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

GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE, 
MET DE BESTE SERVICE

NIEUWE BANDEN
ALLE TOPMERKEN, VOOR ELK AUTOMODEL!

AIRCO
SERVICE

BIJVULLEN-ONDERHOUD-REPARATIE
van airco installaties van personenauto’s
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Helmond Akkerweg 70

Portulaca
Opent de felgekleurde 
bloemetjes in de zon. 
Makkelijke tuinplant, 
in 13cm-pot. 
Meer kleuren 
per potje.
2.99

www.helmondnu.nl

Nu met 

10% 
Korting   

40 jaar
Sinds 1980

Advies - Verkoop - Reparatie - Onderhoud

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

Veilig & gebruiksvriendelijk

prijzen vanaf €199,-  
Kijk voor alle modellen op onze website

ACCU GEREEDSCHAP
VADERDAG TIP

Kasteeltuinconcerten 2021
Ons parasolletje weer zetten?

HELMOND Nu het de goede kant op gaat met de 
coronacijfers en steeds meer mensen gevaccineerd zijn, gaan 

we voorzichtig hopen dat we het normale leven weer op 
kunnen pakken. Lekker socializen op een terrasje of in de kroeg 

luisteren naar een goede live band.

Van nature zoeken we graag andere men-
sen op voor een praatje, of om lief en leed 
te kunnen delen. Wat is er mooier dan op 
een zomerse vrijdagavond een biertje te 
kunnen drinken en een praatje te kunnen 
maken met onze stadsgenoten of zomaar 
met mensen uit de regio. Op de website 
van de zeer goed bezochte www.kas
teeltuinconcerten.nl is voorzichtig te 
lezen dat we in september mogen hopen 
op een 4-tal edities. Laten we het hopen. 

Na negentien zeer succesvolle seizoenen 
organiseert Stichting Helmond City Even-
ts in 2021 dan van vrijdag 3 september 
t/m vrijdag 24 september de twintigste 
jubileumeditie van het populaire zomer-
se evenement, de Kasteeltuinconcerten. 
Helaas laten de geldende maatregelen 
de geplande acht edities van de Kasteel-
tuinconcerten niet toe, maar als het aan 
de organisatie ligt, zal het tot september 
niet helemaal stil blijven in de Helmondse 

Kasteeltuin. Als men eerder kan starten, 
zonder alle maatregelen, dan doen ze 
dit natuurlijk! Uiteraard vinden de Kas-
teeltuinconcerten gewoon weer plaats 
zoals men gewend is op dezelfde locatie, 
dezelfde tijden en met dezelfde sfeer. 
De Helmondse Kasteeltuin wordt dan 
wederom omgetoverd tot een ware con-
certlocatie met diverse bands. Van salsa, 

tribute tot nederpop, bands worden weer 
bewust gekozen voor een breed publiek. 
Uiteraard laat de organisatie deze twin-
tigste editie niet zomaar voorbij gaan en 
zal er flink worden uitgepakt tijdens deze 
bijzondere jubileumeditie! Laten we het 
hopen, wij als Weekkrant De Loop gaan 
onze parasol weer zetten op het terrein. 
Wij hebben er zin in u ook?

BEZORGERS GEVRAAGD DIERDONK 
Bakelsedijk, De kromme Geer, 

Schovenhortdweide, Walenburgweide

06-18938912  BEZORGING@DELOOP.EU 

Schovenhortdweide, Walenburgweide

06-18938912  BEZORGING@DELOOP.EU 

Kasteeltuinconcerten 2021
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Škoda Yeti 1.2 TSI Greentech Style 2016
51Dkm, Navigatie, Camera, ECC, Cruise 
control, Bluetooth, Lmv, Pdc, € 229 p/m 15.900

Citroën C1 1.0 VTi Elle 2019
24Dkm, Luxe, Navigatie, Camera, Keyless 
Entry & Start, Cruise, Airco, € 149 p/m 10.940

Kia Picanto First Edition 2017
Navigatie, Camera, Climate control, 
Cruise control, 15 inch 10.945

Kia Ceed SW 1.6i 2013
Airco, LM Velgen, Cruise control, 
Trekhaak 10.945

Kia Rio 1.2i 2015
SportsLine, 32Dkm, Schuifdak, Trehaak 11.445

Kia Carens 1.6i Executive 2016
7-Persoons, Climatronic, Cruise control, 
136Pk, Navigatie + Camera 14.995

Opel Adam 1.0i Turbo 2017
48Dkm, 90Pk Turbo, Airco, 
Cruise control. 11.445

Nissan Pulsar 1.2i Automaat 2017
Leder, Navigatie, 360° Camera 15.945

Dacia Logan MCV Royal 2018
Navigatie, Camera, Airco, PDC, 
Trekhaak 11.945

Citroen Berlingo 1.6i 2010
5-Persoons, Airco, 2 x Schuifdeur, PDC 7.445

Suzuki Baleno 1.2 High Executive 2018
Automaat, 34Dkm, Navigatie, Cruise con-
trol, Camera, LED, Zeer zuinig, € 219 p/m 15.950

Suzuki Ignis 1.2 Smart Hybrid Style 2021
2.6Dkm, Hoge instap, Zeer zuinig, Meest 
luxe uitv., Fabrieksgarantie, € 299 p/m 20.950

Toyota Auris 1.3 Aspiration 2009
ECC Airco, Lmv, Stuurwiel Multifunctie, 
5-Deurs, € 99 p/m 5.950

Peugeot 5008 1.2 PureTech Allure 2017  
7-Persoons, 46Dkm, Half Leder, Cruise 
control, 360° Cam., Trekhaak, € 379 p/m 26.440

Citroen C4 Picasso e-HDi 115 Business 2014
71Dkm, 12 mnd. garantie, Cruise + climate 
control, Navigatie, Camera, € 159 p/m 10.950

Suzuki Ignis 1.2 Stijl Automaat 2018
8Dkm, 12 mnd garantie, Parkeersensoren, 
Meest luxe uitvoering, € 229 p/m 16.945

(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.

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

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
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Omdat iedereen anders is...
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Omdat iedereen anders is...

Van ons 
24-uurs mortuarium

 krijgt elke nabestaande 
een eigen sleutel.

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

Derde generatie familiebedrijf Van Oorschot Aluminium
verrast vader Karel voor 60 jarig jubileum

HELMOND Deze maand bestaat het Helmondse bedrijf 
Van Oorschot Aluminium 60 jaar. Een mijlpaal die Bart en 

Mark van Oorschot, de derde generatie aan het roer van het 
familie, niet voorbij wilden laten gaan. Als start van het 

jubileumjaar verrasten Mark en Bart hun vader Karel met 
een aluminium plaquette.

“Het enige wat ons pa wist, is dat we 
een klein proostmomentje zouden doen 
met de familie”, vertelt Bart van Oor-
schot. Vanwege de coronamaatregelen 
verschuift een deel van de jubileumacti-
viteiten naar volgend jaar, zodat de fami-
lie dan een groot feest kan geven. Toch 
wilde Bart het jubileumjaar feestelijk 
beginnen. Samen met zijn broer Mark 
maakte hij in het diepste geheim in hun 
eigen machinepark een plaquette voor 
het 60 jarig jubileum. “Van aluminium 
natuurlijk!”, vult Mark aan. 

Verrassing
Vader Karel van Oorschot liep op vrijdag-
middag nietsvermoedend het bedrijf bin-
nen. Daar werd hij niet alleen verrast door 
zijn zonen, ook burgemeester Elly Blanks-
ma en wethouder Serge van de Brug feli-
citeerden de familie met deze bijzondere 
mijlpaal. Karel: “Ik wist wel dat mijn jon-
gens even wilden stilstaan bij het jubile-

um, maar op deze mooie woorden van de 
burgemeester had ik niet gerekend!” De 
echte verrassing kwam nog, toen de bur-
gemeester samen met Karel de plaquette 
onthulde aan alle aanwezigen. 

Op deze 60 jaar én de volgende 60!
Karel kijkt ontroerd naar de jubileumplaat: 
“Wat zou mijn vader Frans trots zijn ge-
weest. Zestig jaar geleden begon hij ons 
bedrijf vanuit zijn woonhuis aan de He-
melrijksestraat. Hij legde het fundament 
voor ons familiebedrijf dat vandaag de dag 
nog altijd bestaat. Ik nam het bedrijf van 
hem over en nu bouwen Bart en Mark ons 
familiebedrijf weer verder uit.” De familie 
staat niet alleen stil bij dit bijzondere mo-
ment, maar kijken ze ook vooruit. Bart sluit 
zijn speech dan ook af met een blik op de 
toekomst: “Op naar de volgende 60 jaar!”

V.l.n.r.: Bart van Oorschot, Burgemeester 
Elly Blanksma, Mark van Oorschot, Karel 

van Oorschot|  F Jørgen Bijsterveld

Impact meten: Nieuw platform voor 
maatschappelijke initiatieven en sociale 

ondernemingen in Helmond

Initiatieven creëren hun eigen profiel 
waar ze onder andere hun maatschap-
pelijke impact kunnen laten zien. Ze 
worden geholpen met hun zichtbaar-
heid en het maken, meten en managen 
van hun impact. Inmiddels hebben 55 
Helmondse initiatieven zich aangemeld. 
Het HomeComputermuseum, Groei&-
Bloei Helmond, Stichting Energiehuis 
Helmond, NeiSkoen, Tiendas Diferentes 
en stichting Lief: dit zijn slechts enkele 
van de vele maatschappelijke initiatie-
ven in onze stad. Lokale initiatieven als 
deze dragen allemaal bij aan het beha-
len van de 17 Global Goals: duurzame en 
sociale ontwikkelingsdoelen. Initiatieven 
betekenen veel voor bijvoorbeeld welzijn 
en gezondheid, klimaat, eenzaamheid, 
armoede, integratie en duurzaamheid. 
Ze dragen bij aan het oplossen van gro-
te maatschappelijke uitdagingen. Een 
platform om zichzelf te presenteren en 
een handige methode om hun maat-
schappelijke impact te meten was nog 
niet beschikbaar. Daarom is de gemeen-
te Helmond een samenwerking gestart 
met het platform MAEX. 

Global Goals: 17 doelen om van 
de wereld een betere plek te maken
Doelen zijn bijvoorbeeld: geen armoe-
de, goede gezondheid en welzijn, ver-
antwoorde productie en consumptie 
en eerlijk werk. Het zijn wereldwijde 
afspraken over duurzame ontwikkeling. 

In 2030 moeten belangrijke stappen 
zijn gezet naar een eerlijkere verdeling 
van welvaart en welzijn en een schone-
re, gezondere en veiligere wereld voor 
iedereen. Ook binnen Helmond wordt 
aan deze doelen gewerkt. 

MAEX Helmond biedt maatschappe-
lijke initiatieven inzicht en overzicht
Welke maatschappelijke initiatieven 
zijn er eigenlijk in de stad? Welke waar-
de leveren ze voor hun omgeving? En 
hoeveel mensen bereiken ze met welke 
activiteiten? MAEX Helmond brengt dit 
allemaal overzichtelijk in beeld. De ge-

meente Helmond wil deze initiatieven 
versterken. Voor de stad is het belangrijk 
meer inzicht te krijgen in de grote maat-
schappelijke waarde van initiatiefne-
mers. Daarom kan ieder initiatief nu een 
profiel aanmaken op MAEX.nl. MAEX is 
een landelijk platform. 

MAEX helpt met het matchen van ini-
tiatieven met partners uit de regio, het 
ondersteunen met kennis en geld en het 
maken en meten van sociale impact. 
Het meten van die impact gebeurt met 
behulp van de door MAEX ontwikkelde 
Social Handprint. De Social Handprint 
is gekoppeld aan de 17 Global Goals. 
Heeft of kent u een maatschappelijke 
initiatief? Kijk dan eens op MAEX.nl, zie 
hoe het werkt, welke voordelen dit ople-
vert en meld het initiatief aan. 

Meer informatie of aanmelden
www.maex.nl

HELMOND Maatschappelijke initiatieven en sociale ondernemers in Helmond die zich 
inzetten om Helmond duurzamer en socialer te maken, kunnen zich gratis aanmelden op MAEX.

nl. De gemeente Helmond biedt dit platform aan, zodat maatschappelijke initiatieven zich op 
een makkelijke manier kunnen presenteren. 

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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Online op de koffie bij de wethouder 
Ook in deze bijzondere tijden blijven de wethouders graag in contact met 
Helmondse inwoners. Heeft u een vraag over of een idee of initiatief voor uw 
wijk? Dan kunt u deelnemen aan één van de digitale wijkspreekuren. U kunt 
zich nu aanmelden voor de onderstaande digitale wijkspreekuren. 

• Helmond-Oost: maandag 7 juni van 19.00 tot 20.00 uur met wethouder 
 De Vries;
• Binnenstad: maandag 7 juni van 20.15 tot 21.15 uur met wethouder De Vries;
• Helmond-West: donderdag 17 juni van 18.30 tot 19.30 uur met wethouder
  Van Dijk;
• Brandevoort: donderdag 17 juni van 20.00 tot 21.00 uur met wethouder 
 Van Dijk; 
• Rijpelberg: donderdag 17 juni van 19.00 tot 20.00 uur met wethouder Maas; 
• Brouwhuis: donderdag 17 juni van 20.15 tot 21.15 uur met wethouder Maas.

Wilt u deelnemen? 
Dan kunt u zich nu aanmelden door een mail te sturen naar 
wijkadviseur@helmond.nl. Vermeld het volgende in de mail: uw naam, mailadres, 
aan welk wijkspreekuur u wilt deelnemen en het onderwerp. Vervolgens ontvangt 
een bevestigingsmail met een link naar de Teams vergadering. Via deze link 
kunt u deelnemen aan de online vergadering. U kunt zich uiterlijk één werkdag 
voorafgaand aan het spreekuur aanmelden. Woont u in een andere wijk? Houd 
dan www.helmond.nl/wijkspreekuren in de gaten voor nieuwe data. 

College stemt in met luierinzameling op  
de milieustraat 

Met ingang van 1 juni kunnen inwoners van Helmond luiers gratis inleveren 
op de milieustraat. Op termijn wil het college dat ook de inzameling bij 
de kinderdagverblijven mogelijk wordt. Het college volgt hiermee de 
aanbevelingen uit de opiniecommissie Omgeving op.  

Inwoners kunnen alleen op afspraak een bezoek brengen aan de milieustraat. 
Ook voor het inleveren van luiers is het nodig om een afspraak te maken. Ga naar 
www.helmond.nl/afspraak om een afspraak te maken voor de milieustraat.  

Waar kan ik luierzakken krijgen?
De luiers moeten ingeleverd worden in speciale luierzakken. Deze luierzakken 
kunnen vanaf 1 juni gratis worden opgehaald op de volgende locaties:
• op de milieustraat, 
• in de stadswinkel (Boscotondo), 
• bij het stadskantoor, balie ‘t Cour.  

Voor het ophalen van luierzakken is het niet nodig om een afspraak te maken. 

Inzameling luiers bij kinderdagverblijven 
Het opstarten van luierinzameling bij kinderdagverblijven heeft een langere 
doorlooptijd dan het plaatsen van een luiercontainer op de milieustraat. In een 
eerste verkenning heeft een aantal grote kinderdagverblijven aangegeven positief 
te staan tegenover luierinzameling bij hun locaties. Op dit moment vinden 
gesprekken plaats met de kinderdagverblijven over hun eventuele deelname en 
de verdere uitwerking daarvan. Inwoners ontvangen meer informatie zodra er 
meer duidelijkheid is over de inzameling bij de kinderdagverblijven. 

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? 
Neem dan contact op via het algemene telefoonnummer van de gemeente 
Helmond: 14 0492. Dit nummer is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 
tot 17.00 uur.  

Bekendmakingen
 

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

Leliestraat 10 21-05-2021 realiseren vaste trap naar zolder 6103265

Johanna van  25-05-2021 poort vervangen en plaatsen afdak 6107985 

Vlaanderenstraat 5 

Baloysstraat 8 22-05-2021 verbouwen woning een aanleggen  6104957 

  uitweg  

Lungendonk 1 25-05-2021 realiseren geluidsscherm  6109727

Elsdonk 28 25-05-2021 vergroten woning 6110193

Steenweg e.o en Leonardus  02-04-2021 plaatsing glasvezel Helmond borden  5966445 

(Binnenstad)  

Complex 322 (32 woningen)  26-05-2021 vervangen van de gevelkozijnen  6043335 

Anjerstraat 44 t/m 50, Hortensialaan 36 t/m 83, Broekwal 107 t/m 117 

Jan Olieslagersstraat 17 26-05-2021 plaatsen dakkapel voorzijde 6084267

Piet de Witstraat 19 27-05-2021 maken uitweg 6115391

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

Molenstraat 178 en 178A 25-05-2021 oprichten 2 wooneenheden (bg)  5878987 

  en aanpassen gevels   

Horst 15 25-05-2021 oprichten carport  5971695

Abendonk 39 25-05-2021 plaatsen erfafscheiding  5934871

Schrijvershoeve 2  26-05-2021 plaatsen tuinkast  5979325

Steenweg e.o en Leonardus  27-05-2021 plaatsing glasvezel Helmond borden   5966445 

(Binnenstad) 

Verdilaan 20 26-05-2021 vergroten woning  5848059

Churchill-laan 52 27-05-2021 plaatsen reclame  5941197

Haverdijk 5 27-05-2021 plaatsen buitenreclame  6014933

Duizeldonksestraat 2 27-05-2021 maken uitweg  5846035

Spitskade 1 t/m 70  28-05-2021 oprichten 70 appartementen,   5675957  

(oplopend)  Waterburcht 7 

Akkerweg 26 28-05-2021 vergroten woning  5865105

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

Baroniehof 194 08-04-2021 oprichten garage/hobbyruimte  5928687

Grasbeemd 1 09-04-2021 vergroten bedrijfspand  5869053

Europaweg 95 06-04-2021 aanvraag reclamebord  5973395

Scheerderhof 100 07-04-2021 uitbreiden stal naar dubbele garage  5969407

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

Ingediende evenementenvergunningen
Locatie: Datum indiening: Werkomschrijving: Registratienr.:

HELMOND e.o. 27-05-2021     Veldronde Tourclub Stiphout  2021-00377 

  (14 november 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.

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

Karperlaan 29 27-05-2021 Plaatsen dakkapel (voorzijde)  6005587

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie: Projectomschrijving:  Nr. Omgevingsloket:

Bruhezerweg 11             vergroten slaapkamer en maken berging, washok en carport 5715779

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

Senzer Zandstraat 41 Het oprichten van een hoveniersbedrijf

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
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Vastgesteld bestemmingsplan SBC De Braak-Zwembad    
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van 

de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 25 mei 2021 het bestemmingsplan “SBC 

De Braak-Zwembad” heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met ingang van 4 juni 2021 

gedurende zes weken ter inzage. 

Sportpark De Braak ondergaat momenteel een grootschalige vernieuwingsslag. Een belangrijk 

onderdeel hiervan is de bouw van een modern gemeentelijk zwembad. De gemeenteraad heeft 

besloten de locatie waar momenteel “Con Brio” is gevestigd, aan te wijzen als de locatie waar 

het zwembad zal worden gebouwd.

Inzage 

U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en  

via de link op www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is 

NL.IMRO.0794.1100BP190063-2000. Wij adviseren u dit bestemmingsplan digitaal in te zien 

vanwege de coronamaatregelen. Wanneer u toch graag de papieren versie wilt raadplegen, 

plan dan een afspraak. U kunt hiervoor bellen naar tel. 14-0492. De digitale versie van  

www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.  

Beroepschrift indienen en voorlopige voorziening aanvragen

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 4 juni 2021 gedurende zes 

weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;

• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig 

zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 

treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de inwerkingtreding van 

het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een 

beroepschrift heeft ingediend ook een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen 

bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovenstaand 

adres. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat er een beslissing 

is genomen over het verzoek.  

Wet bodembescherming (Wbb)
Definitief besluit ingevolge artikel 29 en 37 Wbb. De gemeente Helmond heeft onderzoek 

gedaan naar de ernst en omvang van de bodemverontreiniging die is ontstaan op de locatie 

Grasbeemd 10 te Helmond (locatiecode AA079408991).

Het college van B&W heeft het volgende besloten:

1. Op het bedrijfsterrein gelegen aan de Grasbeemd 10, kadastraal bekend gemeente Helmond, 

sectie R, nr. 187, is een geval van ernstige bodemverontreiniging met PFAS ontstaan.

2. De mogelijke verspreiding van de verontreiniging leidt tot zodanige risico’s voor mens, plant 

of dier dat spoedige sanering noodzakelijk is.

3. Het uiterste tijdstip van indienen van het saneringsplan, zoals bedoeld in artikel 39 van de 

Wbb, is 6 maanden na onherroepelijk worden van dit besluit.

4. Met de uitvoering van de sanering moet zijn gestart binnen 1 jaar na onherroepelijk worden 

van dit besluit.

5. Gewassen die zijn geteeld op de percelen kadastraal bekend gemeente Helmond, sectie 

R, nummers 232 en 218 gelegen aan de Grasbeemd, mogen niet worden afgevoerd van die 

percelen.

Inzage 

Het besluit is voorbereid via de procedure van afdeling 3.4 Awb. Het definitief besluit en de 

daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 3 juni 2021 zes weken ter inzage bij cluster 

Milieu op het tijdelijk Stadskantoor, Binnen Parallelweg 44 te Helmond. Inzage is alleen 

mogelijk op afspraak. U kunt hiervoor bellen naar 14-0492 (vraag naar Cluster Milieu).

Beroepschrift indienen

U kunt in beroep gaan tegen dit besluit tot zes weken na bekendmaking ervan. Het 

beroepschrift dient te worden gericht aan de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak 

van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA Den Haag of digitaal via de website 

digitaalloket.raadvanstate.nl. Door middel van een verzoek om voorlopige voorziening aan de 

Voorzieningenrechter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, kan worden 

verhinderd dat het besluit op korte termijn wordt uitgevoerd.

Bezwaar maken?
Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Het betreft hier een kennisgeving. Heeft u vragen 

over de gepubliceerde aanvragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met het 

Klant Contact Centrum via tel. 14 0492. Bezwaar maken is in dit stadium (nog) niet mogelijk.

Voor bekendmakingen met nummer 2 geldt: Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden  

binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 

indienen bij: Burgemeester en wethouders, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook 

digitaal via www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank 

Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. 

Heeft u vragen over een besluit of over het maken van bezwaar? Neemt u dan contact op met 

het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

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

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

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. 

Naam en voorletter(s)  Geboortedatum  

Altunel, J.   14-09-1999

Hoogenboom, V.C.A.  27-03-1966

Lafatan, U.  06-06-1987

Dlugosz, K.R.  12-03-1988

Geel van, R.W.J.  02-08-1991

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. 

Naam en voorletter(s)                    Geboortedatum  

Alici, Y.  27-03-1995

Kulakowski, K.  21-03-1993

Elmoussaoui, Y.  04-03-1984

Altunel, H.  31-08-1977

Abdiqadir, F.  01-07-1990

Verberne, G.AM.  17-03-1996

Klokgieter, G.  14-06-1972

Saïdi, M.  09-01-1991

Dooren van, J.M.E.  15-08-1966

Killinc, O.A.  20-05-2000

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. 

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage legging:  Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Baroniehof 212 27-05-2021                          brandveilig gebruik 5603647 

Beroepschrift indienen

Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes 

weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift 

indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 

’s-Hertogenbosch. Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een 

beroepschrift is verstreken. 

Voorlopige voorziening aanvragen 

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

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

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

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

voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 28 eerste lid Wbb

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend dat 

een melding is ontvangen van een voornemen de bodem te saneren dan wel handelingen 

te verrichten ten gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of 

verplaatst.

Locatie: Zuid Koninginnewal t.h.v. Beugelsplein 2 (locatiecode AA079409686)

Melder: Enexis Netbeheer B.V.

Datum ontvangst: 12 mei 2021

Burgemeester en wethouders van Helmond 3 juni 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.
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van 1099.-

NÙ E899.-

INDUCTIEKOOKPLAAT

• 4 flexzones: 2 
kookzones kunnen 
gekoppeld worden

• energiezuinig A+ 
• 10 standen met boost
• 4 timers
• warmhoudstand
• slidebediening
• IDK862ONY

INBOUWCOMBI

van 1249.-

NÙ E849.-

• hetelucht, grill, 
magnetron, boven-/
onderwarmte

• inhoud 51 liter
• vlekvrij RVS
• emaille binnenwanden
• stoomschoonprogramma 

voor eenvoudig reinigen
• MAC524RVS

5 jaar garantie*

INBOUWVAATWASSER
• energieklasse A+
• volledig geïntegreerd
• 5 programma’s
• digitaal display met 

resttijd en startuistel
• InfoLight
• 46 dB
• aquastop
• SMV45AX00N

van 699.-

NÙ E599.-

 INBOUWKOELER
• nismaat 102 cm.
• deur-op-deur montage
• SoftClose deursluiting
• inhoud 172 liter
• digitale 

temperatuurinstelling
• LED verlichting
• glazen legplateau’s
• KIR31EDD0

van 1099.-

NÙ E699.-
van 1259.-

NÙ E849.-

5 jaar garantie*

• 4 timers
• warmhoudstand
• slidebediening
• IDK862ONY

GRATIS GRILLPLAAT T.W.V. 200,=

 INBOUWKOELER INBOUWKOELER

• SMV45AX00N

OP=OPOP=OP

WASMACHINE

WARMTEPOMPDROGER

• inhoud 9  kg.
• 1400 toeren
• LED display
• SpeedPerfect: perfect 

schoon in 65% 
minder tijd

• koolborstelloze motor; 
10 jr garantie*

• aquastop
• WAU28T95NL

• energieklasse A++
• inhoud 8 kg.
• digitaal display met 
   resttijd en startuitstel
• zelfreinigende 
   condensor
• trommelverlichting
• condenswater-

afvoerset
• WTW85495NL

van 729.-

NÙ E699.-

van 829.-

NÙ E749.-

Maak kans 
op een

Trek e-bike!

Maak kans 
op een

Trek e-bike!

Elke zaterdag op de markt in Helmond.
 Van 8u tot 15u, u vindt ons op de Watermolenwal.

Weekaanbiedingen

 

gestoomde
zalmbuikjes 500 gr voor € 8,95

Verse zeebaars 1 kilo voor € 10,95
2 kilo voor € 19,90 

 

Een heerlijk visje, kan ook gefileerd worden. 

Gemarineerde
garnalen

250 gr voor € 5,95 
Gemarineerd met een knoflook marinade. 

Bij een aankoop boven de € 25 
krijgt u een Roelvis koeltas cadeau.
Tegen inlevering van deze advertentie. 

Dé specialist voor de behandeling
van huidziekten en spataderen

Spatader behandelcentrum
Helmond

Dr. Roeland Ceulen
dermatoloog

Stationsstraat 1
Helmond
085 - 043 24 54 W

W
W

.C
E

U
LE

N
K

LI
N

IE
K

E
N

.N
LZoekt u een specialist voor de 

behandeling van spataderen? 
Onze deskundige dermatologen zijn gespecialiseerd 
in de diagnostiek en behandeling van alle soorten 
spataderen. Met medische indicatie 100% vergoed door 
alle zorgverzekeraars. 

Mierloseweg 41, Helmond. 
(0492) 55 34 23 Aanbieding van de maand juni

Mierloseweg 41, Helmond. V ISSPEC IAL I TE I TEN

200 GRAM 
GARNALEN SALADE

+ 1 gestoomde makreel 
+ 4 gamba spiezen

+ 500 gram pasta salade 
met tonijn en krab

Nu voor €16.95Van 26.00

Vanaf 16 juni zijn ze er weer 
DE HOLLANDSE NIEUWE 

Vangst 2021. Vers van het mes



7vrijdag 4 juni 2021de loop weekkrant HELMOND

De sleuteloverdracht van Loods 20 
heeft plaatsgevonden

Het coronavirus heeft ook hier vaak in 
de weg gestaan, bij de ombouw van het 
Van Gend en Loosgebouw naar de beide 
musea. De sleuteluitreiking werd gedaan 
door wethouder Antoinette Maas, die 
erbij vermeldde dat de beide voorzitters 
met hun besturen erg trots mogen zijn 
op datgene wat hier is verwezenlijkt in de 

coronatijd. De beide voorzitters onthul-
den op hun beurt de twee naamborden 
van Thieu de Wit en Will van de Kerkhof, 
beide personen hebben enorm veel be-
tekend voor hun museum.  

De aankleding van de beide musea is 
dan ook nog niet helemaal klaar, maar 

daar zal snel verandering in gaan komen. 
Er zijn nog altijd wel dingen die hun 
plaats nog niet gevonden hebben, want 
het is natuurlijk wel belangrijk dat alles 
perfect in orde is en het publiek de ogen 
uit zal kijken wat voor een metamorfo-
se dit gebouw heeft ondergaan. Zoals 
de voorspellingen eruit gaan zien, zal 
er bovendien ook op korte termijn een 
openstelling voor onder andere musea 
gaan plaatsvinden in deze vervelende 
coronatijd. Hierdoor zal het publiek bij 
Loods 20 ook wel de gelegenheid krij-
gen om een bezoek te komen brengen. 
Maar de tijd zal het leren en dan zullen 
we het horen van het Helmonds publiek 
die zullen zeggen “wa is da hier skon 
geworren“. Ook met het oude Koetshuis 
van Van Gend en Loos gaat het de goede 
kant uit. Ronald van Thiel opent hier me-
dio juli Pieperz Helmond, bij Loods 20. 
Pieperz Helmond is onderdeel van een 
snackketen, waar dagelijks onder ande-
re versgesneden friet wordt gebakken.

CENTRUM Van uitstellen kwam uiteindelijk toch geen afstel, want na een aantal afgelastingen 
van geplande sleuteloverdrachten, is het nu toch gelukt. Op woensdag 26 mei zijn de sleutels 
offi  cieel overhandigd aan de besturen van het EDAH museum en het Orgelmuseum, die beide 

hun vestiging in Loods 20 hebben verkregen.

De sleuteloverdracht | F Henk van Dij k

 F | Henk van Dij k

Campagne 
‘Helmond heeft het’ 

van start 
HELMOND Yes, we mogen weer! Omdat langzaam weer van alles 
kan en mag, hebben we de campagne ‘Helmond heeft het’ gelan-
ceerd. Met deze nieuwe campagne brengen we lokale hotspots on-
der de aandacht bij bezoekers en bewoners. Nu er steeds meer ver-
soepelingen mogelijk zijn en onze stad opengaat, starten we met het 
horeca- en retailsegment.

Helmond heeft meer dan je denkt!
Het beste plekje? Hebben we! Een divers retail-aanbod? Hebben we!
In Helmond vind je het allemaal. Shop dicht bij huis, zo steun je de lokale 
Helmondse ondernemer. Ontdek al het moois en lekkers, dicht bij huis.

www.helmondheefthet.nl - Campagne door Helmond Marketing 
in samenwerking met Helmond Centrum.

HELMOND-NOORD Het Con Briogebouw aan de 
Rembrandtlaan is bezweken onder de slopershamer. 
Vele instanties, verenigingen, stichtingen, muziek, 
Heemkundekring Helmont en vele anderen vonden er 
door al die jaren heen hun onderkomen. 

Het van oudsher bekende Con Brio gebouw verdwij nt 

Wie heeft er in zijn jonge jaren toch wel veel tijd doorgebracht bij Con Brio. 
Op de plek, waar het Con Brio gebouw nu wordt gesloopt, moet het nieuwe 
zwembad komen. Dit zwembad wordt multifunctioneel en bovendien is het 
de bedoeling dat het zwembad op een verhoging komt te liggen. Hierdoor blijft 
de begane grond beschikbaar voor eventueel ander gebruik, bijvoorbeeld een 
kinderdagverblijf of anderszins. In maart 2022 zal er worden gestart met de 
bouw van het multifunctioneel zwembad en in de zomer van 2023 zal het ge-
bouw in gebruik worden genomen op de Sport- en beleefcampus De Braak.F | Henk van Dij k

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Scheve mond? Verwarde spraak? Lamme arm?

hartstichting.nl
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Natuurbegraafplaats 
Schoorsveld staat stil bij  

5-jarig lustrum met 
wandelingen in de natuur
REGIO Dit jaar staat Natuurbegraafplaats Schoorsveld stil bij 
het feit dat het natuurgebied al vijf jaar een bijzondere laatste 
rustplek geeft die velen steeds weer verrast. Of je er nu voor 
het eerst komt, of er al vaker bent geweest. Het gevoel dat bij 

elke bezoeker overheerst, is dat dit ‘verborgen stuk natuur’ 
voelt als een plek waar je thuiskomt en waar je altijd welkom 

bent. Het is een dierbaar stukje aarde voor velen.

In de week van de wandeling gaan we 
op ontdekkingstocht in de natuur. Een 
mooie wandelroute met een duur van 
ongeveer 45 minuten is uitgezet, waar-
bij je kunt genieten van alle bijzondere 
flora en fauna in het natuurgebied. 
Natuurlijk is er gelegenheid om alles te 
weten te komen over natuurbegraven 
en een laatste rustplaats in de natuur. 
Een plek waar je Brabant voelt. Waar de 
geur van de bloemen op de open velden 

je meeneemt naar eindeloze zomers 
van vroeger. Waar het bos je omarmt 
en troost biedt. Waar de vennen verstild 
het leven weerspiegelen en waar het 
water je tot rust brengt. En waar, als je 
stil bent, een ree of de ijsvogel je dag een 
beetje magischer maakt. 

Natuurbegraafplaats Schoorsveld is 
een openbaar natuurgebied, waar een 
laatste afscheid in de natuur mogelijk is. 

Veel mensen maken die keuze al tijdens 
het leven. Dat geeft gemoedsrust, ook al 
omdat je het uit liefde voor de mensen 
om je heen goed wilt regelen. Net zoals 
in ieder ander natuurgebied wandelen, 
fietsen en genieten mensen van de 
natuur om zich heen; Met een plek op 
natuurbegraafplaats Schoorsveld ben je 

verzekerd van eeuwige grafrust. Natuur-
begraafplaats Schoorsveld zorgt voor 
het beheer van het natuurgebied en de 
natuurgraven. 
Uiteindelijk neemt Natuurmonumen-
ten het beheer over. Er wordt dus altijd 
zorggedragen voor het natuurgraf, nabe-
staanden hoeven zich daar geen zorgen 

over te maken. Iedereen is van harte 
welkom tussen maandag 7 juni t/m za-
terdag 12 juni.
Aanmelden kan via onze website: 
www.schoorsveld.nl

We houden ons graag samen met jou 
aan de coronamaatregelen die gelden.

F | Natuurbegraafplaats Schoorsveld

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
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Jonge talenten op weg naar het concertpodium
Livestream Talentstroom Kunstkwartier Helmond op zondagmiddag 6 juni

Omdat podiumpresentatie een essenti-
eel onderdeel van de opleiding is, stelt 
Lambertus Concerten enkele keren per 
seizoen haar podium ter beschikking 
aan deze extra getalenteerde leerlingen. 
Tijdens dit recital kunt u luisteren naar 
een programma dat de talenten uitdaagt 
en inspireert!

Jonge musici op weg naar het con-
certpodium; een belangrijke ambitie 
van Lambertus Concerten met de bo-
vengemiddeld getalenteerde leerlingen 
van de Talentstroom Kunstkwartier. 
Aankomende musici laten proeven van 
de uitdagende, veeleisende, maar ook 
prachtige muziekwereld. Daarvoor is re-
gelmatig optreden voor publiek en jezelf 
presenteren van groot belang, om erva-
ring op te doen en je als musicus te ont-
wikkelen, en ook om je te meten aan de 
professionals. En voor de kijkers en luis-
teraars is het, naast het beluisteren van 
prachtige muziek, interessant om mee 
te maken hoe die weg naar dat grote po-
dium loopt, hoe het proces van amateur 
naar mogelijk professional gaat.

Op het middagprogramma van 6 juni 
staan prachtige en uitdagende werken, 
solistisch en in duo’s, zoals een Im-
promptu van Schubert, zang uit de mu-
sical Nine, vioolstukken van Borowski 
en Hindemith, muziek voor saxofoon, 

zoals het virtuoze Pequeña Czarda van 
Pedro Iturralda, en stukken voor trom-
bone, accordeon en zelfs drums. Een 
heel gevarieerd, uitdagend en leuk pro-
gramma dus en ook uitermate geschikt 
voor kinderen. 
U kunt de livestream volgen via: 
www.lambertusconcerten.nl.

HELMOND Op 6 juni 2021 is er een livestream van het concertoptreden van bovengemiddeld getalenteerde leerlingen van het 
Kunstkwartier Helmond, de Talentenstroom. Diverse studenten treden op in een gevarieerd programma met klassieke en mo-
derne componisten, op verschillende instrumenten, zoals viool, trombone, piano, saxofoon, drums, maar ook met zang. Omdat 

het vaak jonge musici zijn, is dit concert ook heel geschikt voor kinderen. Aanvang: 15.00 uur. De livestream is gratis. De link is te 
vinden op de site van Lambertus concerten: www.lambertusconcerten.nl. 

F | Lambertus Concerten

Ga toch 
DuoFietsen 
Sportief vrijwilligers-
werk op het moment 

dat het u schikt!

HELMOND Bij de Stichting 
Duofietsen Helmond gaat u ’s 
middags met een elektrisch 
ondersteunde fiets een tocht 
maken van ongeveer 15 à 20 
km met gasten die dit niet meer 
zelfstandig kunnen doen door 
ouderdom en/of een lichame-
lijke- of geestelijke beperking. 
Uiteraard wordt deze rit on-
derbroken door een gezellig 
samenzijn bij een heerlijk kopje 
koffie of thee.

U geeft een maand vooraf aan wel-
ke dagen u beschikbaar bent en 
wanneer u de definitieve planning 
een week vooraf ontvangt, kunnen 
er nog altijd aanpassingen gedaan 
worden. U bent dus sportief, ge-
zond en sociaal bezig op het mo-
ment dat het u uitkomt!

Bij interesse krijgt u een uitno-
diging voor een introductiedag, 
waarin u nadere uitleg krijgt over 
dit vrijwilligerswerk en het functi-
oneren van de fietsen etc.
Wij hopen u binnenkort als colle-
ga-vrijwilliger te mogen ontmoe-
ten, aanmelden kan op:
www.duofietsenhelmond.nl

Achtste Walk4Veterans: ‘Vrij om te gaan’ 

Wilbert Linders uit Helmond wandelt voor Veteranenprojecten

Wilbert Linders wandelt dagelijks met 
zijn hond Fynn rond de 12 km. Hij zou 
heel eenvoudig in een dag of 6 aan die 
75 km kunnen komen. Daarin zit iet-
wat te weinig uitdaging. Vandaar dat hij 
heeft besloten ergens begin juli 2021 (na 
Veteranendag 26 juni 2021) naar zijn 
moeder in Veghel te wandelen en weer 
terug naar Helmond. 

“Ik doe mee aan de Walk4Veterans om-
dat ik zie welk verschil een hulphond 
uitmaakt voor een veteraan. In decem-
ber memoreerde ik (in het ED) al dat het 
voor veteranen met PTSS in ‘coronatijd’ 
extra zwaar is. Normaliter voelt een ve-

teraan met PTSS zich al geïsoleerd.
Ik heb zelf chronische PTSS en heb mijn 
hond Fynn uit het asiel genomen. De ki-
lometers welke ik met hem afleg, geven 
mij nieuwe energie. Laat staan wat een 
hulphond kan betekenen voor hen die 
het nog zwaarder hebben dan ik! Tevens 
is mijn nicht Nicole Vos reeds haar 7e 
hulphond aan het trainen. Eerbied voor 
haar vele werk!

Vrij om te gaan
‘Vrij om te gaan’, is het thema van de 
achtste editie van Walk4Veterans. Door 
de coronamaatregelen wordt ons leven 
wel wat ingeperkt, maar in principe zijn 

we nog steeds vrij om te gaan waar we 
willen! Daarom worden deelnemers aan 
de Walk4Veterans uitgedaagd om 75 
kilometer te wandelen en daarmee ten 
minste 75 euro op te halen. De kilome-
ters mogen worden uitgesmeerd over 
meerdere dagen en naast wandelen 
kunnen deelnemers ook hardlopen of 
een andere sportieve manier bedenken 
om geld mee in te zamelen. 

Projecten
Het geld dat ingezameld wordt met deze 
sponsorloop, is onder andere voor een 
speciale hulphond voor veteranen; deze 
is van onschatbare waarde. De hond 
herkent bijvoorbeeld de eerste signalen 
van een herbeleving of nachtmerrie en 
maakt zijn baas wakker. Zoals bij Inno 
Rutting. Hij diende 25 jaar bij de Konink-
lijke Luchtmacht en kwam met PTSS 
thuis te zitten. Zijn hulphond Henk haalt 

hem letterlijk van de bank af. “Hij ziet het 
als ik het moeilijk heb. Dan gaat hij mij 
afleiden”, vertelt hij. 

Wandelen in eigen omgeving
De jaarlijkse Walk4Veterans is tot 2019 
georganiseerd als eendaags evenement. 
Nu dat vanwege corona niet kan, wan-
delen deelnemers in hun eigen omge-
ving. De voorkeur van Wilbert is om de 
tocht alleen te doen. Elke overwinning 
op jezelf, is er eentje en wanneer deze 
ook nog eens ten goede komt van ande-
re veteranen met PTSS is dat helemaal 
geweldig. Past in de beleving van de mi-
litair. Je Maintiendrai! 

Hulp voor Helden
Hulp voor Helden organiseert de jaar-
lijkse Walk4Veterans. De stichting voert 
projecten uit die het welzijn van mili-
tairen, veteranen en hun thuisfront be-
vorderen. Hulp voor Helden financiert 
initiatieven die aandacht, erkenning en 
steun bieden. 

Voor meer informatie en/of sponsoren, 
ga naar www.walk4veterans.nl

HELMOND Wilbert Linders uit Helmond doet mee aan de Walk-
4Veterans. Deze jaarlijkse sponsorloop is bedoeld om geld in 

te zamelen voor projecten die oorlogsveteranen ondersteunen. 
De opbrengst gaat onder andere naar de aanschaf van een 

hulphond voor een veteraan met PTSS.
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Airco problemen? Vraag het dé airco specialist!

 

 

• Airco check
€ 20,00 Nu gratis

• Airco reiniging
€ 35,00 Nu € 25,00

• Airco servicebeurt
€ 65,00 Nu € 55,00
Kijk ook op onze website:
nefel.nl/aircospecialist/airco -onderhoud-en-reparatie
Vraag naar onze voorwaarden.

Varenschut 17G
5705DK, Helmond
Tel. 0492-526546
Email info@nefel.nl
Website •www.nefel.nl

AIRCO PROBLEMEN? VRAAG HET DE AIRCO SPECIALIST!

ZOMERACTIE
Zin om weer op pad te gaan? Voorkom hoge 
kosten en laat op tijd uw airco controleren.

AIRCO CHECK 
€ 20,00 NU GRATIS

AIRCO REINIGING 
€ 35,00 NU € 25,00

AIRCO SERVICEBEURT 
€ 65,00 NU € 55,00

Vraag naar onze voorwaarden. 

Kijk ook op onze website: 
nefel.nl/aircospecialist/

airco-onderhoud-en-reparatie

Varenschut 17G, 5705 DK  Helmond 
0492-526546 • info@nefel.nl

GS Staalwerken Gerwen is dé specialist binnen de GS Staalwerken Groep in het vervaardigen van 
stijlvolle interieurtrappen,trappen voor industriële toepassing en noodtrappen voor binnen of buiten. 
Sinds de start, begin jaren '60, bouwt GS Staalwerken Gerwen creatieve en op-en-top betrouwbare 

trappen, in staal en RVS, al dan niet gecombineerd met hout en glas, voor o.a. bouwmaatschappijen, 
architectenbureaus en aannemers van overheids- en woningbouwprojecten. Maar ook vele particulieren 

hebben hun interieur verrijkt met een trap van GS Staalwerken Gerwen.

Staalwerken
gerwen b.v.

GS Staalwerken Groep
Vossenbeemd 41
5705 CL Helmond
Tel.: (+31) 492 – 50 55 00

info@gsstaalwerken.com.
www. gsstaalwerken.com

GS Staalwerken Gerwen is dé specialist binnen de GS Staalwerken Groep in het vervaardigen van stĳlvolle interieurtrappen,
trappen voor industriële toepassing en noodtrappen voor binnen of buiten.

Sinds de start, begin jaren '60, bouwt GS Staalwerken Gerwen creatieve en op-en-top betrouwbare trappen, in staal en RVS, al dan
niet gecombineerd met hout en glas, voor o.a. bouwmaatschappĳen, architectenbureaus en aannemers van overheids- en
woningbouwprojecten. Maar ook vele particulieren hebben hun interieur verrĳkt met een trap van GS Staalwerken Gerwen.

Voor GS Staalwerken Gerwen zĳn wĳ per direct op zoek naar een gedreven:

Voldoe jeaan bovenstaandegesteldeeisen en ben jĳ degene
diewĳ zoeken?Neemdan contact opmetonze HRManager
Jeanne de Laat via telefoonnummer 06-50412221 of per mail
j.d.laat@gsstaalwerken.com

• Het ontwerpen van stalen trappen en hekwerken in een 3D tekenpakket
(Tekla Structures);

• Maken van detailtekeningen, mono's en stuklĳsten met de daarbĳ
behorende specificaties en toleranties;

• Het signaleren en communiceren van meerwerk;

• Bewaken van deadlines;

• Doorvoeren van wĳzigingen in bestaande tekeningen;

• Actief meewerken aan het onderhouden en ontwikkelen van
tekenstandaarden;

• Ondersteunen van de werkplaats en montage met betrekking tot te
produceren en te monteren onderdelen.

• Afgeronde MBO/HBO opleiding (bij voorkeur Werktuigbouwkunde
of gelĳkwaardig);

• Ruime ervaring met Tekla;

• Basis kennis van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal in woord
en geschrift;

• Zelfstandige en afwisselende functie met een grote mate van

verantwoordelĳkheid en uitdaging;

• Prettige werksfeer in een informele bedrĳfscultuur;

• Markt conform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden;

• Inspirerende werkomgeving met uitdagende werkzaamheden.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prĳs gesteld.

Taken / Verantwoordelĳkheden Functie-eisen:

Wĳ bieden een:

Tekla Tekenaar

GS Staalwerken Groep
Vossenbeemd 41
5705 CL Helmond
Tel.: (+31) 492 – 50 55 00

info@gsstaalwerken.com.
www. gsstaalwerken.com

GS Staalwerken Gerwen is dé specialist binnen de GS Staalwerken Groep in het vervaardigen van stĳlvolle interieurtrappen,
trappen voor industriële toepassing en noodtrappen voor binnen of buiten.

Sinds de start, begin jaren '60, bouwt GS Staalwerken Gerwen creatieve en op-en-top betrouwbare trappen, in staal en RVS, al dan
niet gecombineerd met hout en glas, voor o.a. bouwmaatschappĳen, architectenbureaus en aannemers van overheids- en
woningbouwprojecten. Maar ook vele particulieren hebben hun interieur verrĳkt met een trap van GS Staalwerken Gerwen.

Voor GS Staalwerken Gerwen zĳn wĳ per direct op zoek naar een gedreven:

Voldoe jeaan bovenstaandegesteldeeisen en ben jĳ degene
diewĳ zoeken?Neemdan contact opmetonze HRManager
Jeanne de Laat via telefoonnummer 06-50412221 of per mail
j.d.laat@gsstaalwerken.com

• Het ontwerpen van stalen trappen en hekwerken in een 3D tekenpakket
(Tekla Structures);

• Maken van detailtekeningen, mono's en stuklĳsten met de daarbĳ
behorende specificaties en toleranties;

• Het signaleren en communiceren van meerwerk;

• Bewaken van deadlines;

• Doorvoeren van wĳzigingen in bestaande tekeningen;

• Actief meewerken aan het onderhouden en ontwikkelen van
tekenstandaarden;

• Ondersteunen van de werkplaats en montage met betrekking tot te
produceren en te monteren onderdelen.

• Afgeronde MBO/HBO opleiding (bij voorkeur Werktuigbouwkunde
of gelĳkwaardig);

• Ruime ervaring met Tekla;

• Basis kennis van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal in woord
en geschrift;

• Zelfstandige en afwisselende functie met een grote mate van

verantwoordelĳkheid en uitdaging;

• Prettige werksfeer in een informele bedrĳfscultuur;

• Markt conform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden;

• Inspirerende werkomgeving met uitdagende werkzaamheden.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prĳs gesteld.

Taken / Verantwoordelĳkheden Functie-eisen:

Wĳ bieden een:

Tekla Tekenaar

Voor GS Staalwerken Gerwen zĳn wĳ per direct op zoek naar een gedreven:

Tekla Tekenaar
• Het ontwerpen van stalen trappen en
 hekwerken in een 3D tekenpakket
 (Tekla Structures);

• Maken van detailtekeningen, mono's
 en stuklijsten met de daarbij behorende
	 specificaties	en	toleranties;

• Het signaleren en communiceren 
 van meerwerk;

• Bewaken van deadlines;

• Doorvoeren van wijzigingen in 
 bestaande tekeningen;

• Actief meewerken aan het onderhouden
 en ontwikkelen van tekenstandaarden;

• Ondersteunen van de werkplaats en
 montage met betrekking tot te produceren
 en te monteren onderdelen.

• Afgeronde MBO/HBO opleiding 
 (bij voorkeur Werktuigbouwkunde
 of gelijkwaardig);

• Ruime ervaring met Tekla;

• Basis kennis van de Nederlandse, 
 Duitse en Engelse taal in woord
 en geschrift;

• Zelfstandige en afwisselende functie 
 met een grote mate van
 verantwoordelijkheid en uitdaging;

• Prettige werksfeer in een informele
 bedrijfscultuur;

• Markt conform salaris en goede 
 secundaire arbeidsvoorwaarden;

• Inspirerende werkomgeving met 
uitdagende werkzaamheden.

Taken / Verantwoordelĳkheden: Functie-eisen:

Wĳ bieden een:

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prĳs gesteld.

Voldoe je aan bovenstaande gestelde eisen en 
ben jij degene die wij zoeken?Neem dan contact op met onze 
HR Manager Jeanne de Laat via telefoonnummer 06-50412221 
of per mail j.d.laat@gsstaalwerken.com

info@gsstaalwerken.com  |  www. gsstaalwerken.com

GS Staalwerken Groep
Vossenbeemd 41
5705 CL Helmond
Tel.: (+31) 492 – 50 55 00

Sligro Helmond en Jibb+
verlengen samenwerking

HELMOND Sinds 2019 zet Sligro Helmond 
zich samen met Jibb+ in om gezonde voe-
ding toegankelijk en aantrekkelijk te maken 
in Helmond. Op vrijdag 30 april hebben Bas 
van Huijkelom, vestigingsdirecteur Sligro Hel-
mond, en Berbel van Bree, algemeen manager 
Jibb+, hun handtekening onder de nieuwe sa-
menwerkingsovereenkomst gezet.

Stimuleren van gezonde voeding
“De samenwerkingsovereenkomst is zeker geen 
sponsorovereenkomst”, geeft Berbel van Bree aan. 
“De samenwerking met Sligro Helmond richt zich 
op het inzetten van de kennis van medewerkers 
van Sligro. Denk bijvoorbeeld aan het invullen van 
lesprogramma’s op scholen of bij de ondersteuning 
van sport- en speeltuinkantines. Samen met ande-
re Helmondse partners willen we zo een duurzame 

verandering tot stand brengen. Bedrijven die zich 
bezig houden met voeding, zien wij dan ook als lo-
gische partners. Zij hebben de expertise in huis en 
kunnen zo een grotere rol spelen in het stimuleren 
van gezonde consumptie in Helmond.”

Van landelijk naar lokaal
Bas van Huijkelom: “Sligro Nederland is landelijk 
partner van JOGG. Het past bij ons bedrijf om ook 
op lokaal niveau intensief de samenwerking aan 
te gaan. Ik ben dan ook trots dat wij een verdere 
bijdrage kunnen leveren aan het gezonder maken 
van de Helmonders en de jeugd in het bijzonder. Dit 
willen we mogelijk maken door het aanbieden en 
stimuleren van een gezond assortiment in school- 
en sportkantines en het inzetten van de kennis van 
onze medewerkers.”

Sligro Helmond en Jibb+ ondertekenen samenwerkingsovereenkomst | F Jibb+
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Unieke kaarten voor bij zondere gelegenheden 
Rob Bouwman ontwierp postkaarten met humor

HELMOND Rob Bouwman staat bekend om zijn humor. Op het podium met Hers en Dwers of 
in de ton. Of naast de ton; iedereen die bij het Keiebijters Kletstoernooi van 2019 was, heeft zijn 
val nog op het netvlies gebrand staan. Het past ergens wel bij Rob, het had er best ‘bij kunnen 
horen’, al was dat dit keer écht niet het geval. De verwondingen zijn gelukkig hersteld, maar om 

de haverklap wordt hij er nog over aangesproken.

Door: Wendy Lodewijk

Herkenbare droedels
Terug naar de humor. Rob tekent graag 
en maakt dan ook met enige regelmaat 
zogeheten ‘droedels’. Zijn collega-ton-
praters, maar ook actualiteiten, zet hij 
graag om in een humoristische prent 
die hij vervolgens deelt op zijn speciaal 
hiervoor opgezette Facebook (Droedels 
van Rob Bouwman). De ideeën komen 
hem vaak plots binnen. “Bij mijn teke-
ningen zijn de personen niet per se ge-
lijk herkenbaar aan gezichtskenmerken 
ofzo, wat je vaak bij andere cartoonisten 
wel ziet. Toch zie je gelijk wie of wat er 
bedoeld wordt, door andere typische 
kenmerken zoals de omgeving, kleding 
of een bepaalde houding. Net even wat 
anders. Het is echt leuk om te doen.”

Geen alledaagse onderwerpen
Rob heeft al eens een verjaardagskalen-
der gemaakt op aandringen van Willeke 
van der Weerden, waarvan een tweede 
versie in de maak is. Zij spoorde hem 
ook aan om de postkaarten te ontwer-
pen. “Ik heb zo’n 20 tekeningen gemaakt 
en daarvan hebben we de 10 leukste 
uitgezocht en laten drukken”, vertelt Rob 

enthousiast. De onderwerpen zijn niet 
de standaard die je in de winkel vindt, 
zoals een verjaardag of geboorte. Robs 
kaarten gaan over onderwerpen als on-
gesteldheid, uit de kast komen of diëten. 
Humor van de bovenste plank die je 
nergens anders ziet. Rob tekent al jaren 
voor het wijkblad in Stiphout, maar het 
is niet zijn broodwinning. 

“Ik vind het gewoon leuk om te doen. 
Ik kon eerder tekenen dan schrijven, 
haha”, grapt hij. “Maar winstgevend is 
het absoluut niet hoor. Ik doe veel op 

vrijwillige basis en met die kaarten mag 
ik blij zijn als ik quitte speel. Maar het is 
gewoon ontzettend leuk!”

Rob zou Rob niet zijn als hij ook met 
deze kaarten niet net iets extra’s doet. 
“Als je een compleet setje van 10 kaarten 
bij me afneemt, krijg je er gratis een per-
soonlijke droedel bij. Je kunt je opdracht 
doorgeven en dan ga ik aan de slag.” Op 
z’n Robs dus. De kaartensets zijn bij 
Rob zelf te bestellen (robhbouwman@
gmail.com). Losse kaarten zijn te koop 
bij Juuds Foederer.

De humoristische kaarten van Rob | F Wendy Lodewij k

Typisch Rob Bouwman | F Wendy Lodewij k

Antoinette Maas stopt als
wethouder in Helmond

Antoinette: “De disbalans tussen 
werk en privé werd steeds groter. Dit 
komt uiteindelijk niemand ten goe-
de. Met deze keuze maak ik meer 
ruimte voor mijn gezin en neem met 
pijn in mijn hart bestuurlijk afstand 
van onze mooie stad.” Antoinette 
is verantwoordelijk voor de porte-
feuille duurzaamheid (waaronder 
energietransitie en milieu), mobili-
teit, cultuur, toerisme, recreatie en 
stadsmarketing.

GroenLinks wordt als grootste partij 
door twee wethouders vertegen-
woordigd in het college. Wethouder 
Cathalijne Dortmans betreurt het 
vertrek van haar collega: “Ik respec-
teer haar beslissing, maar zal Antoi-
nette missen als bevlogen collega; 
we werkten drie jaar samen aan een 
duurzame toekomst voor Helmond.” 
Fractievoorzitter van GroenLinks 
Thomas Tuerlings deelt haar me-
ning: “Ook wij vinden het erg jam-

mer dat Antoinette gaat stoppen. 
Ze heeft veel voor de stad en voor 
GroenLinks betekend in de ruim 
zeven jaar dat ze politiek actief was.”

Ter opvolging van Antoinette zal 
de GroenLinks-fractie Andrew 
Harijgens voor benoeming in het 
stadsbestuur voordragen aan de 
gemeenteraad. Hij was eerder wet-
houder namens GroenLinks in Ber-
gen op Zoom en stond op plek 13 op 
de kandidatenlijst voor de Tweede 
Kamerverkiezingen in maart van dit 
jaar. Andrew is een echte Brabander 
met Afrikaanse roots en heeft onder 
andere veel ervaring met de ener-
gietransitie en een groot hart voor 
cultuur.

Helmond: Wethouder Antoinette 
Maas stopt per 6 juli als wet-
houder namens GroenLinks in 
Helmond. Gedurende drie jaar 
heeft ze zich met veel energie 
en betrokkenheid ingezet voor 
de stad. Het wethouderschap (in 
coronatijd) drukte afgelopen jaar 
echter zwaar op haar gezinsleven. 

Meepraten? Meedenken? Vragen stellen? Je hart luchten?

Online Buurtcafé Helder Helmond 9 juni 

Niet alleen met leden maar ook met de geïnteresseerde inwoners van Helmond. 
Meepraten? Meedenken? Vragen stellen? Je hart luchten? Het kan allemaal bij dit 
online buurtcafé door uw vragen en opmerkingen te plaatsen via sociale media. We 
hebben het vooral over het laatste politieke nieuws in Helmond. Uiteraard is er eerst 
en vooral ook gelegenheid om de input van vanuit de inwoners te bespreken. Louis 
van de Werff van Haw Ut Hellemonds zal de avond ludiek afsluiten. Aanvang om 
20.00 en deelname uiteraard gratis!

HELMOND Woensdag 9 juni 2021 wordt weer het ‘Buurtcafé 
Helder Helmond’ gehouden. Wederom digitaal via Facebook 
vanuit de studio van DitisHelmond. Het hoofddoel van ons 
buurtcafé blijft hetzelfde: de politiek laagdrempelig met de 

Hellemonders te bespreken. 

Gymvereniging SOS op zoek naar trainers 
HELMOND Houd jij van sporten? 
En vind je het leuk om daarmee 
iets extra's te verdienen? 

Gymvereniging SOS is op zoek naar 1 
of 2 enthousiaste mannen of vrouwen 
die les willen geven aan onze dames-

groepen op dinsdag van 19.00 uur tot 
21.00 uur en op woensdag van 20.00 
uur tot 22.00 uur. Het zijn gezellige 
groepen die niet kunnen wachten om 
weer te beginnen met sporten. Tijdens 
het sporten staat er muziek op. Ben jij 
enthousiast of ken je iemand die ons 

fijne team wil komen versterken, bel 
dan naar Bianca op 06-11 64 00 77.
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Run for KiKa Marathon zoekt de prachtige Veluwe op 
REGIO Run for KiKa Marathon voegt een gloednieuwe editie toe aan haar 

marathonkalender. Op 2 oktober 2021 vindt de allereerste Run for KiKa Marathon Veluwe 
plaats. Deelnemers gaan back-to-nature en rennen door het unieke landschap die de Veluwe 

kenmerkt. Dichterbij dan ooit krijgen KiKa-runners de kans om een (halve) marathon te 
rennen voor Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). 

Het concept van Run for KiKa Marathon 
is duidelijk. Runners rennen een hele of 
halve marathon over de prachtige Velu-
we. Allemaal met één doel: zoveel mo-
gelijk geld ophalen voor KiKa. “KiKa-run-
ners hebben ontzettend veel impact en 
dragen met dit sportieve avontuur bij 
aan wetenschappelijk onderzoek naar 
kinderkanker”, vertelt Daphne Dopheide 
namens de organisatie.

De mooiste route dwars 
over de Veluwe
De Veluwe behoort tot één van de mooi-
ste natuurgebieden in Nederland en is 
een populaire plek voor diverse doelein-
den. Voor de allereerste keer betreedt 
Run for KiKa Marathon dit bijzondere 
gebied met als start- en finishlocatie 
het Nederlandse Openluchtmuseum in 
Arnhem. Deelnemers lopen door het 
cultuurhistorisch museum, waarna ze 
richting een prachtig natuurgebied van 
de Veluwe gaan om de (halve) marathon 
te voltooien. Dopheide: “Heerlijk toch! 

Bloed, zweet en tranen in de oase van 
rust die de Veluwe biedt.”

Verleggen van grenzen in Nederland
Run for KiKa Marathon staat bekend om 
haar bijzondere edities over de grens, zo-
als Jungfrau, Petra Desert en New York, 
maar daar is nu een uniek evenement aan 
toegevoegd in eigen land. Toegankelijk-
heid, saamhorigheid en beleving dienden 
als uitgangspunten voor de organisatie 
van dit hardloopevenement. Met deze ma-
rathon beleef je Nederland op z'n mooist!

Fundraising voor KiKa 
Het doel van Run for KiKa Marathon 
Veluwe is helder: zoveel mogelijk geld 
ophalen in de strijd tegen kinderkanker. 
Dopheide: “Onze enthousiaste deelne-

mers maken samen hét verschil voor 
kinderen met kanker. Op dit moment 
geneest 75% van alle kinderen met kan-
ker. Met Run for KiKa Marathon dragen 
we bij aan de ambitieuze doelstelling 
om 95% van de kinderen met kanker te 
genezen.”

Deelname
Geïnteresseerden kunnen zich vanaf 
vandaag inschrijven. Bij een minimaal 
sponsorbedrag van € 950,- ontvangt 
de deelnemer het startbewijs, de nodi-
ge begeleiding, een kledingpakket, een 
welverdiende medaille én natuurlijk een 
geweldig avontuur om nooit te vergeten.

Meer informatie en inschrijven kan via 
www.runforkikamarathon.nl

Groen Klimaatplein: inspiratie voor een groene tuin
HELMOND Hou je van groen en wil je lekker aan de slag in je 

eigen tuin? Kijk dan eens naar de mogelijkheden die er zijn om 
je tuin te vergroenen. Een groene tuin is een levende tuin, waar 
ook bijen, vlinders en vogels graag komen. Met meer groen in 

je tuin maak je je tuin ook beter bestand tegen weersextremen, 
zoals hevige regenbuien en hittegolven. Het Groene Klimaat-
plein in Tuincentrum Coppelmans helpt je aan informatie en 

inspireert om je tuin te vergroenen. 

Is jouw tuin al klaar voor de toekomst?
Het Groene Klimaatplein is ontstaan 
uit een samenwerking van de gemeen-
te Helmond, Tuinbranche Nederland, 
Waterschap Aa en Maas en Tuincen-
trum Coppelmans. Peter van Dijk, be-
stuurder waterschap Aa en Maas: “Een 
groene tuin is beter bestand tegen de 
hevige regenval en grote droogten waar 
we steeds vaker mee te maken krijgen. 
Bovendien is het goed voor de biodiver-
siteit.” Wethouder Erik de Vries (Open-
bare Ruimte): “Als gemeente proberen 
we de openbare ruimte zoveel mogelijk 
klimaatbestendig te maken. Daarnaast 
stimuleren we inwoners om ook zelf bij 
te dragen, bijvoorbeeld met onze subsi-
dieregeling voor de aanschaf van een re-
genton en het aanleggen van een groen 
dak. Maar ook door mee te doen aan 
initiatieven als het Groene Klimaatplein.” 

Wat biedt het Groene Klimaatplein?
In het Groene Klimaatplein vind je infor-
matie over het aanleggen van een groen 
dak en het verwerken van water in je tuin 
zodat hij na een fikse regenbui niet on-
bedoeld verandert in een zwembad. Ook 
zie je daar welke planten je het beste in 
je tuin kunt zetten als je besluit om (een 
deel van) de tuintegels te verwijderen. Op 
zoek naar tips om meer bijen, vogels en 
vlinders naar je tuin te lokken? Ook die 
krijg je in het Groene Klimaatplein. Heb 
je vragen of kom je er niet helemaal uit? 
Speciaal opgeleide medewerkers van het 
tuincentrum helpen je graag verder. 

Nieuwsgierig geworden?
Neem dan eens een kijkje bij 
Tuincentrum Coppelmans, 
Akkerweg 70, in Helmond. Of ga naar:
www.groenklimaatplein.nl

Wethouder Erik de Vries en Peter van Dij k (bestuurder waterschap Aa en Maas) openen het Groene Klimaatplein | F Wendy Lodewij k

www.helmondnu.nl
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Open

Re-Mind
www.re-mind.eu

kaart

Lou i s e

In mij n vorige column schreef ik over energetische therapie (handopleg-

ging, magnetiseren, reiki, enz.) oftewel energie-uitwisseling en daarop 

kwam de vraag of er zoiets als een kwaliteitskeurmerk bestaat voor 

alternatieve therapie.

Zoals bij  alles geldt ook bij  het alternatieve dat de beste kwaliteitsgaran-

tie altij d nog de mond-tot-mondreclame is, al wil dat niet zeggen dat dat 

wat voor jou goed is dat voor een ander ook zo is: alternatieve therapie 

heeft ook met vertrouwen te maken; met andere woorden de klik tussen 

aanbieder en vrager.

Hoe meer vertrouwen er is in jouw energetische behandelaar hoe beter jij  

de energie opneemt in jouw systeem, uitzonderingen daargelaten. Elke 

energetische ‘geneeswij ze’ ondersteunt jouw proces zowel fysiek als men-

taal. Op holistische wij ze omdat lichaam en geest nu eenmaal één zij n.

En al is er geen kwaliteitskeurmerk, in 2017 kwam de overheid wel 

met een wet waardoor ook de alternatief therapeut aan de eisen van de 

WKKGZ (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) moet voldoen. Dat 

betekent dat een alternatief therapeut verplicht aangesloten moet zij n bij  

een onafh ankelij ke klacht- en tuchtrecht- en onpartij dige geschillencom-

missie.

Heel eerlij k gezegd was dat best even slikken, betekende het screening en 

aansluiting bij  een beroepsvereniging, maar het blij kt gaandeweg in de 

praktij k een prima stukje veiligheid aan cliënt en therapeut te bieden.

Een alternatief therapeut die niet aan deze wettelij ke eisen voldoet, mag 

niet werken of zichzelf aanbieden als alternatief therapeut. Sterker nog: 

de alternatief therapeut die niet aan deze eisen voldoet, is ten gevolge 

van deze wet zelfs strafb aar.

Elke hand die uitgestoken wordt is een hand die heelt: denk maar aan 

die hand die een moeder uitsteekt naar haar kind bij  pij n, de hand die 

troost en de hand die een schouderklopje geeft.

Maar ook je eigen hand die je bij na automatisch op een pij nlij ke plek legt: 

het zij n allemaal onbewuste uitwisselingen van energie.

Energetische healing kent veel vormen, onbewust gebruiken we het alle-

maal. Bewust leren werken met deze energie, in welke vorm dan ook, is 

een prachtig cadeau aan jezelf wat levenslang bij  je blij ft.

Heb je vragen of wil je reageren op deze column? Stuur een mail naar 

redactie@deloop.eu.

Groetjes,

Louise

Hand-
oplegging (2)

Wil je reageren op deze column of heb je een vraag? 
Stuur een mail naar redactie@deloop.eu.

Nieuwe fi ets voor Stichting Duofi etsen,
aangeboden door Lions Club 

De heer Van der Avoort van de Lionsclub Gewest Helmond overhandigt de cheque aan 
Hans en Flip van Stichting Duofi etsen Helmond | F Wendy Lodewij k

HELMOND Heuglijk nieuws! 
Lionsclub Gewest Helmond 
heeft een bedrag van € 5.500 
geschonken aan Stichting 
Duofi etsen Helmond, waar-
van zij een mooie, nieuwe 
duofi ets hebben gekocht.
Nu kunnen er nog meer men-
sen een prachtige fi etstocht 
maken met de stichting.

De Lionsclub en Stichting Duofietsen 
hebben veel raakvlakken. Zij willen iets 
betekenen op maatschappelijk en so-
ciaal vlak, voor de medemens voor wie 
het allemaal net iets even minder mak-
kelijk gaat. De heer Van der Avoort, van 
de Lionsclub Gewest Helmond, licht 
toe: “Wij zoeken altijd naar een doel dat 
aanspreekt, lokaal is en relevant voor 
de doelgroep. Wij willen namelijk men-
sen die het minder goed hebben, een 
hart onder de riem steken. Zo hebben 
wij bijvoorbeeld ook ‘Help Us Aut’, voor 
mensen met autisme, gesteund met 
een jaarlijks uitje. Of het Jan Vissermu-
seum, Stichting Leergeld… Er zijn zoveel 
mooie doelen op te noemen.”

De Lionsclub organiseert allerlei acties 
om geld en/of goederen bij elkaar te 
sparen om te kunnen doneren. Bijvoor-
beeld met Douwe Egberts-punten, waar 
later ontelbaar veel pakken koffie voor 
opgehaald konden worden. Of er wor-
den speciale wijnen verkocht, een ca-
brio/oldtimerrit gereden, de creativiteit 
binnen de club is groot. Nu was het de 
beurt aan Stichting Duofietsen om een 
mooie donatie te mogen ontvangen.

“Met de stichting zorgen wij ervoor dat 
mensen die, om wat voor reden dan 
ook, niet meer zelfstandig kunnen fiet-
sen, toch een mooie fietstocht kunnen 
maken”, lichten vrijwilligers en toch ook 
wel kartrekkers Flip en Hans toe. “Met 
een duofiets maakt een vrijwilliger sa-
men met een gast een ritje van ongeveer 
20 kilometer, met halverwege een tus-
senstop voor een lekker kopje koffie. We 
rijden zoveel mogelijk door het groen. En 
het is toch zo’n dankbaar werk”, vertelt 
het tweetal vol passie. “We fietsen veelal 
in de middag. We hebben het ook wel in 
de ochtend geprobeerd, maar dat bleek 
later niet echt werkbaar, omdat vele 

gasten afhankelijk zijn van thuishulp die 
dan toch vaak pas na 10 uur klaar was. 
Daarom fietsen we nu meestal ’s mid-
dags”, vertelt Flip. “Onderweg zorgen we 
goed voor onze gasten. Op warme da-
gen zorgen we voor extra water onder-
weg, bij regen zorgen we voor de juiste 
bescherming en ook op koude dagen 
zorgen we voor een deken of beenwar-
mers of iets dergelijks. We willen dat 
de mensen optimaal kunnen genieten”, 
zegt hij enthousiast. Hans vult hem aan: 
“En genieten doen ze zeker. Je merkt de 
blijdschap bij de mensen. Dat fietsen 
betekent echt heel veel voor ze. Daar 
geniet ik van. Het is zo mooi! Zo heb ik 
wel eens een man die lijdt aan dementie 
in de fiets, die vertelt 100 keer hetzelfde, 
maar je ziet hem tijdens de rit gewoon 
opbloeien. Dan gooit hij zijn armen in de 
lucht en roept: ‘Jonge, wa zen wai toch 
gezegend da wai lekker in da zonneke 
buiten in de natuur mogen fietsen!’. Dat 
is toch geweldig”, vertelt Hans met een 
lach op zijn gezicht. 

Achter de schermen komt er nog een 
hoop geregel bij kijken, denk aan plan-
ningen maken, de fietsen stallen, on-
derhoud, fondsenwerving, vrijwilligers 
zoeken etc. De heer Van der Avoort on-
derschrijft dit: “Er komt zoveel meer bij 
kijken dan wat de leek kan inschatten.”
Stichting Duofietsen Helmond is ont-
zettend blij met de donatie. “Zo kunnen 
we nog meer gasten een ontspannen 
fietsmiddag bezorgen, daar doen we 
het toch voor. We hebben nu 11 fietsen, 
plus een riksja en een rolstoelfiets, waar 
je dus een rolstoel aan kunt bevestigen. 
We bieden onze diensten overigens ook 
aan aan privépersonen”, besluit Hans. 
“Ook voor hen kunnen wij een onbe-
zorgd uitje verzorgen.”

Stichting Duofietsen Helmond is de Li-
onsclub Gewest Helmond ontzettend 
dankbaar voor deze gulle gift. Zij zullen 
de fiets uit naam van de Lionsclub (in-
clusief vlaggetje!) gebruiken om ‘goed te 
doen voor het Helmondse’.

Tjock is 8 jaar en heeft jarenlang rondgezworven, maar werd daarbij wel ondersteund door 
buurtbewoners. Hij kreeg overal eten en dat is hem aan te zien: hij weegt bijna 8 kilo. Dit 
is echt veel te veel, hij moet langzaam naar een passender gewicht. Tjock is onzeker maar 
wel hanteerbaar. Hij is vroeger bij mensen opgegroeid maar ooit op straat beland. Hij vindt 
het zalig om geaaid te worden en stapt ook uit zichzelf op schoot. Een borstelbeurt slaat 
hij ook niet af. Een zachtaardige reus met een klein hartje! Niet geschikt voor bij kinderen. 
Tjock had aan zijn rechter oog entropion: naar binnen omkrullende oogleden, waardoor er 
ooghaartjes over de oogbol krasten. De dierenarts heeft de oogleden terug-gekruld naar 
de juiste positie, en we gaan nog enige weken door met zalven. Tjock is een voorbeeldige 
patiënt en laat de behandeling goed toe. Attentie: We zijn tevens dringend op zoek naar 
opvanggezinnen voor de grote aantallen binnenkomende kittens.

www.dierenambulancehelmond.nl
INFO-/ ALARMNR.:  0492 - 51 39 71TJOCK
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Manders: houdt zij n hart vast

Omgaan met andersdenkenden was (in 
die verzuilde samenleving van toen) uit 
den boze. Het lidmaatschap van socia-
listische organisaties voor katholieken 
verboden. At je in de vastentijd toch 
vlees of had je stiekem geluisterd naar 
de VARA, dan moest je gaan biechten. 
Als hij zich niet aan die vele verboden 
hield zou ‘hel en verdoemenis’ hem tref-
fen. Juist door dit soort verhalen verliet 
ik zijn kerk en koos voor de vrijheid van 
het liberalisme.

Afgelopen week liet een aanhanger van 
een andere ‘kerk’ in het ED weten dat 

men ‘de vestiging van fastfoodketens 
het liefst zou willen verbieden’. Een 
hoogleraar economie en aanhanger van 
dit geloof pleitte er zelfs voor om restau-
rants alleen een vergunning te geven als 
een derde van het aanbod op de menu-
kaart vegetarisch zou zijn. De kantine 
van de faculteit Bouwkunde in Delft 
liet zich bekeren en serveert als eerste 
universiteit van Nederland geen vlees 
en vis meer.  Natuurlijk ben ik niet blind 
voor de problemen van deze tijd, maar 
toch ben ik geen aanhanger van deze 
nieuwe leer. Ik zou namelijk sturen op 
gedragsverandering en belonen in plaats 

van verbieden. We maken gezondere en 
minder milieubelastende keuzes finan-
cieel aantrekkelijker en via innovaties 
(Food Tech Brainport) zorgen we voor 
goede alternatieven. In een vrijemarkt-
economie zullen de bedrijven zich dan 
aanpassen aan de veranderende vraag. 
Dat zien we nu al gebeuren in de schap-
pen van de Albert Heijn, in de toename 
van het aantal vegetarische gerechten, 
het aantal verkochte fietsen en in de af-
name van het aantal rokers.
Daarvoor zijn dus helemaal geen verbo-
den nodig. Want daarmee begeven we 
ons op een hellend vlak. Met diezelfde 

geloofsovertuiging (betreffende onze ge-
zondheid en die van de aarde) kunnen 
we straks immers ook de cafés gaan 
verplichten om alleen nog maar macro-
biotische, niet alcoholische sapjes te 
verkopen. Verbieden we vliegvakanties 
of zelfs het krijgen van te veel kinderen 
(waar is dat eerder gebeurd?).

Een schrale troost, diezelfde ‘kerk’ wil in 
onze stad wel een tweede coffeeshop 
openen, ‘godsdienst is immers de opium 
van het volk’. Kunnen ze met een jointje 
lekker wegdromen over hoe het vroeger 
was. Ik houd mijn hart vast…. AMEN! 

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Laatst las ik in het ED dat een collega raadslid ‘zijn hart vasthoudt’ als de VVD in Helmond de grootste zou worden. Ik moest direct 
denken aan het door de katholieken gecontroleerde Brabant van mijn vader. Op zondag werd hem in de kerk verteld dat hij op de KVP 

moest stemmen, want de pastoor maakte zich ernstige zorgen als de ‘roden’ het in ons land voor het zeggen zouden krijgen. 

Theo Manders,
Raadslid VVD Helmond

D66 ziet graag dat onze stad meegroeit 
als een aantrekkelijke en leefbare stad 
vol cultuur. Het moet toch ook gewoon 
leuk zijn om in Helmond te wonen? In 
het in 2019 opgestelde cultuurprofiel 
‘Helmond, stad van het doen’ is nog geen 
sprake van een groeistad-scenario. Wel 
is daarin het belang van cultuur als bij-
drage aan het vestigingsklimaat, de aan-
trekkings¬kracht en de economische 
kracht van de stad vastgelegd. En dan 
is 1 + 1 toch gewoon 2, zegt D66 Hel-
mond en moet er dus ook iets gebeuren 
op het gebied van cultuur in de groei-
stad.  Voor D66 is dit de reden om de 
‘cultuurbazen’ van de stad uit te nodigen 
voor een Cult-Uur stadsgesprek over de 

vraagstelling: ‘Helmond groeit! In hoe-
verre groeit cultuur mee?’ De directeu-
ren van Bibliotheek, Museum Helmond, 
Het Speelhuis en Cacaofabriek en van 
het Kunstkwartier verlenen graag hun 
medewerking aan het programma op 
16 juni aanstaande om 20.30 uur in 
Het Speelhuis.  Gespreksleider Maarten 
Saris gaat dan in gesprek met Robin Ver-
leisdonk, Marianne Splint, Jochem Ot-
ten en Theo de Veer over hun ideeën en 
ambities voor Helmond Groeistad 2.0.  
Vanuit de gemeente zal Wethouder An-
toinette Maas deelnemen. D66 nodigt 
daarnaast iedereen uit de cultuursector 
en politiek en andere belangstellenden 
uit de stad uit om zich te mengen in het 

debat en vragen en opmerkingen in te 
brengen. Het Cult-Uur is te gast in Het 
Speelhuis. Binnen de spelregels van co-
rona kunnen 30 gasten live in de thea-
terzaal aanwezig zijn en actief participe-
ren in de discussie. Daarnaast kunnen 
belangstellenden ook online deelnemen 
via een teams verbinding en door mid-
del van de chat vragen of opmerkingen 
inbrengen. Inschrijven voor Cult-Uur op 
16 juni van 20.30 uur tot 21.30 uur kan 
door middel van een link op de website 
van D66 Helmond naar een digitaal 
aanmeldingsformulier. Bij de aanmel-
ding kan worden gekozen voor de live 
bijeenkomst in Het Speelhuis of voor 
online deelname. Ook kunnen daarbij 

vragen en opmerkingen worden opge-
ven in het kader van dit thema, zodat 
daar tijdens het Cult-Uur aandacht aan 
kan worden besteed.  D66 hoopt op een 
grote belangstelling voor dit belangrijke 
onderwerp, dus reageer snel als je erbij 
wilt zijn. 

Bestuur en fractie D66 Helmond

Contactgegevens D66 Helmond:
Maarten Selten, Fractielid Cultuur
Thea van Sambeeck, Bestuurslid
tvansambeeck@hotmail.com
telefoon: 06 - 41 61 17 47

Helmond Groeistad 2.0: goede woningen en
slimme mobiliteit zij n belangrij k 

D66 Helmond vindt dat het ook gewoon leuk moet zijn om in Helmond te wonen! 

HELMOND Helmond groeit! In hoeverre groeit cultuur mee? Onlangs heeft de Helmondse ge-
meenteraad de plannen goedgekeurd voor Helmond Groeistad 2.0, een ambitie om het centrum 
van de stad te ontwikkelen tot een moderne stedelijke omgeving waar veel mensen goed kunnen 
wonen en werken. In de plannen wordt ruim aandacht besteed aan de kwalitatieve groei van het 
stadscentrum en ook mobiliteit krijgt een nieuwe dimensie. En dat klinkt D66 als groene partij 

natuurlijk als muziek in de oren. 

F | D66 Helmond

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
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Vrij williger van de 
Maand - Declan: 

“Deze kleine momenten 
vind ik het mooist”

HELMOND Met het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021 wil 
het vrijwilligersveld meer mensen oproepen om zich in te 

zetten voor een ander. In het kader van de landelijke campagne 
Mensen maken Nederland deelt Helmondse Reddingsbrigade 

de Reddingsklos de vele verschillende gezichten achter de 
vereniging. In mei is Declan van Dijk (17) hun Vrijwilliger van de 
Maand: “Lesgeven is echt iets waar ik veel voldoening uit haal.”

Hoe ben je als vrijwilliger in 
de vereniging gerold?
“Ik heb zelf altijd heel veel lessen ge-
volgd bij De Reddingsklos. Op een ge-
geven moment zag ik dat anderen uit 
mijn groepje gingen lesgeven en dat leek 
mij ook leuk om te doen. Ik werd toen 
gevraagd om mee te helpen bij de snor-
kellessen en daar is het eigenlijk begon-
nen. Daarnaast werden we al regelmatig 
gevraagd om mee te kijken en te helpen 
bij bewakingen.”

Wat zijn jouw taken binnen de red-
dingsbrigade?
“Ik geef momenteel zwemles aan de 
jonge kinderen in badjes 1 tot en met 4. 
Daarnaast help ik mee met bewakingen 
bij bijvoorbeeld het Drakenbootfestival 
en de Braverun in Helmond. Vorig jaar 
heb ik 200 uur op Vakantiepark Prin-
senmeer gestaan. 
Ik had examenjaar en was in mei al klaar 
met school dus ik ben meteen begon-
nen bij de start van het strandseizoen! 

Ik vond het erg leuk om te doen en stond 
er vijf à zes dagen in de week. Dit jaar 
hoop ik meer te kunnen betekenen als 
EHBO’er, omdat ik mijn eerste jaar Ver-
pleegkunde heb afgerond. Oh, en sinds 
kort help ik Anke trouwens mee met de 
administratie.”

Wat vind je leuk aan het doen 
van vrijwilligerswerk?
“Soms zie je dat kinderen niet snappen 
wat ze moeten doen. Als je het vervol-
gens op een andere manier uitlegt of 
laat zien, en vervolgens valt het kwartje 
– dat zijn echt de mooiste momenten. Ik 
vind het echt heel leuk om kinderen te 
leren zwemmen. 

Lesgeven is echt iets waar ik veel vol-
doening uithaal. Ik geef ook les aan jon-
ge kinderen bij mijn andere sport: Krav 
Maga (vechtsport). Ik heb het altijd al 
fijn gevonden om mensen te helpen. Na 
mijn studie wil ik als verpleegkundige 
werken op de afdeling High Intensive 

Care (eerste hulp voor mensen met een 
psychiatrische stoornis).”

Wat wil je graag nog meer leren 
bij De Reddingsklos?
“Het lijkt me heel leuk om schipper te 
worden, zodat ik ook mag varen bij activi-
teiten en bewakingen. Ook het lesgeven 
vind ik heel leuk, dus daar wil ik graag 
mijn diploma’s voor halen. Binnenkort ga 
ik de opleiding Hulpinstructeur volgen 
en daarna de opleiding Instructeur.”

Wat vind je van deze vereniging 
en haar vrijwilligers?
“Ik vind het een heel gezellige club. Ik 
vind het jammer dat we soms mensen 
tekort komen. Het zou echt fijn zijn als 
er wat meer mensen waren om anderen 

te verlichten. Ik voel me hier in elk geval 
welkom, iedereen kan meedoen en het 
is er enorm gezellig.”

Wat zou je zeggen tegen de 
mensen die twijfelen om een 
handje te helpen?
“Ik zou zeggen: probeer het gewoon! En 
mocht de reddingsbrigade je niet aan-
spreken, dan zijn er nog veel meer plek-
ken waar je kunt helpen. Je kunt echt 
iemands dag maken door vrijwilligers-
werk te doen. Dat kunnen mensen zijn 
die hulp nodig hebben, maar ook andere 
vrijwilligers of bijvoorbeeld zorgverle-
ners – door hun werk weer te verlich-
ten. Al ga je één keer in de week ergens 
heen om de was te strijken of om koffie 
en thee in te schenken. Dat soort kleine 

taakjes helpen meer dan je denkt.”

Over het Nationaal Jaar 
Vrijwillige Inzet 2021
In heel Nederland zetten mensen zich 
met veel ambitie en gedrevenheid in voor 
een ander en zorgen voor verbinding in 
onze samenleving. Om deze dromen en 
ambities vorm te geven, organiseert het 
vrijwilligersveld, dat zich verenigt in Ver-
eniging Nederlandse Organisaties Vrijwil-
ligerswerk (NOV), in 2021 een campagne-
jaar waarin we meer mensen enthousiast 
maken voor het vrijwilligerswerk en een 
meer diverse groep mensen aanspreken 
om zich in te zetten voor een ander en de 
samenleving. Want Mensen maken Ne-
derland. Meer informatie vind je op www.
mensenmakennederland.nu

Declan van Dij k | F De Reddingsklos
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Voor al uw natuursteen binnen-buitenwerken

Heeft u zelf ideeën? Dan horen wij het graag van u!
www.koensterkennatuursteen.nl       ksterkennatuursteen@gmail.com

- Raamdorpels
- Deurlijsten

- Keukenbladen
- Muurafdekken

- Deurdorpels
- Etc.

- Vensterbanken

Beekerheide 26 - Beek en Donk - 0492-729479

Vanaf nu ook onlineVanaf nu ook online
te bestellen opte bestellen opwww.hardstenendorpels.nl

www.hardstenendorpels.nl

ROOIJE HOEFSEDIJK 61    •    GEMERT
0492 551414    •    INFO@BENIKHOUT.NL

Openingstijden:
ma t/m vr 8.30 - 17.00 uur
zaterdag 8.00 - 14.00 uurWWW.BENIKHOUT.NL

Douglas 
boomschorsplanken

Overkapping met
douglas hout

B e d a n k t  beste klanten !!!
De winkeliers willen u gezamenlijk bedanken voor uw klandizie in de afgelopen 
maanden. Ondanks de Corona maatregelingen en alle beperkingen bent u toch 

trouw gebleven aan ons. 

Wij stellen 20 prijzen beschikbaar met een waarde van 
€ 25,00 per pakket.

De actie duurt van 
5 juni tot 20 juni

Bij elke aankoop krijg je een invulbon. Je mag zo vaak meedoen als je wilt. 

Na invulling inleveren bij een van de volgende winkels; 
• De Readshop  • Kaatje Jans  • Hubo

De bekendmaking is op 26 juni

Voor dames, heren 
EN kinderen

knippen €15.-

Uitgroei 
kleuren € 20.-

Model fohnen 
€ 17.50

KAPSALONKAPSALONNicole

Mierloseweg 51, Helmond
T: 06 300 75 443

(Bel of kom langs om een afspraak te maken)

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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Deze week is mij n dochter Stacey 
33 jaar geworden, tij d vur wat 
kleine feestjes. Alhoewel we in deze 
tij d nog niet veul meugen feesten, 
hebben we het over een paar dagen 
uitgesmeerd en zondag sluiten we 
af met een klein vriendenfeestje.
Mij n gedachten gaan 33 jaar terug 
in de tij d. Toen ze werd geboren, 
een klein meske van net 5 pond 
mee unne fl inke bos donker haar. 
Waarvan ik al snel doorhad, ze 
is anders. Maar er was gin mak-
kelij ker tevreden kind als ons Sta-
cey. Al snel kregen we de diagnose 
verstandelij k beperkt en autisme. 
Waar bij  andere ouders een wereld 
instort, probeerden wij  haar zo 
vrolij k en positief meugelij k in het 
leven te laten staan zonder druk en 
haar vural te laten zij n wie ze is. 
Vanaf haar 5 jaar op speciaal on-
derwij s, heeft haar veul goed ge-
daan. Ze bulkt van het zelfvertrou-
wen en ondanks haar autisme is ze 
best sociaal. Onze keuze was niet 
een rugzak op een gewone school, 
nee dit bij zondere meisje hoorde 
op een speciale school vonden wij . 
Waar ze van haar 5 tot 18 op heeft 
gezeten.
Ook hadden wij   kunnen kiezen 
voor een baan in het (gewone) be-
drij fsleven waar ze een eenling is, 
waar vaak geen speciale begelei-
ding is, maar waar het bedrij f wel 
subsidie vur krij gt. Wij  vonden het 
heel belangrij k dat alles goed gere-
geld was voor haar en dat is voor 

ons een beschermde werkplek, 
want als je voor vol wordt aan-
gezien maar dat niet bent, kun je 
behoorlij k in de problemen komen. 
Via school werd dit allemaal gere-
geld.
Nooit heeft school of haar werk 
plek me teleurgesteld, altij d wer-
ken we samen. Wat voor andere 
ouders misschien een teleurstelling 
is als je kind op de sociale werk-
plaats gaat werken, is voor ons een 
geruststelling, ze zit daar bij zon-
der goed op haar plek in deze be-
schermde omgeving en nee dat was 
ook vur ons Stacey niet gemakke-
lij k, dat heeft echt wel een hille tij d 
geduurd om te wennen dat ge elke 
dag gaat werken. Maar niet opge-
ven en iedereen moet zij n steentje 
bij dragen in deze maatschappij , is 
wat we haar meegeven.
Via haar werk (Senzer) heeft ze 
veel leuke, lieve vrienden waar 
leuke uitjes mee worden gedaan, 
echte vrienden. Ook die laten Sta-
cey zij n wie ze is. Ze is blij , ze is ge-
lukkig met wie ze is. 
Mij n boodschap aan ouders met 
een zelfde soort kind is laat je kind 
zij n wie ze is. Probeer niet teleurge-
steld te zij n, zorg dat je kind op de 
plek is waar hij /zij  hoort en geluk-
kig is of wordt. Alhoewel ik haar 
nog steeds zie als een kind, is ze 
inmiddels een jonge vrouw van 33 
jaar die met haar beperkingen best 
goed in het leven staat. 
Speciaal onderwij s is in mij n ogen 
een voorrecht en geen degradatie 
en als je op de sociale werplaats 
mag werken ben je ook bevoorrecht  
Speciale dank aan de Antoon van 
Dij kschool en aan de werkleiders 
bij  Dorel Senzer, zonder jullie was 
het niet gelukt. 
Lieve Stacey, gefeliciteerd 
Trots dat ik jouw moeder ben. 

Fij n weekend iedereen
Tot volgende week

Kleine meisjes 
worden groot

Houdoe!

Met deze activiteit probeert Helmond 
Sport zelf invloed uit te oefenen op de 
inkomstenstroom. Naast de catering 
van het restaurant en Business Club 
en de uitgave van Rond de Toss gaat 
Helmond Sport met professionele vrij-
willigers ook het magazine nieuw leven 
inblazen. De komende weken gaan de 
club en KlaasenVandeursen actief op 
zoek naar adverteerders voor het ma-
gazine ‘Onze Club’, dat eind juli, begin 
augustus verspreid zal worden.

Er komen meer initiatieven om Hel-
mond Sport te ondersteunen. Ook komt 
oud-speler Roland van de Kerkhof met 
de Helmond Sport-hypotheek. 

Van de Kerkhof verwacht binnen enkele 
jaren 50.000 euro per seizoen op te ha-
len voor de club, waar hij in het seizoen 
1991-1992 zelf nog even speler van het 
eerste was.

KlaasenVandeursen Communicatie 
vind Helmond Sport de grootste ‘mar-
keting tool’ van de stad Helmond. Elke 
week wordt Helmond genoemd op de 
landelijke tv/televisie en internetkana-
len, laten we dit met zijn allen onder-
steunen.

Helmond Sport ‘Onze Club’ magazine
KlaasenVandeursen gaat Helmond Sport magazine verzorgen

HELMOND De uitgave van het magazine Onze Club gaat Helmond Sport per direct, in samen-
werking met de partner en sponsor KlaasenVandeursen Helmond, verzorgen. In goed overleg 
met Z Press (vorige uitgever) gaat ‘Onze Club’ met deze partners zelf de redactie, fotografi e, 

ontwerp, opmaak, drukwerk, verspreiding en acquisitie op zich nemen. 

Kunt u niet wachten om hierin te 
adverteren dan kunt u zelf contact 

opnemen met de club via mailadres: 
sales@helmondsport.nl of 

jenny@klaasenvandeursen.com

Van welleke club bende gai? 
Netuurlij k van 

Helmond Sport!!

Stap 3: Vereniging Togarashi – 
Ronin weer in de dojo! 

“Sinds de lockdown hebben we opti-
maal gebruik gemaakt van de mogelijk-
heden die het hotel biedt en is er volop 
in de parkeergarage getraind. Super hoe 
Fletcher daarin heeft meegedacht. Met 
een grote groep leden hebben we zo ver-
der kunnen trainen”, zegt Jeroen Geven, 
voorzitter van de vereniging. “Dit creëert 
over en weer een hoop goodwill en dat is 
belangrijk in deze bijzondere tijden.”  

Sensei Hans Spaan voegt daaraan toe: 
“We hebben van de gelegenheid ge-
bruik gemaakt om realistische situaties 
te trainen, in een donker gebouw met 
alledaagse obstakels. Als het mogelijk 
is, willen we dit minimaal één keer per 
maand terug laten komen.” Voor de rest 
van het jaar focust de vereniging zich 
op het aanhalen van de banden met de 
bond en andere, bevriende verenigin-
gen, zoals Budogym Katwijk. “Een groot 
deel van het succes van de vereniging 
is - naast het vele vrijwilligerswerk - de 
relatie en het optrekken met collega-bu-

doka. En deze relatie willen we zo snel 
als mogelijk herstellen. Als de situatie 
het toelaat, wordt op 13 november weer 
een stage georganiseerd. Dat is voor ons 
een belangrijke mijlpaal, na meer dan 
1,5 jaar onzekerheid.” Hans en Jeroen 
zijn zich er dan ook terdege van bewust 
dat dit zonder de steun van de leden 

wellicht niet mogelijk was geweest. 
“Keibedankt!” Team Togarashi-Ronin 
opent dus weer de dojo-deuren en no-
digt iedereen uit een keer een les bij te 
wonen! De lestijden zijn te vinden op de 
website:  www.togarashi.nl
Togarashi is ook te bereiken via
06-21675283. 

HELMOND Vanaf maandag 7 juni trainen de leden van Vereniging Togarashi-Ronin 
weer in de Spiegelzaal van het Fletcher hotel aan de Suytkade in Helmond. Na een (soms koude) 

periode van buitentrainingen maken de versoepelingen (stap 3) een terugkeer naar de dojo 
(trainingsruimte) mogelijk. En niet alleen voor de jiu jitsuka (jeugd vanaf 7 jaar tot en met 
volwassenen), maar voor alle disciplines (zoals iaido en jodo). Enkel het tai chi kent een 

korte uitstelperiode, zij starten weer vanaf 1 juli. 

F | Togarashi

hartstichting.nl
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De Kempel in beweging samen met Jibb+ 

Sportieve week
Fenne: “Sportstimulering is een van de 
leerpaden van onze studenten. Onder-
deel van het programma is het organi-
seren van een sportief evenement.” Fen-
ne vertelt dat vorig jaar ook met Jibb+ 
gesproken is over een samenwerking 
tijdens de Nationale Buitenspeeldag op 
de Helmondse basisscholen. Door coro-
na is dat destijds niet doorgegaan. “Dit 
jaar valt deze dag in de Week voor de 
Gezonde Jeugd, dus hebben we samen 
besloten dat we een hele week sportieve 
activiteiten gaan organiseren.”

Samenwerking
Op tien verschillende locaties in Hel-
mond worden gedurende de week ver-
schillende naschoolse activiteiten geor-
ganiseerd. De inschrijving is al gestart en 
de eerste aanmeldingen zijn ontvangen. 
Nicole van der Weerden is Coördinator 
setting Opvang en Onderwijs bij Jibb+. 
‘Via onze website www.jibbplus.nl kun-
nen leerlingen van groep 1 t/m 8 zich 
inschrijven voor de naschoolse spor-
tactiviteiten. De uitdaging zit hem vooral 

in het neerzetten van een activiteit die 
zowel voor kinderen uit groep 1 als groep 
8 interessant is. Maar gelukkig hebben 
onze buursportcoaches veel ervaring 
en kennis op dit gebied.” De studenten 
van De Kempel bedenken de buitenac-
tiviteiten, zorgen voor het draaiboek en 
zijn aanwezig bij de activiteit zelf. Jibb+ 
begeleidt de studenten in de voorbe-
reiding en tijdens de uitvoering van de 
sportactiviteit. 

Fruit- en groentewandeling
Nicole van der Weerden: “Naast het 
beweegaanbod voor de basisschoolkin-
deren vinden wij het ook belangrijk om 
peuters in beweging te krijgen.” Begin 
2021 is Jibb+ samen met GGD Zuid-
oost-Brabant gestart met het project 
‘Groente eten met Nijntje’. Alle 2-jarigen 
ontvangen bij het bezoek aan het con-
sultatiebureau het kookboek van Nijntje. 
“In het verlengde hiervan hebben we sa-
men met Nijntje een groente- en fruit-
wandeling ontwikkeld. Op woensdag 
9 juni en zondag 13 juni kunnen gezin-
nen meedoen met deze speurtocht. En 

dankzij onze samenwerking met ALDI 
Helmond krijgen alle kinderen onder-
weg ook heerlijk fruitwater en snack-
groente aangeboden.” 

Maak gezond gewoon
Jibb+ speelt een actieve rol bij het op 
de kaart zetten van gezondheid onder 
de inwoners van Helmond. Nicole van 
der Weerden van Jibb+ vertelt: “Door 
mee te doen met de Week voor de Ge-
zonde Jeugd willen we laten zien hoe 
we samen gezond weer gewoon kunnen 
maken.” Jibb+ zoekt in haar werkzaam-
heden regelmatig de samenwerking op 
met gemeente, zorgprofessionals en 
organisaties in de verschillende wijken 
van Helmond. 

“Super dat we deze keer in samenwer-
king met Hogeschool de Kempel in één 
week letterlijk een beweging op gang 
kunnen brengen.” Tijdens de Week voor 
de Gezonde Jeugd wordt door meerde-
re JOGG-gemeentes in heel Nederland 
aandacht gegeven aan een toekomst 
waarin iedereen gezond kan opgroeien.

HELMOND In de week van 7 tot en met 11 juni vindt de landelijke 
‘Week voor de Gezonde Jeugd’ plaats. Ook in JOGG-gemeente Helmond wordt hier aandacht 
aan besteed. Hogeschool de Kempel en Jibb+ slaan de handen ineen en organiseren in deze 
week verschillende sport- en spelactiviteiten door heel Helmond. “Iedere dag van deze week 

staan onze studenten klaar om een leuk naschools aanbod voor basisschoolkinderen te 
verzorgen”, vertelt Fenne de Bruijn van Hogeschool de Kempel.

F | Jibb+

Liesbreuk? In één
dag behandeld

De inrichting van dit bijzondere zorgpad komt voort uit reacties van patiën-
ten. “Veel mensen met een liesbreuk zijn nog jong”, zegt Janneke Hogeweg, 
verpleegkundig specialist chirurgie van het Elkerliek. “Zij willen het liefst zo 
snel mogelijk van hun klachten af zonder dat zij daar vaak het ziekenhuis voor 
moeten bezoeken. Lang wachten betekent vaak langer pijn en heeft gevolgen 
in het dagelijks leven van patiënten. Daar wil je mensen zo snel mogelijk vanaf 
helpen.”

Dag van behandeling
Bij deze nieuwe werkwijze worden patiënten rechtstreeks door de huisarts 
doorverwezen naar de ‘one-stop’ liesbreukbehandeling. De voorbereiding op 
de behandeldag vindt online plaats via de Elkerliek behandelapp. Onder meer 
via een voorlichtingsfilm krijgen patiënten een goede indruk van wat er precies 
gaat gebeuren. Pascal Teeuwen is een van de vier gespecialiseerde chirurgen 
die nauw betrokken is bij dit nieuwe zorgpad. 

“Deze strategie past bij het Elkerliek als nationaal verwijscentrum voor 
buikwandbreuken. Patiënten worden in de ochtend verwacht op de polikliniek 
chirurgie en worden hier gezien door de chirurg. In samenspraak met de pati-
ent bespreken we de operatietechniek. In de meeste gevallen kan een kijkope-
ratie worden uitgevoerd via drie kleine sneetjes in de buik.”

Na het gesprek met de chirurg gaat de patiënt naar de polikliniek anesthesie 
waar de wijze van anesthesie wordt besproken en vervolgens meldt de patiënt 
zich op de dagbehandeling. Na de operatie, die ongeveer een half uur duurt, 
kan de patiënt dezelfde dag weer naar huis. Na twee weken vindt een telefo-
nisch nazorggesprek plaats. 

Kortere wachttijd
Met deze nieuwe one-stop liesbreukbehandeling komt het Elkerliek tegemoet 
aan de vraag van veel patiënten. De wachttijd is door dit vernieuwde zorgpad 
teruggebracht naar maximaal vier weken.

HELMOND In het Elkerliek ziekenhuis in Helmond vindt 
voortaan diagnostiek en behandeling van een liesbreuk in 
één dag plaats. Door deze ‘one-stop’ liesbreukbehandeling 
wordt de wachttijd voor een ingreep sterk verkort en hoeft 

de patiënt maar één keer naar het ziekenhuis te komen.

F | Elkerliek Ziekenhuis

In de zelfhulpgroep depressie is er ruimte voor nieuwe deelnemers
HELMOND Zelfhulp is een mogelijk-
heid om met lotgenoten in contact te 
komen. De deelnemers komen regel-
matig samen zonder tussenkomst 
van de reguliere hulpverlening. In 
een groep kunnen deelnemers hun 
ervaringen delen, elkaar steunen 
en van elkaar leren. Door het deel-
nemen aan een zelfhulpgroep krijg 
je erkenning en begrip van lotgeno-
ten, wat in het dagelijks leven soms 
moeilijk is. Praten met anderen over 
hetzelfde probleem helpt!

In deze zelfhulpgroep is iedereen wel-
kom die kampt met de dagelijkse ge-
volgen van een depressie. Tijdens de 
bijeenkomsten krijg je de ruimte om echt 
naar elkaar luisteren en leer je beter om 
te gaan met het hebben van een depres-
sie. Je staat er niet alleen voor, krijgt ant-
woorden op talloze vragen en neemt zelf 
weer de regie in handen. Als jij je verhaal 
kwijt wil en je zoekt lotgenoten dan ben 
je in onze groep van harte welkom. Het 
ontmoeten van elkaar en elkaar onder-
steunen staat centraal. De groep komt 

één keer in de twee weken samen op 
dinsdagochtend in Eindhoven.

Aanmelden:
Voor meer informatie over de groep 
of om je aan te melden kun je kun je 
contact opnemen via mail/telefoon: 
eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl/040-
2118328. Voor meer informatie over 
Stichting Zelfhulp Netwerk Zuid-
oost-Brabant of andere zelfhulpgroepen 
kun je kijken op onze website: 
www. zelhulpnetwerk.nl

www. zelhulpnetwerk.nl
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Zorgverleners in Helmond en de Peel 
komen daarom met een oplossing voor 
acute zorg: een nauwere en betere sa-
menwerking tussen zorginstellingen in de 
regio. Op die manier kunnen de 250.000 
inwoners van de regio Helmond/De Peel 
ook in de toekomst bij spoedgevallen blij-
ven rekenen op goede zorg. 

Een gebrek aan beschikbare IC-bedden, 
onnodige ambulanceritten en onvol-
doende afstemming tussen zorgverle-
ners. Maar ook zorgvragen die niet door 
een professional behandeld hoeven te 
worden en veel tijd opslokken. Dat er in 
de zorg iets structureel anders moest, 
was volgens zorgverleners in de regio 
duidelijk. “De inrichting van de spoed-
zorg sloot niet aan op de zorgvraag”, ver-
telt Harrie Geboers, bestuursvoorzitter 
van Huisartsenposten Oost-Brabant. 

“Veel patiënten komen daardoor niet 
meteen op de juiste plek terecht.” Reden 
voor de zorgverleners (Elkerliek Zieken-
huis, Huisartsenpost Oost-Brabant, 
Savant Zorg, De Zorgboog, GGZ Oost 
Brabant, GGD Brabant-Zuidoost en de 
huisartsen in de regio) om de handen 
ineen te slaan. 

Zorg op de juiste plek
Eveline de Bont, bestuursvoorzitter van 
het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond: 
“Het is belangrijk dat we waar mogelijk 
zorg voorkomen of dat we zorg ombuigen 
en de juiste zorg op de juiste plek orga-
niseren.” Geboers vult aan: “Via de tele-
foondienst van de huisartsenposten en 
meldkamers kunnen we sommige vra-
gen al beantwoorden en kijken we waar 
een patiënt het beste terecht kan. Zo 
organiseren we de instroom bij spoed.” 
Ivo Bierens, huisarts en medisch direc-
teur van zorggroep Elan: “Niet iedereen 
hoeft een huisarts te zien. Zo kan iemand 
soms beter terecht bij een goed voorbe-
reide verpleegkundige van Zorgboog en/
of Savant. Door een minder centrale rol 
voor de huisarts kunnen we sommige 

zorgbezoeken voorkomen en andere 
doorverwijzen naar de juiste plek.” 

Moet ik naar dokter of niet?
Ruim 40 procent van de mensen die 
een dokter bezoekt, hoeft daar eigenlijk 
niet naar toe. Maar het is soms om in 
te schatten of je direct hulp nodig hebt, 
óf dat het kan wachten, óf je zelfs he-
lemaal geen hulp nodig hebt. Websites 
en apps spelen een belangrijke rol om 
daarin inzicht te krijgen. De website en 
app ‘Moetiknaardedokter’ geeft snel en 
betrouwbaar advies of en hoe snel je 
een dokter moet bezoeken.

Toekomstbestendig
De afgelopen periode is er al volop geëx-
perimenteerd om de zorg in de regio toe-
komstbestendig te maken. De zorgbe-
stuurders zien vooruitgang: “Natuurlijk 
is het lastig om goed samen te werken 
en met elkaar naadloze verbindingen in 
de zorg te maken. Wij zijn ervan over-
tuigd dat dit, mede door onze goede sa-
menwerkingscultuur, gaat lukken!” 

CHECK: welke zorg heb je nodig?  
• Levensbedreigende situatie? 
 Bel meteen 112. 
• Spoedeisend zoals hartklachten,
 een wond die gehecht moet worden
 of ander ernstig letsel? Bel dan 
 meteen je huisarts. In de avonduren,
 nacht en weekend bel je de 
 huisartsenpost. 
• Weet je niet zeker of je direct zorg
 nodig hebt? Kijk dan eerst op de app
 of website moetiknaardedokter.nl
 voor advies. Zorg dat je de app altijd
 bij de hand hebt: download hem 
 in de App Store of Play Store. 

Voorkomen van spoedzorg
leidt tot minder druk 

voor acute zorg
Van de spoedeisende hulp tot de ouderenzorg: overal is het 
druk. De oorzaak? Te weinig personeel, vergrijzing, groei in 
kwetsbare, complexe doelgroepen en – uiteraard – corona. 

Ook kan de inrichting van de zorg beter. 

F | moetiknaardedokter.nl 

Ook glasvezel in de Leonardusbuurt 
en Steenweg en omgeving

BINNENSTAD Supersnel internet en klaar voor de toekomst met glasvezel in heel Helmond. Met 
groen licht voor de Leonardusbuurt en Steenweg vordert het gestaag. De komende tijd gaat Glasvezel 

Helmond aan de slag met de engineering en de aanbesteding voor de aanleg van het glasvezelnet-
werk in deze eerste deelwijken van de binnenstad. Alle inwoners van de Leonardusbuurt en Steen-

weg en omgeving ontvangen binnenkort een brief van Glasvezel Helmond met meer informatie.

Henri de Bekker, directeur Glasvezel 
Helmond: “Glasvezel is hét netwerk van 
de toekomst. Mede door corona gaan de 
digitale ontwikkelingen snel. We zien dat 
mensen bewust kiezen voor glasvezel. 
Gezinnen die thuis werken en onderwijs 
volgen, ondernemers die hun producten 

online aanbieden en zorginstellingen die 
steeds meer gaan werken met online zorg.  
Wij leveren 2 glasvezels per huis. Eén 
voor televisie, internet en telefonie. De 
andere reserveren we voor slimme toe-
passingen in huis. Heb je glasvezel, dan 
kun je makkelijk gebruik maken van 

bijvoorbeeld huisbeveiliging, brandmel-
ders, bewegingssensoren en zelfs een 
paniekknop. Voor de eigen woning of 
om een oogje in het zeil te houden bij 
ouders die op leeftijd zijn. Samen met de 
gemeente en lokale partners werken we 
aan innovaties voor zorg en veiligheid in 
Helmond.”

Over Glasvezel Helmond
Glasvezel Helmond BV is het samen-
werkingsverband tussen gemeente Hel-
mond en de lokale glasvezelspecialist 
e-Quest. Glasvezel Helmond BV zorgt 
van 2019 tot en met 2022 voor een 
glasvezelnetwerk in allee straten van 
Helmond waar dit nog niet ligt.

hartstichting.nl
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Verdrietig, maar met een onuitwisbare herinnering aan haar leven, 
hebben wij afscheid moeten nemen van

Janina Janssen-Tilus
echtgenote van

Frits Janssen †

Zij overleed op 30 mei in de leeftijd van 96 jaar.

Henk en Doris
Riny en Jana
Hans †
Ruud
Fred en José
John en Caroline
Klein- en achterkleinkinderen

De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 5 juni in besloten familie-
kring.

Correspondentieadres:
coöperatie DELA 
t.a.v. familie Janina Janssen-Tilus
Meanderlaan 1, 5704 KW Helmond

START 26 JUNI  FORMULIEREN VOOR ZATERDAG 26-06   13.00 UUR INLEVEREN.

do 24-jun Ploegenpresentatie in Brest (i) SOORT

za 26-jun Etap 1 Brest >  Landerneau 187 km heu
zo 27-jun Etap 2 Perros-Guirec >  Mûr-de-Bretagne 182 km heu
ma 28-jun Etap 3  Lorient >  Pontivy 182 km vlak
di 29-jun Etap 4 Redon > Fougères  152 km vlak
wo 30-jun Etap 5 Changé >  Laval 27 km ITT 
do 1-jul Etap 6 Tours >  Châteauroux 144 km vlak
vr 2-jul Etap 7 Vierzon >  Le Creusot 248 km HEUV
za 3-jul Etap 8 Oyonnax >  Le Grand-Bornand 151 km BERG
zo 4-jul Etap 9  Cluses > Tignes 145 km BERG

ma 5-jul Rustdag in Tignes 
di 6-jul Etap 10 Albertville > Valence 186 km VLAK
wo 7-jul Etap 11 Sorgues > Malaucène na de Mont Ventoux199 km BERG
do 8-jul Etap 12 Saint-Paul-Châteaux > Nîmes 161 km VLAK
vr 9-jul Etap 13 Nîmes > Carcassonne 220 km VLAK
za 10-jul Etap 14 Carcassonne > Quillan 184 km HEUV
zo 11-jul Etap 15 Céret > Andorra-la-Vieille 192 km BERG
ma 12-jul Rustdag in Andorra
di 13-jul Etap 16 Pas de la Case > Saint-Gaudens 169 km HEUV
wo 14-jul Etap 17 Muret > Saint-Lary-Soulan Col du Portet178 km BERG
 do 15-jul Etap 18 Pau > Luz Ardiden 130 km BERG
vr 16-jul Etap 19 Mourenx > Libourne 203 km VLAK
za 17-jul Etap 20 Libourne > Saint-Emilion 31 km  ITT
zo 18-jul Etap 21 Chatou > Parijs 112 km VLAK

INSCHRIJFFORMULIER UW GEGEVENS WORDEN UITSLUITEND GEBRUIKT VOOR DIT SPEL. speelt bonusprijs
EMAIL INLEG €  10,00 P.LIJST
adres START 26-jun
plaats
TEL.
naam
rugnrs RENNERS

STAAT UW NUMMER IN HET ROZE DAN 

SPEELT U MEE VOOR DE EXTRA PRIJS
1 STAAT UW NUMMER IN HET GROEN
2 DAN SPEELT U NIET  MEE voor extra prijs
3 INVULLEN GRAAG IN BLOKLETTERS.
4  FORMULIEREN,WORDEN GESCAND.
5 FORMULIEREN INLEVEREN
6 VIA EMAIL pierre.snijders@hotmail.nl
7 OF PERSOONLIJK IN DE GESELDONK
8 SLUITINGSTIJD ZATERDAG
9 26-jun 13.00 uur voor beide

10 Betalen via NL07 ABNA 052 322 1150
11
12
13 email.>

STORTINGEN BINNEN 2 DAGEN op de bank
HET IS NIET TOEGESTAAN om een en dezelfde renner 2x bij de eerste 15 geplaatste renners te plaatsen.
Contactpersoon : PIERRE SNIJDERS,Tel.: 0651.604.226.       pierre.snijders@hotmail.nl

14 Bij geschillen beslist de organisatie. MINIMUM LEEFTIJD  18 JAAR
15  Er word gespeeld zonder winstoogmerk. Organisatie: Pierre Snijders

rugnrs TRUIEN 4  Bij inlevering van het formulier gaat U akkoord met het reglement.
GEEL   .  rugnr. reserve    renners HOOFDSPONSER

GROEN 1
BERG 2
WIT 3

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden.
De te winnen uitkeringen zijn afhankelijk 
van de   inleg. MAX.  van  een prijs is .   € 454,00

Alleen dit inschrijfformulier inleveren,
andere formulieren worden niet
geaccepteerd.

BEZORGERS GEVRAAGD DIERDONK 
Bakelsedijk, De kromme Geer, 

Schovenhortdweide, 
Walenburgweide

06-18938912  BEZORGING@DELOOP.EU 

Walenburgweide

06-18938912  BEZORGING@DELOOP.EU 
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DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT
www.damiaanhelmond.nl       Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout
Eucharistievieringen en misintenties 3 juni - 13 juni 2021 / week 22 en 23

Donderdag 3 juni 19.00 uur Luciakerk

Zaterdag 5 juni
12.30 - 13.00 uur Aanbidding in de Trudokerk
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna
Mia van den Reek-Canters; Overleden ouders Geven-Giebels
19.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout Sjan Merkx vw sterfdag

Zondag 6 juni 09.30 uur Luciakerk Mierlo-Hout Noud en 
Nelly Meulendijks-Smits; Marie-Thérèse Panhuizen;
Toos Huijbers-Adelaars; André de Bruijne

Maandag 7 juni
19.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna Stilteviering

Donderdag 10 juni 19.00 uur Luciakerk

Zaterdag 12 juni
12.30 - 13.00 uur Aanbidding in de Trudokerk
14.00 uur Luciakerk: doop Jalou Leijten en Vormsel Jöelle Leijten
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna
19.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout
Harrie van Asten; overleden ouders Weijts-Janssen

Zondag 13 juni
09.30 uur Luciakerk Mierlo-Hout
Overleden familie Dirks-Kanters; Anja van der Linden- Rooyackers vw sterfdag 
10.45 uur Luciakerk: Doop Metteo Bjelanovic
11.15 uur Luciakerk: Doop Myla Slegers
11.45 uur Luciakerk: Doop Sam Akkers

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

Eucharistievieringen en misintenties 5 juni – 13 juni 2021 / week 22 en 23

Zaterdag 5 juni 12.30 - 13.00 uur Aanbidding in de Trudokerk

Zondag 6 juni 11.00 uur Riet Boetzkes-Heijwegen, Hans van der Meulen, Gerard 
de Wit, Christien Coolen-van der Linden, Jac en Trees Jansen-Wijnheimer en fa-
milie Wijnheimer-Roelofs, Yvonne Mutsaers-Slegers, Bernard Bergkamp, Riet van 
Dijk-Hendriks, Marinus Raijmakers, Ciska Kerkhof-Sijmens, Jeroen Kager, Frans 
Schepers, Joep Corstens, Piet van de Kemenade, Arthur van den Boom.

Zaterdag 12 juni 12.30 - 13.00 uur Aanbidding in de Trudokerk

Zondag 13 juni 11.00 uur Miek Pleging, Antoon Der-
ks, Jo van Hoof-Hagebols, Jan van de Koevering, 
John Raymakers, Ad Mutsaers, Hendrik Merks.

www.damiaanhelmond.nl 

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

De Damiaan 
bij  Weekkrant 
De Loop
In deze uitgave van Weekrant De Loop 
vindt u de zomereditie van Parochie-
blad Damiaan de Veuster. 

De Damiaan wordt verspreid in de volgende 
wijken: Oranjebuurt-Zwanenbeemd (O.L. 
Vrouw), Stipphout (St. Trudo), Mierlo-Hout, 
Brandevoort, Helmond-West, Annawijk (St. 
Lucia/Goddelijke Voorzienigheid). Het blad 
dient ook bezorgd te worden in brievenbus-
sen met een nee-ja sticker. 

12e jaargang 
Nummer 2 

Juni 2021

Oplage 15.000 ex. 
www.damiaanhelmond.nl 3. Deuren open 4. Koster Toon 6. Pastoorke 10. Mirakel

Dit dagelijks ritueel is niet alleen maar mooi en teder, soms kan het heel ongemakkelijk zijn. Je kent el-kaar door en door om te weten dat niet heel het gedrag van de broeder die om de zegen vraagt goed is. In die zegen speelt ook mijn eigen per-soon en gedrag een rol. Ik ben wel-licht boos geweest op die broeder, ik heb me opnieuw vreselijk geïrriteerd of wellicht heb ik zelfs kwaad over hem gesproken. Soms weet de broe-der het en soms ook niet. 

Soms zou je die zegen wel wil-len weigeren maar gelukkig helpt het ritueel om het toch gewoon te doen. Daarmee helpt het ook om de zo noodzakelijke vergeving in een gemeenschapsleven ritueel vorm te geven. Op zo’n moment moet ik vaak terug denken aan het kruisje dat vader en moeder ons als kinderen voor het slapengaan gaven. Hoeveel vreugde zouden zij daar niet in be-leefd hebben maar ook hoe moeilijk zullen zij het gevonden hebben wan-neer mijn gedrag als kind hen soms tot wanhoop bracht? Toch kan ik me niet herinneren dat vader of moeder ooit deze zegen geweigerd hebben. 

De verrezen Heer zegent zijn leerlin-gen ook wanneer Hij van hen heen ging en werd opgenomen in de he-mel. Hij verwijt zijn leerlingen niets, maar Hij zegt hen de vrede toe en zegent hen! Opmerkelijk is dat – wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord – de Heer die opstaat 

uit het graf – vaak door kunstenaars is afgebeeld als Iemand die zege-nend uit het graf opstaat. Ook wan-neer men Jezus afbeeldt aan de rech-terhand van de Vader, zien we Hem vaak zegenend. Wij associëren Jezus dan ook met zegen. 

Onlangs werd het, op een pijnlijke manier duidelijk, hoe moeilijk het is om elkaar tot zegen te zijn. De Congregatie voor de Geloofsleer pu-bliceerde een document waarin zij stelling nam tegen het zegenen van verbintenissen tussen mensen van eenzelfde geslacht. Het document leidde tot veel teleurgestelde reac-ties, vaak met schaamte, pijn en ver-driet, allereerst in de gelovige LHTB gemeenschap, maar ook bisschop-pen, theologen en anderen lieten van zich horen. Het Vaticaan bena-drukte de nuances in het document en dat het hier niet om een veroor-deling van personen ging maar om een verbintenis die niet gelijk gesteld kan worden met het sacrament van het huwelijk en niet los gezien kon worden van de visie van de Kerk op seksualiteit. Nuances die in de wes-terse wereld de wenkbrauwen doen fronsen. 

Gedurende dit pontificaat van Paus Franciscus zijn we er als gelovige ge-meenschap vertrouwd mee geraakt om voortdurend te blijven staan in de spanning tussen uitersten. Het doel van de Paus is om in deze span-ning geduldig te volharden zodat er 

iets nieuws kan ontstaan. Een span-ning die hij wil gebruiken om tot on-derscheiding te komen. Het vraagt echter om een houding van respect, begrip en fijngevoeligheid naar alle kanten. Alleen zo bouwen we als ge-lovige gemeenschap aan een brug waarover we samen de Heer tege-moet kunnen gaan en Hij, zoals in de Paasverhalen, ons tegemoet kan komen. 
Zo wil Paus Franciscus ons tot zegen voor elkaar laten zijn. Geen gemak-kelijk opgave in een wereld waarin wij allemaal gelijk willen hebben en waarin polarisatie hoogtij viert. In de Romeinse verklaring gaat men niet langer in die spanning staan – mis-schien kan zij dat ook niet – maar kiest zij voor één kant. Mgr. Bonny, bisschop van Antwerpen verwoord-de het treffend: “Een leven vastzetten op één aspect en dan zeggen als dat ene niet juist zit, is alles verkeerd? Dat kan niet.” (De Standaard, 17 maart 2021) 

Elkaar tot zegen zijn is niet enkel een kwestie van een gebaar. Het houdt ook in dat we spreken vanuit respect, begrip en fijngevoeligheid. Je hoeft het dan nog niet met elkaar eens te zijn maar voorkom een spreken dat kwetst. Op het punt van zo’n gevoe-lig onderwerp als homoseksualiteit doet dit de apostolische exhortatie Amoris Laetitia (2016) waarin Paus Franciscus zegt: ‘Eerst bevestigen wij opnieuw, dat iedere mens, ongeacht seksuele oriëntatie, gerespecteerd moet worden en in zijn of haar waar-digheid gelaten. Uitingen van ‘on-rechtmatige discriminatie’ moeten zorgvuldig vermeden worden, met name elke vorm van agressie of ge-weld. De families moet respectvolle pastorale zorg worden aangeboden, zodat mensen met een homoseksu-ele oriëntatie hulp kunnen krijgen bij het ten volle uitvoeren van Gods wil in hun leven.’ (nr. 250) Deze taal strekt meer tot zegen, ofschoon ze voor sommigen te ver en voor an-

deren tekort zal schieten. Het laat in ieder geval ruimte voor gesprek en dialoog. 

Als religieuzen willen wij ons inzet-ten voor gesprek en dialoog, niet alleen in onze eigen gemeenschap-pen, in de Kerk maar ook met men-sen daarbuiten. Wij voelen mee met het verdriet van zovele LHTB-ers in en buiten onze Kerk. We denken ook aan hun ouders en grootouders, broers en zussen. Uit pastorale er-varing weten wij hoe velen van hen hopen en bidden om een zegenrijk woord en gebaar van een geloofs-gemeenschap die zij lief hebben en waartoe velen krachtens hun doop-sel ook behoren. De Congregatie voor de Geloofsleer mag dan haar redenen hebben, maar het gesprek en de dialoog moet zij blijven aan-gaan en zorgvuldiger zijn in haar 

Tot zegen geroepenDAMIAAN Iedere avond na de laatste gebedsdienst komen de broeders in een rij langs mij heen om persoonlijk de zegen te ontvangen. Een mooi en oud gebaar dat misschien wel tot de meest intieme momenten van de dag en de broederschap behoort. Eén voor één trekken de broeders met wie je lief en leed deelt langs je heen en je mag hen zegenen. Tenminste, zo voelt dat voor mij! Je mag hen het goede toezeggen –want dat is zegenen-, niet alleen voor de donkere uren van de nacht maar ook voor een volgende, nieuwe dag. 

Br. Bernardus Peeters ocso voorzitter KNR. F | ©Konferentie Nederlandse Religieuzen.

Lees verder op pagina 3.
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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

REGIO EnergieHuis Slim Wonen is het 
nieuwe serviceloket voor en door be-
woners in de regio. Gratis diensten voor 
bewoners en huiseigenaren om slim 
energie te besparen of op te wekken 
met deskundige gratis voorlichting om 
je woning te verduurzamen. 

EnergieHuis Slim Wonen is een nieuwe 
samenwerking van 8 gemeenten: Asten, 
Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, 
Helmond, Laarbeek, Nuenen en Some-
ren. Het initiatief is een voortzetting van de 
Stichting Energiehuis Helmond en het Ener-
gieloket Zuidoost Brabant.

8 Gratis energie-zelftests via 
‘Slim starten’
• Gratis Energiecheck om je gas- en electra 
jaarverbruik te vergelijken
• Woning-quickscan om je woning te 
scoren op bespaarmaatregelen
• Leuke bespaartest, om je eigen 
energieverbuikersgedrag te testen
• Alle subsidies en duurzame leningen 
in een overzicht
• Meer zelftests via het menu onder 
‘Slim starten’

4 Gratis bewoners webinars
• 7 juni: zonnepanelen: zelf slim e
lektriciteit opwekken?
• 14 juni: warmtepomp: een slimme 
oplossing voor jou ja of nee?
• 21 juni: slimme isolatie: wat je 
bespaart hoef je niet op te wekken!
• 28 juni: workshop woning-quickscan:

score van je eigen woning bepalen!
Direct aanmelden via website - 
Agenda - Juni 2021  

CV-ketel-gas-bespaartip 
Zet je CV-ketel zelf eenvoudig op 60 graden via 
zetmop60.nl en bespaar 5-10% gas per jaar.

Eigen woning-quickscan-score bepalen?
Bepaal zelf gratis je woning-quickscan-score 
en ga aan de slag met het verduurzamen van 
je woning. Ga naar de website – Slim starten 
– Woning QuickScan en bepaal je score. 

Serviceloket Spreekuur voor 
een korte vraag
Kijk op de website bij ‘contact’ voor de ope-
ning- en bezoekerstijden van het gratis te-
lefonische spreekuur, showroombezoek of 
maak een afspraak met een energiecoach.

Lokale initiatieven en collectieve acties
Ga via ‘Jouw gemeente’ naar de lokale ini-
tiatieven en collectieve acties in Asten, 
Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, 
Helmond, Laarbeek, Nuenen en Someren.

Juni 2021 EnergieHuis Slim Wonen
Nieuw in de regio: EnergieHuisSlimWonen.nl 

Verleden met een toekomst 

Ik heb me gespecialiseerd in architectuurfotografie en heb 
me tijdens het maken van deze eindserie gericht op het 
thema 'verleden met een toekomst', tevens ook de titel van 
mijn werk. Ik ben me hierbij gaan richten op herbestemde 
kerken en heb een prachtige fotoreportage gemaakt van 

het Speelhuis in Helmond. Jullie zijn hierbij allemaal van 
harte uitgenodigd om naar de expositie te komen kijken. 

Graag eerst meer informatie? Neem dan een kijkje op: 
www.area-2021.com.

HELMOND Danique van den Boomen studeert dit jaar af aan de NAVB (voorheen Foto-
vakschool). Ze vertelt: “Ter ere van de afronding van mijn studie organiseren ik en nog 42 

medestudenten een expositie in Loods 6 te Amsterdam, vrij en kosteloos te bezoeken van 
6 tot en met 11 september.

F|  Danique van den Boomen

BEZORGERS GEVRAAGD DIERDONK 
Bakelsedijk, De kromme Geer, 

Schovenhortdweide, 
Walenburgweide

06-18938912  BEZORGING@DELOOP.EU 

Walenburgweide

06-18938912  BEZORGING@DELOOP.EU 
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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

Zelfstandige woonruimte 
voor 1 persoon (vrouw) 

voor ca. 1 jaar, vanaf medio 
september. 06-18849701

BRIKETTENHOUT 
HELMOND 

Verkoop van kachelhout en 
briketten in verschillende 

soorten. Ophalen of 
bezorgen op afspraak, 

tel. 06-14992150. Voor 
haard-, kachel-, voorkorf- 

en zwembad hout 
verwarming. Zowel voor 
kleine of grote afname.

BUSINESS     OWNER

Lenie Klaasen
06-52716622

Wilt u kennis maken met de producten van 
Forever, bel dan vrijblijvend voor een af-

spraak. 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

ONROEREND GOED
Voor woningaan-
koop-begeleiding,

uwkoopmakelaar.nl

TE HUUR
TE HUUR

Opslag 15m2/37m3

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

TE KOOP GEVRAAGD
TE KOOPMarktspullen, antiek, klokken, 

schilderen, beelden en 
meer gezocht. Heb je iets? 
Bel Twan: 06-13208306.

www.fysio-brouwhuis.nl 
Cure tape 
Fysiotherapie en 
(kinder)oefentherapie
Oedeemtherapie • Parkinson 
NAH • Claudicatio intermittens 

Maaslaan 206, 
Helmond

0492-513025

Nieuwe behandelmethode bij 
(chronische) klachten

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

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

Bowen MierloBowen Mierlo

www.helmondnu.nl
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