in 

puurhelmond.nl 

Binnenkort in verkoop Kun jij reanimeren?

Red levens in jouw buurt.  
Meld je aan op hartstichting.nl/reanimatie
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Meld activiteiten aan!
Het platform geeft deelnemers de kans 
om zich te oriënteren op de diverse tak-
ken van sport & cultuur. Anke Collart 
van Jibb+: “Voor het slagen van het pro-
ject is het van belang dat zoveel mogelijk 
aanbieders van zowel sport als cultuur 
in Helmond meedoen! We hebben na-
tuurlijk zelf onze contacten benaderd, 
maar wellicht zijn er nog wel meer aan-
bieders met een tof aanbod voor jong 
en/of oud. Daarom de oproep aan alle 
aanbieders van sport en cultuur in Hel-
mond: registreer je als aanbieder en zet 
jouw activiteit online!”

Start nieuwe schooljaar
“De activiteiten voor de basisschoolkin-
deren worden uiteindelijk geplaatst in 
een leuk en overzichtelijk Sjorsboekje.” 
Alle 9.000 kinderen in het basisonder-
wijs in Helmond ontvangen bij de start 
van het nieuwe schooljaar dit boekje. 
Kinderen kunnen zich dan inschrijven 
bij meerdere verenigingen/aanbieders 
op gebied van cultuur en sport. “Met 

dit project krijgen alle kinderen de kans 
om een kijkje te nemen bij een activiteit 
waar ze nieuwsgierig naar zijn. En vaak 
is het aanbod gratis of tegen een kleine 
vergoeding.” Om als aanbieder in het 
Sjorsboekje te komen, is het belangrijk 
dat activiteiten voor de basisschoolkin-
deren uiterlijk op 14 juni via de website 
www.sportencultuurhelmond.nl 
zijn toegevoegd. Het platform ‘Sport en 
Cultuur Helmond’ richt zich niet alleen 
op basisschoolkinderen, maar er is ook 
aanbod te vinden voor aangepast spor-
ten, jongeren en volwassenen & senio-
ren.

Dag van de Sportclub
Om de start van het nieuwe schooljaar 
een flinke sportieve boost te geven, or-
ganiseert Jibb+ een open dag voor alle 
sportieve aanbieders. Anke: “Op zondag 
19 september organiseren wij voor de 
6e keer de Dag van de Sportclub. Op 
deze dag zetten sportaanbieders hun  
‘deuren’ open voor publiek. Ter promotie 
maken wij een plattegrond waarop alle 

deelnemers staan. Deze plattegronden 
delen wij uit aan alle basisschoolleerlin-
gen in Helmond.” Vorig jaar hebben de 
clubs samen meer dan 1.000 bezoekers 
ontvangen. De volgende dag start de 
inschrijving van Sjors Sportief. “Zo kun-
nen kinderen nadat ze de sport geproefd 
hebben op 19 september zich meteen 
opgeven voor meerdere proeflessen. 

De Dag van de Sportclub is dan ook een 
mooie manier om je als sportaanbieder 
in de kijker te zetten bij de jeugd in Hel-
mond.”

Meer informatie?
Meer informatie over Sjors Sportief & 
Creatief of Dag van de Sportclub? Neem 
dan contact op.

Sportactiviteiten via Jibb+ 
0492 347 071 
ankecollart@jibbplus.nl 

Culturele activiteiten via 
CultuurContact 0492 476 654 
ilja@cultuur-contact.nl

De aftrap van Sjors in het afgelopen schooljaar op basisschool De Vendelier. F | Jibb+.

Oproep aan sportieve en culturele organisaties om zich aan te melden 

Sjors Sportief & Sjors Creatief in Helmond 
HELMOND Ook in het nieuwe schooljaar gaan Jibb+ en 

Cultuurcontact samen verder met het initiatief Sjors Sportief 
& Creatief. Dit alles gebeurt via het platform ‘Sport en Cultuur 
Helmond’. Via de website www.sportencultuurhelmond.nl kun-
nen alle inwoners van Helmond, jong en oud, op een laagdrem-
pelige manier kennismaken met sport- en cultuuractiviteiten.

F U L L  C O LO U R 
T E X T I E L D O E K  
G E LU I D S D E M P E N D,
A F G E M O N T E E R D 
I N  A LU M I N I U M  F R A M E

M A I L  O F  B E L  N A A R 
I NFO@ADCOMMUN ICAT IE .NL
0492-845350

BLIKVANGER 
AAN UW SAAIE 
BINNENMUUR?

S TA P 1 :  B E PA A L  D E 

V R I J E  R U I M T E  ( A F M E T I N G E N ) .

S TA P 2 :  Z O E K  E E N  B E E L D  U I T  O P 

WWW.SHUTTERSTOCK .COM  E N 

G E E F  D E  L I N K  D O O R .

S TA P 3 :  Z E L F  M O N T E R E N  ( A F L E V E R E N 

A L L E E N  I N  H E L M O N D  E .O . ) ,  O F  W I J 

M O N T E R E N  O P LO C AT I E  ( E X T R A KO S T E N ) .80,-
P E R  M 2
E X C L .  B T W
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Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Wethouder Erik de Vries:
Meer maatwerk is noodzaak

B&W AAN HET WOORD

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 
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Nu de zoon 21 jaar is geworden, wordt 
zijn moeder gekort op haar bijstandsuit-
kering. Dit wordt de kostendelersnorm 
genoemd. De gedachte is dat je minder 
kosten maakt als je een woning deelt. 
Kinderen van 21 jaar worden geacht 
mee te betalen aan de huishouding. Op 
zich is dat een redenering die ik kan vol-
gen. Maar wat als zo’n kind niet in staat 
is om genoeg te verdienen? Vaak gaat 
het om kinderen die het op school niet 
gemakkelijk hebben en voor wie het vin-
den van werk ook niet vanzelfsprekend 
is. Tel daarbij op dat er een groot gebrek 
is aan sociale huurwoningen. Dus al zou 
een kind het huis uit willen gaan, dan is 
het vinden van een woning een vrijwel 
onmogelijke opgave. En zo pakt de kos-
tendelersnorm soms zeer onrechtvaar-
dig uit. Een bijstandsgerechtigde kan er 
zomaar honderden euro’s per maand 
op achteruit gaan. Met toenemende ar-
moede als gevolg. 

Al sinds de kostendelersnorm werd in-
gevoerd is er veel kritiek op. Die kritiek 

deel ik. Dat geldt ook voor onze gemeen-
teraad. Een paar maanden geleden 
heeft de raad een motie aangenomen 
die vraagt om maximaal maatwerk toe 
te passen. Die motie heb ik van harte 
ondersteund. Ik zou niets liever willen 
dan meer ruimte voor maatwerk. Iedere 
situatie is immers uniek en ik vind dat we 
altijd naar persoonlijke omstandigheden 
moeten kunnen kijken. We hebben er 
niets aan als mensen van de regen in de 
drup raken en bijvoorbeeld een extra be-
roep gaan doen op WMO-voorzieningen 
of andere zorg. Dat kost veel meer geld 
dan afwijken van de kostendelersnorm. 
Maar de praktijk is helaas weerbarstiger. 
Ik ben met handen en voeten gebonden. 
De huidige wet is keihard. Afwijken 
van de kostendelersnorm kan alleen in 
crisissituaties en dan ook nog slechts 
tijdelijk. 

De kritiek op de kostendelersnorm 
wordt steeds luider. Overal in Nederland 
zien gemeenten de soms schrijnende 
gevolgen. Ik ben dan ook blij dat wet-

houders van alle politieke kleuren er nu 
bij het Rijk op aandringen om de rege-
ling te versoepelen. Laten we hopen dat 
hier bij de kabinetsformatie gehoor aan 
wordt gegeven. 

Erik de Vries,
Wethouder sociale zaken 
en armoedebestrijding

Afgelopen zondag zond Nieuwsuur een reportage uit over 
de Participatiewet. Via deze wet worden onder andere 

bijstandsuitkeringen verstrekt. In de reportage kwamen een 
Helmondse mevrouw en haar zoon aan het woord. 

Enkele vrijwilligers hebben nog gepro-
beerd de situatie te wijzigen, maar he-
laas. Daarbij kwam dat door de corona-
maatregelen er erg veel moeite gedaan 
moest worden om het wijkblad meer 
inhoud te geven. Adcommunicatie, 
uitgever van Weekkrant De Loop Hel-
mond, onderzoekt mogelijkheden om de 
uitgave toch door te zetten voor de wijk 
Rijpelberg, omdat de uitgave toch graag 

maandelijks gezien wordt in de wijk. 
Adcommunicatie roept daarom enkele 
bewoners op die interesse hebben om 
over de redactie mee te gaan denken, 
met puur Rijpelbergs nieuws.

Reacties a.u.b. naar: 
info@adcommunicatie.nl
We horen het graag?

RIJPELBERG Hofkompas, wijkblad voor Rijpelberg, gaat na 
26 jaren stoppen. De financiële situatie was dusdanig dat het 

niet verantwoord was om door te gaan.

Wijkblad Rijpelberg stopt

Wat is er gebeurd?
Al jarenlang wordt er gesproken over 
een nieuw zwembad. De belangrijk-
ste reden om een nieuw zwembad te 
bouwen, is wel het feit dat de Wissen 
zwaar verouderd is. Bouwen op de 
Braak is een logische keuze als de 
Braak verandert in Sport- en Beleef 
Campus. 
Voor ons, maar ook voor andere 
partijen was het (onverwacht) ver-
hoogde bouwbudget met ongeveer € 
200.000,- aanleiding om te pleiten 
voor het inbouwen van een sauna en 
bubbelbad (kostenpost van ongeveer € 
75.000,- met een jaarlijkse exploitatie 
van ZES cent per Helmonder!)
In de raadsvergadering sneuvelde een 

amendement om het financiële voor-
deel te gebruiken voor die faciliteiten 
en daarmede ook het politieke doek 
voor een volwaardig zwembad.

Hoe staan we er voor?
Helmond gaat een zwembad bouwen 
dat in onze opinie niet die waarde 
heeft en gaat krijgen die bij deze stad 
past. Stug vasthouden aan kaders van 
enkele jaren terug zonder voortschrij-
dend inzicht.
Nu wordt de stad uitgenodigd om mee 
te praten over hoe het allemaal zo is 
gekomen: veel info over de buiten-
kant, maar niet over de voorzieningen. 
Bestemmingsplan, het bestek en de 
exploitatie moeten worden geregeld. 

Een gebouw voor de komende 40/50 
jaar, waarin de ouderen niet dat plezier 
zullen hebben in vergelijking met de 
Wissen.
Politiek gesproken is het klaar; met 
grote meerderheid heeft de raad zijn 
zegen gegeven aan de bouw van dit 
zwembad, twee wedstrijdbaden en 
een peuterbad. Voor een stad van 
100.000 inwoners? Op termijn ver-
bouwen? Dat gaat veel geld kosten. Nu 
is er nog een kans om met een bedrag 
van € 75.000,- en een geringe exploi-
tatielast een volwaardig zwembad voor 
de stad te realiseren.
Het woord is nu aan de inwoners en de 
gebruikers van het zwembad.

Een nieuw zwembad op de Braak?
De ouderen hebben het nakijken: de visie van 50PLUS Helmond

Helmond in 100 stukskes is meer dan 
een stel archeologische vondsten op 
een rij. Het gaat om de verhalen die 
eraan kleven, over onze rijke geschiede-
nis. Daarmee heeft het niet alleen raak-
vlakken met archeologie, maar ook met 
antropologie, sociologie, heemkunde en 
geschiedenis. De diversiteit aan vond-
sten en verhalen zorgen ervoor dat het 
voor een grote doelgroep interessante 
literatuur is.
Een eerste, mooie recensie van dit boek 
verscheen onlangs bij Brabant Cultu-
reel. Het artikel laat zien hoe interessant 
een oude vuilnisbelt kan zijn. 

Brabant Cultureel schrijft mooie recensie 
Helmond in 100 stukskes: een vuilnisbelt 

als rijke bron van verhalen

Lees het op de site van Brabant Cultureel: 
www.brabantcultureel.nl/vuilnisbelt

Alles over SMEREN, KLEREN, WEREN 
vind je op kwf.nl/zonnen
Alles over SMEREN, KLEREN, WEREN 
vind je op kwf.nl/zonnen

De zon zit weer in de maand
3 manieren om je kind goed te beschermen
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De afscheidsdienst wordt in besloten kring gehouden op  
vrijdag 21 mei.

Hennie Lammers-van Koll
echtgenoot van

Jan Lammers

Jouw vleugels waren klaar, ons hart nog niet.
In liefde losgelaten

Hij overleed op 15 mei 2021 in de leeftijd van 78 jaar.

correspondentieadres:
coöperatie DELA t.a.v. familie (Jan) Lammers
Eindhovensebaan 29, 5505 JA Veldhoven

Hennie
Erica en Wim
Chantal en Martien
Mieke en Wim

Veilig op elke hoogte. DIRKS

D I R K S  K L I M M A T E R I A L E N

Ladders & trappen   Kooiladders

Steigers    Valbeveiliging

Moduletrappen

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

Streep alle woorden weg, de overgebleven letters vormen een woord, mail dit 
woord samen met uw naam, tel.nr. en adresgegevens vóór woensdag 26 mei

naar: actie@deloop.eu De winnaar wordt in deze krant bekend gemaakt.

ADJUNCT • AFSTOFFEN • ANGORAGEIT • ANNALEN • BOLHOED
BOSWACHTER • GAKKEN • GOUDDELVER • GROND • JALOEZIE

JONGEMAN • KAKELEN • KAMER • LAMMETJE • LEGGER
MAANDBLAD • OMZET • OPNAME • SLOOF • SMOKEN • SMOKKELEN
STOOM • STROOM • TOMBE • VERLENGEN • VOORRAAD • ZANIKEN

Maak kans op een: 

cadeau-
bon* 

(t.w.v. € 35.00)

StyleDok Elzaspassage 10 | 06 82682155 
*te besteden bij StyleDok, de winkel waar je de mooiste 

woonaccessoires kunt kopen!

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

style 
DOK

HOME 
DECORATORS

EST. 2020

Winnaar week 18: Brigitte van Agt  |  Oplossing: TANKEN

BEZORGERS GEVRAAGD
BEZORGING@DELOOP.EU

06-18938912 
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DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT
www.damiaanhelmond.nl       Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout
Donderdag 20 mei 
09.00 uur Kerkpoetsen Luciakerk
19.00 uur Luciakerk 
 
Zaterdag 22 mei vooravond Pinkste-
ren 
12.30 - 13.00 uur Aanbid-
ding in de Trudokerk
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voor-
zienigheid en St. Anna 
19.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout 
uit dankbaarheid b.g.v 75e verjaardag; 
Harrie van Asten; Marian van den 
Bosch-Raijmakers: Rinus Raijmakers; 
Jantje Raijmakers; Adrie van Oorschot 
vw verjaardag; Jos van Nunen;
 
Zondag 23 mei Hoogfeest Pinksteren 
09.30 uur Luciakerk Mierlo-Hout 
Cisca Schepers-van de Mortel; Riet 
Lingers-Manders; Toos Melis-Büchner; 
Antonetta Tans-Hendriks; Annemie van 
de Warrenburg-Nouwens; Toos van den 
Broek-Bax; Jan van Rest; Hyacintha Ot-
ten-van Wetten; Annemie Kandelaars-Ver-
schure; Willemien van Roij-van Stiphout; 
Jan van der Linden en Sjaan van der 
Linden-van Schaik; Bep van Rijsingen-van 

Gennip; Wilma van den Berg-Snijders; 
rector Frank Janssens;  
11.00 uur Louis en Riek Maas-Welten
13.30 uur Doop Quinn van de Westerlo
 
Maandag 24 mei Tweede Pinksterdag
09.30 uur Luciakerk Mierlo-Hout
uit dankbaarheid bgv 24e verjaar-
dag van de priesterwijding

Donderdag 27 mei 
19.00 uur Luciakerk 
 
Zaterdag 29 mei 
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voor-
zienigheid en St. Anna 
Theo van Mullekom 
19.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout
Elly Janssen-Spikmans; Marian 
van den Bosch-Raijmakers; Rinus 
Raijmakers; Jantje Raijmakers;
 
Zondag 30 mei 
09.30 uur Luciakerk Mierlo-Hout

Jozefkerk, Tolpost 1:  Zondag 9:30 en 11:00 
Weekdagen: maandag tot en met donderdag 9:00; vrijdag 19:00.
Lambertuskerk, Kerkstraat 54: Zondag 11:00. Pauluskerk en Edith-Steinkerk worden 
niet gebruikt zolang de anderhalve-meter regels gelden. Pastoraal team: Pastoor drs. 
E. Seidel, pastor W. Koopmans, diaken H. Dings. Centraal kantoor: Tolpost 1, 5701 HE. 
0492522109 (maandag-donderdag 9:30-12:30) Mail: parochie@heiligelambertus.nl
Internet: www.heiligelambertus.nl. 

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS

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

Zaterdag 22 mei
12.30 - 13.00 uur Aanbid-
ding in de Trudokerk

Zondag 23 mei 1e Pinksterdag
11.00 uur 
Jan Reincke, Maria van den 
Berkmortel-Verbakel, Harry 
Reloe, Frans van Santvoort,
Ria van den Boom-Beniers, Jan Kuijpers, 
Louis Maas en Riek Maas-Welten.

Maandag 24 mei 2e Pinksterdag  
11.00 uur

Zaterdag 29 mei
12.30 - 13.00 uur Aanbid-
ding in de Trudokerk

Zondag 30 mei
11.00 uur 
Piet van Neerven en Irma van Neer-
ven-Harnisch, Henk Ceelen, Cune 
Hettema, Ann Takkenberg, Riet 
Broens, Riek Vinken-van Bommel. 
Jo Verhoeven, Cor Sanders, Harry 
Sanders en Do Sanders Peulen.

Uw gaven voor de collecte kunt U overmaken op rekening NL90RABO 0123801184 
van de Damiaan de Veuster parochie te Helmond onder vermelding van ‘collecte’

Uitvaartzorg van de KerkhofUitvaartzorg van de Kerkhof
Dé uitvaartondernemer voor Dé uitvaartondernemer voor Helmond en omstreken...Helmond en omstreken...

Ook met een verzekeringOok met een verzekering
bij o.a. Dela, Monuta, ...bij o.a. Dela, Monuta, ...

0492 - 780 660 (24u)   |   www.uvdk.nl||
Informeer  gerust naar de mogelijkheden.Informeer  gerust naar de mogelijkheden.

Familiebedrijf met een groot lokaal netwerk.Familiebedrijf met een groot lokaal netwerk.
Ruim 30 jaar ervaring in Helmond en omgeving.Ruim 30 jaar ervaring in Helmond en omgeving.

Eén vaste contactpersoon die Eén vaste contactpersoon die 
alles stap voor stap met u regelt.alles stap voor stap met u regelt.

Voor iedereen en ieder budgetVoor iedereen en ieder budget
een uitvaart op maat.een uitvaart op maat.

‘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

Liefhebbers van het Brabants ontmoeten elkaar bij 
dialect-werkgroepen en evenementen. Maar tegen-
woordig ontmoeten liefhebbers van het Brabants 
elkaar natuurlijk ook online. De gemeenschap Bra-
banders en hun Taal haakt in op deze online trend.  
 

Brabanders en hun Taal is te vinden op Facebook en 
Twitter, er is een nieuwsbief en er worden online bij-
eenkomsten rondom de Brabantse taal en cultuur 
georganiseerd. Kijk voor meer informatie op www.
ErfgoedBrabant.nl/BrabandersEnHunTaal.  

Online gemeenschap Brabanders en hun Taal
Brabanders en hun Taal is een online gemeenschap waarbij iedereen die de 

Brabantse taal en cultuur een warm hart toedraagt, welkom is en zich thuis kan 
voelen. De online gemeenschap is opgericht door Stichting Brabants, in samen-
werking met Jos Swanenberg van Erfgoed Brabant. Brabanders en hun Taal is 

van en voor iedereen met belangstelling voor de Brabantse streektaal. 

WWW.HELMONDNU.NL
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LEUK VOOR JEZELF OF JE TEAM, LAAT ZIEN DAT JE UIT HELMOND KOMT!

1 shirtkleur, 
1 (zelfde tekst) opdruk

€ 15.- per stuk

4 shirts, 1 shirtkleur, 
1 (zelfde tekst) opdruk

€ 10.- per stuk

2 shirts, 1 shirtkleur, 
1 (zelfde tekst) opdruk

€ 12.- per stuk

5 shirts, 1 shirtkleur, 
1 (zelfde tekst) opdruk

€ 9.- per stuk

3 shirts, 1 shirtkleur, 
1 (zelfde tekst) opdruk

€ 11.- per stuk

Met standaard tekst of eigen tekst. Kleuren shirt: zwart, 
grijs, geel, oranje of rood. Beschikbaar in XS-S-M-L-XL-XXL

Stuur je bestelling onder vermelding van: shirtkleur, 
maat, aantal en tekst naar info@adcommunicatie.nl

Wij accepteren de Helmondgift Cadeaubon!

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

Ma, 
ge bent mun

hartsvriendin, 
bijna altijd goei zin. 
Ik zeg ut nie gauw, 

maar wit da...
Ik kei veul van

jaw hauw!

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

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 
 

 

LEUK VOOR JEZELF OF JE TEAM, LAAT ZIEN DAT JE UIT HELMOND KOMT!

Met standaard tekst of eigen tekst. Kleuren shirt: zwart, 
grijs, geel, oranje of rood. Beschikbaar in XS-S-M-L-XL-XXL

Stuur je bestelling onder vermelding van: shirtkleur, 
maat, aantal en tekst naar info@adcommunicatie.nl

Wij accepteren de Helmondgift Cadeaubon!

1x € 18,-
2x € 14,- per stuk
3x € 11,- per stuk

4x € 10,- per stuk
5x € 9,- per stuk
Met eigen tekst of als voorbeeld.

MONDKAPJES

Bestellen? Mail naar info@adcommunicatie.nl

MONDKAPJESMONDKAPJESMONDKAPJES

In kleine groepjes worden er diverse 
oefeningen gedaan. Heb je nog nooit 
geturnd? Geen probleem, er wordt 
niet gekeken hoe goed je het al kan, 
maar hoe goed je het kan leren.

HT’35 is op zoek naar meisjes die 
lenig en sterk zijn én kunstjes dur-
ven die niemand anders durft. Wil je 
méér turnen en later ook meedoen 
aan wedstrijden?

Meld je dan nu aan door de volgende 

gegevens te mailen naar vc@ht35.nl

Voor- en achternaam, geboorte-
datum, wel/geen lid HT’35 (welke 
groep?), akkoord (ja/nee) voor publi-
catie foto’s (AVG). Ook voor vragen 
over de test kan je mailen naar dit 
emailadres.

Datum: zaterdag 29 mei 2021
Tijd: 12:00-13:30u
Locatie: Turncentrum Helmond, 
Rakthof 14, Helmond

HT’35 zoekt nieuw turntalent!
Op zaterdag 29 mei vindt de jaarlijkse jongtalent-test 

van turnvereniging HT’35 plaats voor meisjes geboren in 
2014 en 2015. Hiervoor hoef je geen lid te zijn van onze 

vereniging, want zowel leden als meisjes die (nog) geen lid 
zijn, mogen gratis meedoen aan deze test.

Stapsgewijze heropening
Eigenlijk zouden bibliotheken op 9 juni 
open gaan in stap 3. “We zijn natuurlijk 
erg blij met de steun vanuit de Twee-
de Kamer om vanaf 20 mei al open te 
mogen”, vertelt Robin Verleisdonk, di-
recteur-bestuurder van de Bibliotheek 
Helmond-Peel. De eerdere openstel-
ling gaat echter wel gepaard met een 
beperking op het aantal bezoekers van 
1 op 25m2. Dit betekent voor onze ves-
tigingen dat we in de komende weken, 
afhankelijk van de grootte, 25 tot 70 
bezoekers tegelijkertijd mogen ontvan-
gen. De leestafels, de PC- en werk-stu-
dieplekken zijn ook weer beschikbaar. 
De activiteiten en cursussen volgen in 
de stap hierna. Waarschijnlijk is dat in 
het midden van juni. “Voor Deurne is in 
overleg met het Cultuurcentrum beslo-
ten om de heropening in te laten gaan 
op maandag 31 mei. Die dag gaat ook 
het terras van Gastvrij&Zo weer open. 

Het (overdekte) terras van Lunch- en 
Leescafe De Bieb in Helmond is geluk-
kig ook weer open.”  

De Afhaalbieb gaat door
De overige veiligheidsregels zijn te verge-
lijken met de werkwijze bij de terassen. 
Bezoekers laten hun persoonsgegevens 
achter aan de deur. Nadat ze bevestigen 
dat ze klachtenvrij zijn, krijgen ze toe-
gang tot de Bibliotheek. “Het maximale 
aantal bezoekers wordt gemanaged via 
de winkelmandjes, die onze bezoekers 
nog wel kennen van vorig jaar”, licht Ro-
bin Verleisdonk nader toe. “Voor wie een 
bezoek aan de Bibliotheek kort wil hou-
den bieden we nog steeds de mogelijk-
heid om de boeken vooraf te reserveren 
en verrassingspakketjes te bestellen. 
We hebben de afgelopen maanden hier 
duizenden mensen blij mee gemaakt. 
Onze klanten hebben hier ontzettend 
veel gebruik van gemaakt en onze me-

dewerkers hebben met plezier de afge-
lopen maanden tienduizenden boeken 
uit de kast gehaald en klaargezet voor 
de dankbare lezers. Maar er gaat voor 
veel mensen toch niets boven het zelf 
snuffelen in de boekenkasten”, aldus 
Verleisdonk.

#Mijnbibliotheek
Landelijk grijpen de bibliotheken de 
heropening aan om de komende tijd 
een vreugdegolf op sociale media te 
veroorzaken. “Veel mensen hebben hun 
Bibliotheek de afgelopen periode enorm 
gemist. Vanaf 20 mei ontvangen we 
onze gasten weer met open armen om 
boeken te lenen, om rustig te werken of 
studeren of een krantje te lezen. Maar 
natuurlijk wel op afstand van minimaal 
1,5 meter. We roepen alle Biebfans op 
hun vreugde hierover te delen op Fa-
cebook en Instagram via #mijnbiblio-
theek”, besluit Verleisdonk. 

Vanaf donderdag 20 mei eindelijk weer rondstruinen door de collectie 
Bibliotheken Helmond-Peel gaan weer open 

Het heeft ruim vijf maanden geduurd, maar vanaf donderdag 20 mei gaan de deuren van de 
bibliotheken in Asten, Helmond en Someren weer open. Deurne volgt vanaf 31 mei. Het kabinet 
heeft bibliotheken op verzoek van de tweede kamer toegevoegd aan stap 2 van het heropening-
splan. Ook zijn de voorwaarden best streng. Kijk voor een bibliotheekbezoek daarom altijd even 

op de website van de Bibliotheek Helmond-Peel via www.bibliotheekhelmondpeel.nl.

F | Bibliotheek Helmond - Peel.
www.adcommunicatie.nl
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HELMONDloopjes
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.

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

Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND
Mierloseweg 244  | 5707 AV Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

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

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

UITGEVER
Adcommunicatie 
0492-845350
Ad Klaasen
Mierloseweg 244
5707 AV Helmond

ADVERTENTIES
advertentie@deloop.eu
0492-845350
Christel Sanders (06-30 07 31 81)
Daniëlle Huissoon (06-30 25 25 12)

BUREAU REDACTIE
Wendy Lodewijk
06 – 83 67 64 80
Inleveren: Kopij/agenda’s 
nieuwsberichten e.d.: 
redactie@deloop.eu  
www.deloop.eu 
Mierloseweg 244
5707 AV Helmond
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/zelf bezorgen: 
graag z.s.m. melden via 
bezorging@deloop.eu of 
telefonisch tijdens kantooruren 
(9.00u.-17.30u.) via 0492-845350

OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts, Chris Thielen en 
Mikey Verspaget.

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.

HELMONDloopjes
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.

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

Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND
Mierloseweg 244  | 5707 AV Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

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

Op zoek naar een 
Doe Het Zelf
PVC vloer?

Beekerheide 28
Beek en Donk

www.vloerenland.com

DIVERSEN
Rolluiken, luifels, vloer-

bedekking, lamellen, (rol)
gordijnen, jaloeziën, etc. Zeer 
concurrerende prijzen. Gratis 
meten en prijsopgaaf. Willie’s 
stoffering, Braaksestraat 10, 
Helmond, T: (0492) 535901

FEESTJE? Div. Abraham 
en Sarah opblaasfiguren 
voor jong en oud € 35,- 

tel. 0492-510855 
www.ikgeefeenfeestje.nl

(Semi)-bungalow met 
3 slaapkamers. 06-55774553.

BUSINESS     OWNER

Lenie Klaasen  |  06-52716622
Wilt u kennis maken met de producten van Forever, 
bel dan vrijblijvend voor een afspraak. Geen party of 

andere verplichtingen. De producten zijn uit voorraad 
leverbaar en te bestellen. (Forever Business Owner). 

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,  . 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 | Uitgeverij Adcommunicatie, Mierloseweg 244
ORANJEBUURT/ZWANENBEEMD Bezoekershal Elkerliek
RIJPELBERG Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1 | Jumbo, 
Wederhof 14
STIPHOUT Jumbo Gijsbers, Dorpsstraat 58D
AARLE-RIXTEL Bakkerij van Brug, Dorpstraat 19

Weekkrant De Loop Helmond is ook 
verkrijgbaar op de volgende adressen

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

GEZOCHT
 

Bewoners van Helmond 
die een Tourspel of 

EK voetbal poule willen 
organiseren, Weekkrant 

De Loop zorgt voor 
de promotie e.d. 

Reacties naar 
info@adcommunicatie.nl

TE KOOP GEVRAAGD

ONROEREND GOED
Voor woningaan-
koop-begeleiding,

uwkoopmakelaar.nl

TE HUUR
Opslag 15m2/37m3

ZZP’er, inboedel, e.d.
Helmond (M-H)
06-23803263

Meld je aan op  
hartstichting.nl/reanimatie

Kun jij reanimeren?

TE KOOP GEVRAAGD
Marktspullen, antiek, klokken, 

schilderen, beelden en 
meer gezocht. Heb je iets? 
Bel Twan: 06-13208306.
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Opel Mokka X 1.4 Turbo Innovation 2018
59Dkm, Ecc Airco, Leder, Camera, Stoel/
stuurverwarming, € 269 p/m 17.900

Renault Clio Expression 2015
112Dkm, 5-Deurs, Airco, Led, Cruise 
control, Half leder, € 119 p/m 6.945

Kia Picanto 1.0i 2008
Airco, 5-Deurs 3.945

Suzuki Swift 1.5i Exclusive 2007
116Dkm, Airco, 5-Deurs, LM Velgen, 
Top staat 4.945

Opel Adam 1.0i Turbo 2017
48Dkm, Airco, Cruise control, 
Limited edition 11.445

Suzuki SX4 S-Cross 1.6 High Executive 2014
Automaat, 39Dkm, Navigatie, Camera, 
Hoge instap, Luxe uitvoering, € 229 p/m 15.450

Seat Leon 1.4TSi 2011
125Pk, 129Dkm, Navigatie, 
Climate control, 7.945

Suzuki Vitara 1.6 High Executive 2017
Automaat, 36Dkm, 1ste Eigenaar, Naviga-
tie, Camera, Leder, Panodak, € 299 p/m 20.950

(0492) 588 972 www.brabantautolease.nl

Onafhankelijke lokale autoleasemaatschappij voor alle merken.
Gespecialiseerd in maatwerk, ook hét adres voor leasing van gebruikte auto’s en shortlease. 
Voor direct contact Pedro Saasen 06 - 51 12 46 41 en Ton van Abeelen 06 - 23 22 56 95

(0492) 588 976 www.suzuki.nl/vdns

Al jarenlang dé Suzukidealer voor Helmond en omgeving. Alle modellen op voorraad 
inclusief demonstratieauto’s. Gespecialiseerd in privatelease en fi nancieringen. 
Laat u verrassen door ons uitgebreide assortiment, met een groot aanbod aan occasions. 

(0492) 588 988 www.vdnieuwenhuijzen.nl

Al meer dan 25 jaar dé occasiondealer van Helmond en omgeving.
Goed uitgeruste werkplaats voor reparatie/onderhoud van alle merken. Meer dan 200 occasions op 
voorraad. We helpen u graag, van aankoop tot verzekering en fi nanciering!  

(0492) 588 970 www.vdns-kia.nl

Al meer dan 10 jaar toonaangevend op dealergebied.
10 x Kia Topdealer en 4 x Platinumdealer, gekozen tot beste Kia Dealer van Nederland.
Bekijk ons assortiment online en stel uw Kia samen!

Autoschade Helmond werkt samen met alle verzekeringsmaatschappijen en beschikt over een goed uitgeruste 
schadewerkplaats met ervaren medewerkers waar kwaliteit op 1 staat. Voor informatie: (0492) 588 960.

Vraag naar de voorwaarden, prijs-, tekst- en afbeeldingsfouten voorbehouden.

Varenschut 21 A: Openingstijden  ma. t/m do. 9.00 - 18.00 uur, vrij. 9.00 - 19.00 uur, za. 10.00 - 17.00 uur. 

AUTODROOM HELMOND

K i l o m e t e r t e l l e rc e r t i f i c a a t

BIJ AANKOOP VAN EEN NIEUWE AUTO OF OCCASION OP 
VRIJDAG 21 MEI, ZATERDAG 22 MEI OF 2E PINKSTERDAG 24 MEI

• PINKSTERBONUS VAN €250
• BOVAG AUTOVERZEKERING €100 CASHBACK 
• 1 JAAR BOVAG-GARANTIE VOOR SLECHTS €150150

2E PINKSTERDAG – MAANDAG 24 MEI
GEOPEND VAN 11.00 TOT 17.00 UUR


