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1.25

Helmond Akkerweg 70

Dahlia
Heeft prachtige grote 

bloemen. Diverse kleuren. 

2.79

WC DE BUS, NIEUWVELD 49B, HELMOND
TEGEN  INLEVERING VAN DEZE BON 10% KORTING

Woonaccessoires & Geurwinkel
• Lampe Berger
• Janzen
• Yankee Candle
• Woodwick
• Bridgewater
• Colmoré 

Nieuw:
BIBBI       
Bedding
Cleaning

More

De straten kleuren oranje

Aanstaande vrijdag is het eindelijk zover: dan start het EK voetbal van 2020! 
Het klinkt misschien wat vreemd, maar het EURO 2020 wordt écht gespeeld in 2021. Vorig jaar 
was het niet mogelijk een dergelijk toernooi te laten spelen door het coronavirus en daarom zijn 

de speeldata doorgeschoven naar 2021. Nu gaat het dan echt gebeuren.

Wij staan met zijn allen natuurlijk achter Oranje en je ziet dan 
ook dat verschillende huizen in die kleur versierd zijn. De oran-
je-gekte slaat toe. Overal in de winkels liggen oranje spulletjes 
en bij elke supermarkt zijn oranje (voedsel)producten te vinden.
Wij van Weekkrant De Loop doen uiteraard mee en hebben 

daarom een EK-special in deze editie opgenomen. Hierin vind 
je praktische informatie zoals een speelschema, maar ook een 
exclusief interview met onze eigen Berry van Aerle. Wij wen-
sen iedereen een fantastisch EK voetbal toe. 
Hup Holland Hup!

Foto en tekst: Wendy Lodewijk

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

Weekaanbiedingen

 

gestoomde
zalmmoten 2 stuks voor € 5,75 

Grote rauwe
Garnalen 

2 kilo voor € 22 
4 kilo voor € 40 

 

Zeeuwe lamsoor en
zeekraal

100 gr voor € 2,5 

Bij een aankoop boven de € 20 
krijgt u een Roelvis koeltas cadeau.
Tegen inlevering van deze advertentie. 

v

Psst...

Actieradius tot 455 km.*

씲379 p/m379
Vanaf:

De Kia e-Niro.

Tijdelijk extra scherp geprijsd

De Kia e-Niro heeft een 64kWh batterij met een actieradius tot 455 km. 
Het vermelde rijbereik is gemeten volgens WLTP. De Private Lease-aanbieding loopt via Kia Autolease en betreft een product gecerti쏾 ceerd door Stichting Keurmerk Private Lease. Het getoonde 
Private Lease tarief is een vanaf tarief gebaseerd op een looptijd van 60 maanden en 10.000 km per jaar. De actie is alleen geldig op voorraadmodellen en is geldig t/m 31-07-2021 met een uiterlijke 
start van het contract op 30-11-2021. Bekijk de volledige actievoorwaarden op kia.com of vraag ernaar bij jouw Kia-dealer. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Ontspannen elektrisch rijden tot wel 455 kilometer, toegang tot het 
grootste netwerk van openbare laadpunten in Europa 썗n op afstand je 
ruiten ontdooien. Ben jij klaar om elektrisch te gaan? Wij denken van wel.

*Volgens WLTP

VDNS Helmond 
Varenschut 21D
Tel. 0492 - 588 970
kia-vdns.nl
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Omdat iedereen anders is...

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

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

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

De Kia e-Niro was in 2020 de bestver-
kochte elektrische auto. Niet zo gek, 
de e-Niro overtuigt door grenzeloos 
comfort, ruimte voor het hele gezin en 
een actieradius tot maar liefst 455 ki-
lometer. Ontdek deze stoere crossover 
nu zelf in de showroom van VDNS 
Kia Helmond, of bel voor een proefri-
tafspraak: 06-41 36 67 37. De 100% 
elektrische e-Niro is daar verkrijgbaar 
voor een aantrekkelijke prijs of een 
laag private lease-maandbedrag. 

Alle bewegingsvrijheid die je zoekt 
Kiezen tussen elektrisch rijden of lang 
rijden hoeft niet meer. Ga je voor de 
Kia e-Niro, dan ga je voor zorgeloos 
rijplezier. Door de combinatie van een 
actieradius tot 455 kilometer en een 
snellaad-functie krijg je met deze aan-
trekkelijke crossover alle bewegingsvrij-
heid die je zoekt. De verrassend ruime 
laadbak en de slimme features maken 
de e-Niro bovendien de meest prakti-
sche elektrische auto in z’n klasse. 

Verrassend compleet
De Kia e-Niro is standaard zeer compleet. 
Zo wordt de auto onder andere geleverd 
met adaptive cruise control, 8“ audio dis-
play met achteruitrijcamera, climate con-
trol, elektrische handrem en vermoeid-
heidsherkenning. Bovendien kun je met 
het geraffineerde ambient light kiezen uit 
zes kleurinstellingen die precies passen 
bij je stemming. Dat wordt grenzeloos ge-
nieten, met respect voor de natuur. 

7 jaar fabrieksgarantie
Veiligheid en zekerheid gaan bij Kia bo-
ven alles. Daarom wordt de Kia e-Niro 
geleverd met 7 jaar fabrieksgarantie. Wel 
zo’n prettig gevoel.

Aantrekkelijke tarieven 
bij VDNS Kia Helmond
Bij VDNS Kia Helmond is de nieu-
we Kia e-Niro al verkrijgbaar vanaf € 
31.995,00. Liever zorgeloos rijden voor 
een vast bedrag per maand? Ook dat 
kan. Voor € 379,00 per maand rijd je 

een gloednieuwe Kia e-Niro, zonder 
onverwachte kosten (zie kader). Dit 
is inclusief verzekering, belasting en 
reparatie- en onderhoudskosten. Ook 
een laadpaal is eenvoudig te regelen via 
VDNS Kia Helmond. Bij aflevering zor-
gen we voor een laaddruppel waarmee 
je overal in Europa je auto kunt opladen.

Breng een bezoek aan de showroom 
Interesse in de nieuwe Kia e-Niro? 
VDNS Kia Helmond heeft maar liefst 20 
gloednieuwe Kia e-Niro’s op voorraad. 
Je bent dus verzekerd van een snelle 
levering. 

Uiteraard kun je zonder afspraak naar 
onze showroom komen, maar onze 
voorkeur gaat uit naar het maken van 
een afspraak, zodat je gegarandeerd een 
proefrit kunt maken en onze verkoop-
adviseurs je te woord kunnen staan. 
Voor een vrijblijvende proefrit of advies 
op maat kun je telefonisch een afspraak 
maken via: 0492 588 970. 

Actie VDNS Kia Helmond: test en 
ontdek nu zelf de Kia e-Niro! 

Private lease
Kies je voor private lease, dan kies je voor zekerheid. Voor een vast maandbedrag rijd je een goednieuwe 
auto. In die prijs zit inbegrepen: aanschaf, rente, reparatie- en onderhoudskosten, allriskverzekering, 
inzittendenverzekering, 24-uursservice, wegenbelasting en btw! Tevens is inkoop van je huidige auto 
mogelijk en zeer interessant. 

Een actieradius tot wel 455 km voor € 379,00 per maand (private lease) of voordeel tot € 4.000,00!

Spanning tussen vraag en aanbod woningmarkt verder toegenomen in 2020 
REGIO Vraag en aanbod op de koopwoningmarkt zijn ook in 2020 verder uit elkaar gegroeid. 

Steeds meer woningen werden verkocht boven de vraagprijs en woningen stonden minder lang 
in de verkoop. In steeds meer gemeenten werd er gemiddeld overboden. Dit melden het CBS en 
het Kadaster in gezamenlijk onderzoek naar spanningsindicatoren op de koopwoningmarkt, in 

opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

In dit onderzoek is de transactieprijs van 
verkochte woningen vergeleken met de 
laatst bekende vraagprijs. In 2020 werd 
50 procent van de woningen verkocht 
tegen een prijs die hoger was dan de 
vraagprijs, terwijl 38 procent van de 
verhandelde woningen onder de vraag-
prijs werd verkocht. In 2015 werd nog 
87 procent van de woningen onder de 
vraagprijs verkocht, tegenover 7 procent 
die boven de vraagprijs van eigenaar 
wisselden. Als er meer woningen boven 
de vraagprijs worden verkocht, is dat 
een teken van een krapper wordende 
koopwoningmarkt.

In steeds meer gemeenten 
boven vraagprijs verkocht
Na de verkoop van een bestaande koop-
woning kan de ratio transactieprijs/
vraagprijs worden berekend. Een ratio 
van 1 wil zeggen dat de transactieprijs 
van een bestaande woning gelijk is aan 
de laatst bekende vraagprijs. Een ratio 
groter dan 1 betekent dat er meer be-

taald is dan de vraagprijs, er is overbo-
den. Een ratio onder de 1 betekent dat er 
minder betaald is dan de vraagprijs. In 
2017 was in slechts vier procent van alle 
gemeenten de mediane ratio boven de 1. 
In 2020 was in bijna tweederde van de 
gemeenten de ratio gelijk aan of groter 
dan 1.
Waar in 2017 het overbieden met name 
een Amsterdams fenomeen was, sa-
men met een aantal grote steden, was 
in 2020 overbieden de norm geworden 
door het hele land. Ook nam het aantal 
gemeenten waarbij in doorsnee meer 
dan twee procent overboden werd, 
drastisch toe. In 2017 was dit slechts in 
een enkele gemeente het geval, in 2020 
werd in bijna vijftig gemeenten gemid-
deld meer dan twee procent overboden.

Woningen minder lang te koop 
aangeboden
Woningen worden steeds sneller ver-
kocht. Begin 2015 stond een verkochte 
woning gemiddeld tien maanden te 

koop en sindsdien werd de gemiddelde 
aanbodtijd steeds korter, tot ruim twee 
maanden in 2020. Eind 2020 is de ge-
middelde aanbodtijd van verkochte wo-
ningen in geen enkele provincie langer 
dan drie maanden.

Spanning op de koopwoningmarkt
Het Kadaster en het Centraal Bureau 
voor de Statistiek hebben voor het mi-
nisterie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties gezamenlijk onder-
zoek gedaan naar indicatoren om de 
spanning op de woningmarkt te meten. 
Naast vraag- en aanbodindicatoren, zijn 
ook kenmerken van de kopers geanaly-
seerd. Zo is de gemiddelde leeftijd van 
de huizenkoper sinds de crisis gelei-
delijk opgelopen en is het aandeel van 
koopstarters toegenomen in het aantal 
verkopen in de loop van 2020, maar 
kwam in december een stuk lager uit. 
Het volledige onderzoek naar de ken-
merken van kopers is te vinden op de 
site van het Kadaster.

www.helmondnu.nl
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Coronavergoeding woonkosten (TONK) voor 
inwoners verhoogd
De TONK-regeling is er sinds dit jaar voor inwoners die door corona financiële 
problemen hebben. TONK is een vergoeding als de huur of hypotheek niet 
meer betaald kan worden. Er is tot nu toe minder gebruik van gemaakt dan 
ingeschat. Terwijl de nood bij sommige mensen hoog is. De gemeenten 
Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en 
Someren hebben besloten om de TONK-regeling ruimer te maken.

Wat houdt de TONK in?
TONK staat voor Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten. Het is een 
eenmalige gift voor woonlasten (huur of hypotheek). De hoogte van de TONK 
uitkering hangt af van de specifieke situatie. Het gaat om minimaal € 1.750,- 
en maximaal € 3.000,-.

Wie komt in aanmerking voor de TONK? 
Deze regeling is bedoeld voor inwoners die - ondanks alle steunpakketten - buiten 
de diverse regelingen vallen. Ondernemers, maar ook andere inwoners.
De TONK is voor alle inwoners ouder dan 18 jaar uit Asten, Deurne, Geldrop-
Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren. Inwoners komen in 
aanmerking als hun huishouden - vanwege de coronamaatregelen - in januari 
2021 tussen de 25% en 100% minder inkomen had dan in januari 2020. 
Daarnaast wordt er gekeken naar de totale woonlasten. Voor ondernemers met 
een Tozo-uitkering kan de TONK een aanvulling zijn.

TONK aanvragen? 
De TONK-uitkering is digitaal via www.senzer.nl/TONK aan te vragen. Dit gaat 
veilig via DigiD. Belangrijk is om de aanvraag volledig en eerlijk in te vullen én ook 
de gevraagde gegevens mee te sturen. De TONK kan worden aangevraagd tot 
uiterlijk 1 oktober 2021.

Inwonersenquête: Hoe ziet Helmond er in de 
toekomst uit? 
Hoe gaan we de komende 20 jaar in Helmond om met verkeer, wonen, 
natuur, energie en werken? Dat is de gemeente Helmond nu aan het 
beschrijven in de omgevingsvisie. De gemeente stelt de visie op samen met 
inwoners, ondernemers en allerlei organisaties in de stad. 

Op verschillende momenten halen we informatie en meningen op. Zo brengen 
we in beeld wat de belangrijkste onderwerpen zijn om de komende jaren aan 
te werken. Want we kunnen in de toekomst niet alles in de stad tegelijkertijd 
voor elkaar krijgen. We moeten samen keuzes maken. Helpt u ons ook bij het 
maken van de keuzes? Vul dan de vragenlijst in op www.helmond.nl/vragenlijst.
Het invullen van de vragenlijst kost u ongeveer 10 minuten. Uw antwoorden 
verwerken we anoniem. 
 

Bekendmakingen

Kennisgeving Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij hebben besloten om op 

basis van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften vast te stellen voor Domino’s Pizza 

Helmond Brouwhorst, Brouwhorst 7 in Helmond. Het betreft maatwerkvoorschriften voor het 

lozen van afvalwater.

Bezwaar maken

Binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (7 juni 2021) kan door 

belanghebbenden bezwaar worden ingediend. Een bezwaarschrift moet worden gezonden aan 

burgemeester en wethouders van Helmond, t.a.v. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, postbus 

950, 5700 AZ Helmond. Men kan een bezwaarschrift ook digitaal indienen. Kijk hiervoor op 

www.helmond.nl, of neem contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

Voorlopige voorziening

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na verzending van het besluit, tenzij 

gedurende genoemde termijn bezwaar is ingediend én een verzoek om voorlopige voorziening 

is gedaan. Het besluit treedt dan niet in werking voordat er een beslissing is genomen 

over het verzoek. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de 

Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.

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

Langdonkstraat 17 t/m 27 31-05-2021 oprichten 28 appartementen 5666835

(oneven)   en 35 woningen, blok 24

Jacob v Wassenaerstraat 38 31-05-2021 vervangen raamkozijnen 5920797

Binderseind 19 en 19B 31-05-2021 transformatie appartementen  5916219

Nieuwveld 27 31-05-2021 samenvoegen winkelunits 5897597

Veehuisehoeve 3 31-05-2021 plaatsen hek  5876339

Deurneseweg 11 31-05-2021 uitbreiding docentenkamers 6066673

Zoete Kers 73 31-05-2021 glaswand op terras 6092163

in Ecozone thv Broederwal 31-05-2021 realiseren mobiele hangplekken 5954379

en nabij de skatevoorziening aan de Kaldersedijk

Groot Schuilen 4 31-05-2021 vervangen dakkapel  5903553

De Plaetse 108 en 110 31-05-2021 splitsen woning naar 2 appartementen 5939547

Bachlaan 1 31-05-2021 kappen 2 bomen 6118239

Aarle-Rixtelseweg 63 31-05-2021 kappen Acacia’s 6036875

Hannie Schaftplein 9 31-05-2021 plaatsen dakkapel voorgevel 6021439

Houtse Parallelweg 55 31-05-2021 vervangen/uitbreiden erfafscheiding  6046905

  

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

Bachlaan 1 28-05-2021 kappen 2 bomen 6118239

Kaldersedijk 30 31-05-2021 oprichten woning en strijdig gebruik 5468195

Kanaaldijk N.W. 45 28-05-2021 interne wijzigingen pand 6118531

  en onderhoud kap

Sijzenstraat 8 28-05-2021 uitbreiden woning 6119165

Vliehorstweide 13 29-05-2021 uitbreiding woning 6121279

Rietbeemdweg 3 28-05-2021 nieuwbouw van een bedrijfsgebouw  6040631

Rivierensingel 79 28-05-2021 verzoek ontheffing bestemmingplan 6120207

  (kamerverhuur)

Evertsenstraat 36 01-06-2021 vlizotrap vervangen voor vaste trap 6126875

Amijsdonk 1 28-05-2021 oprichten woning 5854745

Peerke Klinkstraat 3 01-06-2021 verzoek ontheffing bestemmingplan 2021-X1339

  (kamerverhuur) 

Bezemheide 2 01-06-2021 aanleggen uitweg 6127073

Zijdevlinder 3, kavel Z14 02-06-2021 oprichten woning 5943445

Stiphout-Zuid 

Vossenbeemd 47 02-06-2021 bouw van industrieel bedrijfspand 6132059

  met kantoor

Veestraat 12 02-06-2021 wijzigen van de bestaande gevelreclame 6131453

Rector Heuvelsstraat 8 03-06-2021 uitbreiden woning 5901985

Gerstdijk, sectie Z 768-769 18-05-2021 uitbreiding nieuwbouw onverwarmde hal 5991239

  voor opslag

Mozartlaan 9 04-06-2021 plaatsen dakkapel 5994703

Reggestraat 29 05-06-2021 plaatsen overkapping 6140181

Willemstraat 14 04-06-2021 maken uitweg 6139517

Geweigerde omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Binnen Parallelweg 58A 01-06-2021 realiseren 16e app.  5857051

  en vergroten fietsenstalling

Verleende drank- en horecavergunningen (2)
Aanvrager horeca: Locatie: Omschrijving: Registratienr./

   datum verzending:

De Kade Havenweg 4A drank- en horecawetvergunning  34472695/

   27-05-2021

Cafetaria De Wal Noord Koninginnewal 44 drank- en horecawetvergunning 50561424/

   27-05-2021

Meer informatie

U kunt bij de afdeling Veiligheid en Naleving informatie krijgen over verleende vergunningen, 

via telefoonnummer 06-18591000 of via gemeente@helmond.nl.

Logo in ZW/DIA

Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100

Grijs/Wapen: K=50

Grijs/Helm: K=25

Grijs/Kroon: K=15

Infopagina

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

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

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  

Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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Bekendmaking ontwerpbesluit hogere waarden geluid
Projectlocatie: Datum ter inzage Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf: legging tot en met: 

Weth Ebbenlaan 11-06-2021 23-07-2021                    wijzigen school 2021-X0792

135 t/m 159 (oneven)   naar 13 wooneenheden en maken uitweg

 

Inzage

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken 

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

in het (tijdelijke) Stadskantoor, Binnen Parallelweg 44 te Helmond. Om de stukken in te zien 

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

0492.

Zienswijzen indienen

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

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

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

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

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

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:

RVM Metaal  Achterdijk 11K  het starten van een bedrijf

   voor metaalbewerking

Wet bodembescherming (Wbb)
besluit ingevolge artikel 39c Wbb

Konings Groep B.V. heeft een verzoek ingediend tot het instemmen met het evaluatieverslag 

van de bodemsanering voor de locatie Weg op den Heuvel 35 (Stadskantoor) te Helmond 

(locatiecode: AA079409159). Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om 

in te stemmen met het evaluatieverslag. De bodemsanering is hiermee afgerond.

Inzage

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

betrekking hebbende stukken zijn vanaf 10 juni tot 22 juli 2021 in te zien bij cluster Milieu 

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

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

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit tot zes weken na bekendmaking ervan. Dit doet u door 

een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij: Burgemeester en wethouders van Helmond, 

Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Het bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden 

via www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige 

voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak 

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

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

Ingediende evenementenvergunningen (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Registratienr.:

Kromme Geer 13 11-05-2021  Dierdonkdagen 2021                                  2021-00339  

  (10 t/m 13 september 2021)

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

Titaniastraat 2 25-03-2021 aanvraag kamerverhuur  5943449

Kluisstraat 12B 23-03-2021 aanvraag erfafscheiding  5935749

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

plannen liggen niet ter inzage. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat ons 

college over de plannen heeft beslist. Verleende vergunningen worden eveneens gepubliceerd.

 

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

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

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen voor deze personen de aantekening 

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

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

voor overheidsinstellingen waardoor dit gevolgen kan hebben voor uitkeringen, aanvragen 

paspoort, subsidies enzovoort. 

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum  

El Bouhali, M.  23-02-1986

Azarfane, Z.  27-10-1987

Aguarroum, M.  00-00-1966

Gähler, J.J.M.  21-05-1999

Băţan, M.A.  07-07-1988

Constantin, F.  07-05-1983

Hădărean, M.D.F.  04-10-1990

Zienswijzen

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

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

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

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

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

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

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

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

definitief besluit genomen. 

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

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

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

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

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

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

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

aanvragen paspoort, toeslagen, ziektekostenverzekering, subsidies enzovoort. 

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum  

Sars, M.M.  08-07-1992

Raets, N.  10-01-1991

Haazen, N.E.A.A.  10-03-1983

Sitkowski, P.  02-10-1996

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

Hüsnü, I.  29-09-1995

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten 2 parkeerplaatsen aan te wijzen als 

parkeergelegenheid voor elektrische auto’s met gebruik van de laadpaal in de volgende straten:

• Ameidepark 716 (VKB 2110);

• Laathoeve 25 (VKB 2109).

Meer informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Het inzien van de besluiten kan alleen op 

afspraak. U kunt uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak. Ook zijn verkeersbesluiten 

in te zien op www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact 

opnemen met dhr. N. Jacobs via tel. 0492-587585. Burgemeester en wethouders van Helmond 10 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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Try it. Wear it. Love it.
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EKona. Onze koning op het veld!
Nu tijdelijk in prijs verlaagd. Private Lease vanaf €344,- per maand. 
Wat een monsterscore op deze elektrische SUV. Hyundai KONA? Yes, (p)lease!

Goedkoop overstappen naar elektrisch rijden? Dit is het moment. Maak de wissel 
en rijd direct weg in een Hyundai KONA Electric uit voorraad. OP=OP! 
Bekijk onze voorraad op oostendorp-autogroep.nl/EKona

Een monsterscore op deze
best verkochte e-SUV

EKONA
Nu tijdelijk in prijs verlaagd. Private Lease vanaf €344,- per maand. 
Wat een monsterscore op deze elektrische SUV. Hyundai KONA? Yes, (p)lease!

EKONA

Oostendorp Hyundai Helmond
Varenschut 5 in Helmond  I  T. 0492 74 56 00

Actieradius tot 484 km  Snelladen in 54 minuten  Best verkochte e-SUV € 344,-P.M.

Gecombineerd verbruik: 14,3 -14,7 (kWh/100 km) / 6,8 - 7(km/kWh); CO2 - emissie: 0 (gr/
km). Verbruiksgegevens en actieradius zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens 
de Europese richtlijnen EU 2018/1832 en 2017/1151 • Aangeboden tarieven zijn op basis 
van 60 maanden en 10.000 km per jaar • Op basis van een KONA Electric mid-range 39 kWh 
Comfort • De KONA Electric long-range 64 kWh rijd je al vanaf €366,- incl. BTW • Bovenge-
noemde tarieven gelden t/m 30 juni 2021 • Dit actieaanbod geldt zolang de voorraad strekt 
en bij een Private Leasecontract welke is afgesloten in de periode vóór 1 juli 2021 • Vraag 
naar de voorwaarden bij een van onze verkoopadviseurs • Druk- en zetfouten voorbehouden.

Private Lease Selectie

Private Lease vanaf

Ben er snel bij OP=OP

Vanaf 10 juni geven wij

op ALLE bomen en planten!

40% KORTING 

Natuurlijk is er nog volop keuze in eenjarige 
perk-, hang- en terrasplanten. Ook ons assortiment 
winterharde buitenplanten biedt nog volop keuze!

Ook niet-levende artikelen zoals producten van 
Gardena, beelden, gereedschappen en andere 
artikelen zijn voorzien van scherpe kortingsstickers 
tot wel 50% korting!

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

Defi nitieve sluiting zaterdag 26 juni.
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Helmondse Kim ziet uitdaging in horeca
Werk te zien tijdens Crafted 2021

De horeca is de afgelopen anderhalf jaar 
hard geraakt door de pandemie. En nu 
de zaken weer langzaam de deuren mo-
gen openen, is de branche dringend op 
zoek naar personeel. Kim volgt de oplei-
ding leidinggevende in de bediening bij 
het Summa College in Eindhoven.

“Dat is op zich niet zo verwonderlijk”, 
vertelt ze. “Want ik werk al vier jaar in de 
horeca.” Vorig studiejaar rondde ze een 
opleiding in de kinderopvang af. “Ik had 
voor die opleiding gekozen na mijn vm-
bo-diploma aan het Carolus Borromeus 
College in Helmond”, vertelt ze. 
Het zat haar toch niet lekker. “Op een 
bepaald moment bleef ik zitten met een 
gevoel van ‘wil dit wel écht gaan doen?’. 
En toen was de keuze eigenlijk snel ge-
maakt”, zegt ze. “Want ik heb het altijd 
naar mijn zin gehad in de horeca.” Ze 
was wel zo slim om haar opleiding in de 
kinderopvang eerst af te ronden. “Dan 
kan ik daar nog altijd op terugvallen.” 

Online les
Middenin tijden van corona begon Kim 
aan haar horeca-opleiding. “Ondanks 
de online les heb ik al veel geleerd”, ver-
telt ze. Zo staat Kim begin juli ook met 
een zelf gemixt likeurdrankje op evene-
ment Crafted, dat in Eindhoven wordt 
gehouden. In winkelcentrum Heuvel 
Eindhoven en Dynamo Eindhoven laten 
studenten van Summa College zien wat 
ze de afgelopen jaren hebben geleerd.
Het evenement wordt sinds 2018 ge-
houden om creatieve studenten van de 
mbo-instelling in het zonnetje te zetten. 
Deze keer kunnen de studenten van de 
veertien creatieve opleidingen wel in ‘le-
vende lijve‘ shinen. 
Het imago van horeca is bekend: lange 

dagen, werken als andere mensen vrij 
hebben en niet te hoge salarissen. Kim 
Bijnen heeft daar helemaal geen proble-
men mee. “Ik vind mijn huidige baantje 
in een restaurant echt leuk. Bovendien 
kan ik mij na deze opleiding verder spe-
cialiseren.” Wat dat betreft heeft ze ook 
zin in de horecawedstrijden. “Die bieden 
mij een kans om te laten zien wat ik kan.”

Modeshow 
Naast de mixdrankjes van Kim en haar 
klasgenoten, kunnen bezoekers van 
Crafted ook genieten van onder meer 
fijne patisserie, een modeshow, een 
afstudeershow van interieurstylisten en 
meubelmakers én – ook leuk! - eetbare 
kunst van top-koks. Vanuit -de voor de 

gelegenheid ingerichte– Studio Crafted 
worden rechtstreekse uitzendingen 
verzorgd. Belangstellenden zijn op 3 juli 
welkom in winkelcentrum Heuvel en 
Dynamo.

Tijdens Crafted zal Kim ook haar best 
doen om mensen niet alleen voor haar 
drankje te interesseren, maar ze ook 
als een goede gastvrouw naar andere 
activiteiten te leiden. “Ik zie dat als een 
uitdaging.” Wat dat betreft is Crafted net 
als haar baantje in de horeca. Ze wil er-
voor zorgen dat mensen het naar hun 
zin hebben.

Meer informatie over Crafted via 
www.crafted.nu

HELMOND Kim Bijnen uit 
Helmond wil het helemaal gaan 
maken in de horeca. Voor het 
afstudeerevenement Crafted, 
begin juli in Eindhoven, heeft 
ze een speciale likeur gemaakt. 
De Helmondse Kim Bijnen (20) 
heeft het voor elkaar. Na een 
opleiding in de kinderopvang 
heeft ze gekozen voor een 
vervolgstudie in de horeca. Als 
er bedrijven zijn die de komende 
jaren veel personeel kunnen 
gebruiken, dan zijn het wel 
cafés, restaurants en hotels.

Kim Bijnen aan het werk tijdens haar opleiding in Eindhoven | F Bert Jansen

Ruim 11,8 miljoen 
Nederlanders lezen 
wel eens een huis-
aan-huiskrant 

Bevestigd: 
Huis-aan-
huisbladen 
blijven 
onveranderd 
sterk
REGIO Op 3 juni heeft het 
NOM de NOM Regiomonitor 
2021 bekendgemaakt, het on-
derzoek waarin de nieuwste 
bereikcijfers van ruim 200 
huis-aan-huiskranten zijn op-
genomen. Uit dit onderzoek 
blijkt vooral dat het medium nog 
steeds over een onveranderd 
hoog bereik beschikt. Ruim 11,8 
miljoen Nederlanders lezen wel 
eens een huis-aan-huiskrant. 

Stabiel en waardevol medium
Uit het onderzoek komen ver-
schillende resultaten naar voren. 
63% van de Nederlanders heeft 
aandacht voor de advertenties en 
50% onderneemt actie naar aan-
leiding van een advertentie. Dit 
zorgt ervoor dat het medium juist 
voor adverteerders een effectief 
middel is om een grote groep men-
sen te bereiken en aan te zetten 
tot actie. Het meest opvallende 
van deze cijfers zijn niet de cijfers 
van dit jaar, maar de resultaten 
van de afgelopen jaren. Het bereik 
is de afgelopen jaren erg stabiel 
gebleven. Of je nou naar 2012 of 
2021 kijkt, de huis-aan-huiskrant 
is uniek in stabiliteit voor lezer en 
adverteerder.

Zo zie je maar weer, heel veel Ne-
derlanders willen op de hoogte 
blijven van lokaal nieuws en veel 
adverteerders willen die mensen 
bereiken.De huis-aan-huiskrant is 
en blijft die verbindende schakel.

Gaby van den Waardenburg wordt opnieuw lijsttrekker
voor D66 Helmond! 

Gaby van den Waardenburg was ook 
voor de gemeenteraadsverkiezingen in 
2018 de lijsttrekker voor de partij met als 
resultaat een versterking van de positie 
van D66 in de gemeenteraad en deelna-
me aan de coalitie.  

Als wethouder Stedelijke Ontwikkeling 
heeft zij zich ingezet voor Helmond en 
alle Helmonders. Ze heeft daarbij mooie 
dingen bereikt, onder andere op het ge-
bied van woningbouw in het stadscen-
trum, de aanpak van aandachtswijken 
en verduurzaming van gemeentelijk 
vastgoed en het afvalsysteem. Gaby is 
van mening dat D66 in Helmond ook 
na de verkiezingen weer een stevige 

collegepartij kan zijn en wil zich voor 
deze periode namens D66 inspannen 
voor de ontwikkeling van Helmond tot 
Groeistad 2.0 met een extra focus op de 
sociale tweedeling in en duurzame groei 
van de stad.  
De gemeenteraadsverkiezingen worden 
gehouden op 16 maart 2022. Tot deze 
datum zullen D66 Helmond en Gaby 
van den Waardenburg als lijsttrekker 
nog regelmatig van zich laten horen. Na 
de zomer zal het verkiezingsprogramma 
zijn afgerond en kiezen de leden de kan-
didaten voor de verkiezingen van de ge-
meenteraad. En daarmee is de voorbe-
reiding compleet en gaat de campagne 
definitief van start. 

HELMOND D66 Helmond heeft bekendgemaakt dat Gaby van 
den Waardenburg gekozen is tot lijsttrekker voor de gemeente-
raadsverkiezingen 2022. De leden van D66 Helmond hebben 

haar hiermee het vertrouwen gegeven dat zij de beste kandidaat 
is om voor de nieuwe raadsperiode de D66-kar te trekken. Ook 
heeft zij de ambitie uitgesproken om, als de gelegenheid zich 
voordoet, weer als wethouder terug te komen in het college. 

Gaby van den Waardenburg | F D66 Helmond
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Van Rijsingen

Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004
www.diepvriesspecialist.nl - Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de 
Diepvriesspecialist zolang de voorraad strekt. Van woensdag 9 juni t/m dinsdag 
22 juni 2021. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS tegen
inlevering van

200 spaarpunten

Rundvlees
kroket

16 stuks - Diepvriesspecialist16 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 6,Normaal 6,Normaal 6,Normaal 6,79Normaal 6,

Tuinkruiden of Mexico

BBQ worst
5 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 3,79 Normaal 3,Normaal 3, 2,79

2,99

7 mm of 10 mm 
Frites
2 kilogram - Farm frites

Normaal 4,Normaal 4,49

Loempidel
15 stuks - van Reusel

Normaal 20,49

14,99

Met
leuke EK 
gadget!

Normaal 20,

Italiaans ijs
1 liter - Luigi

Per stuk 3,Per stuk 3,99

Bij aankoop van 
3 bakken roomijs 
een bak oranje ijs 
GRATIS!

Alle
smaken zijn
glutenvrij

Frikandel speciaal of saté
Pizza’s

1 stuk - Lekker&Anders

Normaal 3,29Normaal 3,4,99

2 pizza’s
voor

Normaal 3,

10,99

3 bakken
voor

Croissants
10 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 3,39Normaal 3,

SUPER
STUNT!

9,99

 VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

UW INSTALLATEUR VOOR:

• CV KETELS EN ONDERHOUD   • COMPLETE BADKAMERS

• STADSVERWARMING   • RADIATOREN

• VLOERVERWARMING   • SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

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

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 

Advertorial

Nu de coronamaatregelen stap voor stap versoepeld worden en er langzaamaan weer 
licht aan het einde van de tunnel is, is het tijd om vooruit te kijken. Volksuniversiteit 
Helmond doet dat met een spiksplinternieuw cursusprogramma. Met cursussen en 
workshops kunst en cultuur, taal, body en mind en interessante lezingen, gaat de 

Volksuniversiteit in september vol goede moed van start. 

Na bijna een jaar van online lezingen geven 
is het weer zover: de traditionele cursussen 
en workshops van Volksuniversiteit Helmond 
gaan weer beginnen. Als alles volgens planning 
verloopt en corona geen roet in het eten gooit, 
starten de eerste live cursussen en workshops 
van dit seizoen in september . 

Uitdagend aanbod 
Ook dit jaar komt de Volksuniversiteit weer 
met een uitdagend aanbod voor beginners en 
gevorderden. Naast de bekende taalcursussen, 
kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor 
een diversiteit aan nieuwe creatieve en culinaire 
cursussen. 
Zo kunnen fijnproevers zich opgeven voor 
de workshop veganistisch koken. Met deze 
workshop speelt de volksuniversiteit in op 
de toenemende behoefte om zonder dierlijke 
producten te koken. Creatievelingen zullen 
volledig tot hun recht komen in de cursus 

glaskunst. In twee lessen van anderhalf uur 
leren zij alles over de diverse stijlen in de 
glaskunst.  

Vrijwilligers gezocht 
Wat veel mensen niet weten is dat de 
Volksuniversiteit geen winstoogmerk heeft 
een draait op de inzet van vrijwilligers. Voor 
het nieuwe cursusjaar is de universiteit op 
zoek naar mensen die zich vrijwillig willen 
inzetten. Nieuwe vrijwilligers kunnen helpen 
met het organiseren van cursussen, pr, 
bijhouden van de website en het maken van 
het programmaboekje. Hierbij is ervaring geen 
vereiste. 

Aanmelden 
Mensen die geïnteresseerd zijn in één van 
de cursussen of zich willen aanmelden als 
vrijwilliger vinden meer informatie op de 
website www.vuhelmond.nl 

Volksuniversiteit Helmond start vol goede moed 
aan nieuw cursusjaar

Profi ciat van je 
kinderen en 
kleinkinderen.

Hoera! 
Onze (o)pa 
Giel wordt 
95 jaar.
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Huisdiervoordeelshop opent 
haar deuren in Helmond

F | Huisdiervoordeelshop

HELMOND Vanaf donderdag 27 mei is Helmond een zeer 
goedkope dierenwinkel rijker, Huisdiervoordeelshop heeft haar 
deuren geopend aan de Europaweg 95. Huisdiervoordeelshop 
is een discount-dierenwinkel gevestigd door heel Nederland en 
biedt met haar unieke formule een breed scala aan producten 

tegen altijd de laagste prijs. 

Huisdiervoordeelshop is een dis-
count-dierenwinkel gevestigd door heel 
Nederland en biedt met haar unieke 
formule een breed scala aan producten 
tegen altijd de laagste prijs. Het assorti-
ment bestaat uit A-merken (zoals Royal 
Canin, Eukanuba, Ferplast, Beaphar, 
Frontline etc.), maar ook uit vele eigen 
merkartikelen. Huisdiervoordeelshop 
importeert diverse artikelen zelf en kan 
hierdoor de prijzen laag houden. Dus 
ben jij op zoek naar benodigdheden voor 
je hond, kat, knaagdier of vogel? Dan 

ben je bij Huisdiervoordeelshop aan het 
juiste adres.

Huisdiervoordeelshop pakt goed uit 
met speciale openingsacties, voor zo-
wel honden, katten, knaagdieren en 
vogels. Neem bijvoorbeeld een zak (1kg) 
pensstaven voor € 5,99 of een luxe 
kattenkrabton voor € 59,99. De win-
kels zijn ruim opgezet en zijn hierdoor 
een ware supermarkt voor huisdieren. 
Daarnaast biedt de nieuwe vestiging 
voldoende gratis parkeergelegenhe-

den voor de deur, ideaal om zo gelijk je 
boodschappen in te laden. Kortom, bij 
Huisdiervoordeelshop heb je veel keus, 
een groot assortiment, scherpe prijzen 
en gratis parkeren, wat wil je nog meer?
Benieuwd naar alle maandaanbiedin-
gen? Bekijk onze website (www.huis-
diervoordeelshop.nl) of ga direct naar 
onze winkel en meldt u aan zodat u de 
spectaculaire acties nooit zal missen.

Huisdiervoordeelshop Helmond is 
gevestigd aan de Europaweg 95.  
Maandag geopend van 12:00 uur tot 
18:00 uur, dinsdag tot en met vrijdag 
geopend van 9:30 uur tot 18:00 uur, 
zaterdag van 9:30 uur tot 17:00 uur en 
zondag van 11:00 uur tot 17:00 uur.  
Voor meer informatie kunt u terecht 
op www.huisdiervoordeelshop.nl

Inschrij ving voor de
Lavans Halve van
Helmond geopend

Vertrouwen in eerste editie op 18 juli
“De inschrijving voor het evenement is geopend en we verwachten dat het 
evenement ook werkelijk door kan gaan”, aldus voorzitter Hans Steijaert. 
“Door de aankondiging van uitgebreide versoepelingen en de oproep om eve-
nementenvergunningen te gaan verstrekken, hebben we het vertrouwen dat 
we de eerste editie op zondag 18 juli kunnen realiseren.” De afgelopen maan-
den is er achter de schermen hard gewerkt aan een coronaproof evenement. 
Door middel van toegangscontrole, looproutes en startvakken worden de 1,5 
meter afstand en de overige coronamaatregelen tijdens het evenement gega-
randeerd. Deelnemers kunnen zich met een gerust hart inschrijven, mocht 
het evenement niet doorgaan wordt het inschrijfgeld terugbetaald.

Verschillende onderdelen
Bij het hardloop- en wandelevenement Lavans Halve van Helmond staat de 
halve marathon centraal. Daarnaast is er een loop van 5 km en 10 km, een be-
drijvenloop, scholierenloop, kidsrun en een wandeltocht. Per onderdeel zijn 
er mooie prijzen te winnen voor de snelste lopers. Kortom, een evenement 
voor jong en oud, voor wedstrijdatleten en recreatieve lopers.

Het parcours
De start en finish van het evenement vinden plaats op Sportpark Molenven 
in Stiphout. Het hardloopparcours heeft een lengte van 10,55 km en is door 
de Altletiekunie gecertificeerd als officieel wedstrijdparcours. Het parcours 
loopt door mooie gebieden van Helmond zowel qua natuur als architectuur. 
Sportpark Brandevoort is ook onderdeel van het parcours. Voor wandelaars 
wordt een mooie route uitgezet van ongeveer 15 km.

Kidsrun
Om het aantal deelnemers te spreiden vindt de kidsrun plaats op zaterdag-
avond 17 juli. Deze wedstrijd is speciaal voor basisschoolkinderen tot en met 
12 jaar en wordt gelopen op de atletiekbaan van het Sportpark Molenven.

Meer informatie en inschrijven
Het evenement wordt georganiseerd door een samenwerking tussen atle-
tiekvereniging HAC en Lopersgroep Brandevoort. Inschrijven voor het eve-
nement, waarvan Lavans hoofdsponsor is, is mogelijk via de website www.
halvevanhelmond.nl. Hier is ook verdere informatie te vinden over het eve-
nement en een overzicht van alle coronamaatregelen.   

HELMOND Nu de coronamaatregelen worden 
versoepeld, wordt de kans erg groot dat het hardloop- en 

wandelevenement de Lavans Halve van Helmond op 
zondag 18 juli door kan gaan. De organisatie is reeds 

begonnen met de voorbereidingen voor een coronaproof 
versie van het evenement. Deze week heeft de 

organisatie de inschrijving geopend.

F | Persin Oubrie Fotografi e

Fizz is anderhalf jaar en was aanvankelijk nogal blazerig. 

Hij was onzeker en het krijgen van eten bracht � ink wat 

opwinding teweeg. Begrijpelijk, want hij was best mager. Hij 

eet in sneltreinvaart. Om het eettempo te verlagen heeft hij 

een anti-schrokbak gekregen. Een voerbal werkt ook prima. 

Het blazen is inmiddels vervangen door roepen: hij spreekt 

iedereen aan in de hoop op een extra maaltje. Hij komt vlot 

kennismaken met iedereen, kan goed geaaid worden en 

geeft kopjes. Vriendelijke jongen! Soms stapt hij op schoot 

maar hij kan z’n rust nog niet vinden. Ook met spelen is hij 

gauw afgeleid. Hij wil alles in de gaten houden, is heel alert. 

Deze levendige jonge vrijbuiter moet volop naar buiten 

kunnen, minimaal een � inke tuin, en voorzie hem maar van 

een royaal gevuld voerbakje zodat hij zich daar geen zorgen 

over hoeft te maken. Attentie: We zijn tevens dringend 

op zoek naar opvanggezinnen voor de grote aantallen 

binnenkomende kittens. 

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:  
0492 - 51 39 71

FIZZ
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Hyundai ix20 1.6i i-Vision Automaat 2011
Ecc Airco, Cruise control, Trekhaak, 
Parkeersensor, € 149 p/m 9.950

Fiat Panda 0.9 TwinAir Lounge 2013
125Dkm, Airco, BlueTooth bellen, 
Hoogzitter, € 99 p/m 4.950

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

Hyundai Tucson 1.6i 2016
63Dkm, Navigatie, PDC, 
Stoelverwarming 17.845

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 Vitara 1.6 Exclusive Automaat 2018
34Dkm, Navigatie, Camera, Cruise control, 
Climate control, Two tone, € 299 p/m 20.950

Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Select 2019
Automaat, 19Dkm, Fabrieksgarantie, Navi-
gatie, Camera, Cruise, Climate, € 299 p/m 23.945

Renault Captur 0.9 TCe Expression 2016
26Dkm, Navigatie, Cruise control, LED, 
Lmv, BlueTooth, € 169 p/m 12.440

BMW 2-serie Active Tourer 225xe iPerf. 2017
Automaat, 86Dkm, Navi, Cruise, ECC 
Airco, Stoelverw., Pdc, BlueT., € 289 p/m 18.950

Suzuki Ignis 1.2 Stijl Automaat 2018
22Dkm, 12mnd Garantie, Luxe uitvoering, 
Hoge instap, Zeer zuinig, € 249 p/m 16.950

Suzuki Vitara 1.0 Boosterjet Select 2019
Automaat, 13Dkm, Fabrieksgarantie, Navi-
gatie, Camera, Cruise, Climate, € 299 p/m 21.945

(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



11vrijdag 11 juni 2021de loop weekkrant HELMOND

Recent is in de landelijke politiek aan-
dacht gevraagd voor de zogenaamde 
menstruatie-armoede in Nederland: 1 
op de 10 vrouwen in Nederland heeft 
wel eens te weinig geld om tampons of 
maandverband aan te schaffen. Naast 
dat dit voor allerlei lichamelijke onge-
makken kan zorgen, zoals irritaties of 

zelfs infecties, is dit ook een behoorlijke 
aanslag op het normale dagelijkse leven. 
Veel meisjes en jonge vrouwen komen 
bij een gebrek aan menstruatieproduc-
ten niet naar school en missen hier-
door belangrijke lessen. Volgens AJN 
Jeugdartsen gaat het om ruim 25.000 
personen!

Probleem valt op te lossen
In Schotland hebben ze vorig jaar als 
eerste land ter wereld besloten om dit 
probleem op nationaal niveau aan te 
pakken: maandverband en tampons zijn 
voortaan gratis te verkrijgen op scho-
len en in openbare gebouwen. Helaas 
hebben onze verantwoordelijke minis-
ter en staatssecretaris besloten om dit 
voorbeeld niet te volgen. Zij vinden dat 
menstruatie-armoede opgelost moet 
worden door gemeenten (die geld krij-
gen voor armoedebestrijding) en het 
onderwijs (die geld krijgen voor voorlich-
ting en daarmee taboes zouden moeten 
kunnen doorbreken). Helaas heeft dit 
op de meeste plaatsen in Nederland nog 
niet geleid tot concrete dan wel structu-
rele oplossingen.

Helmondse initiatiefgroep
Om die reden is er een Helmonds ini-
tiatief ontstaan dat het probleem in 
onze stad op een praktische manier wil 
oplossen. De initiatiefgroep bestaat uit 
vertegenwoordigers van de bibliotheek, 
middelbare scholen, cliëntenraad Par-
ticipatiewet, GGD, gemeente Helmond, 
verzekeraar CZ en de stichting SMO. 
Zij hebben in hun eigen organisatie en 
netwerk aandacht gevraagd voor dit 
probleem en het verzoek gedaan om bij 
te dragen aan de oplossing van dit pro-
bleem. Een probleem dat in een land als 
Nederland eigenlijk helemaal niet zou 

Menstruatie-armoede: 
voor velen een onbekend fenomeen

REGIO Op 28 mei was het wereld-menstruatie-dag. Je zou denken dat deze dag vooral 
bedoeld is om stil te staan bij de positie van meisjes en vrouwen in arme landen. En het 

klopt inderdaad dat er nog steeds plekken op de wereld zijn waar ze geloven dat menstruatie 
iets vies en verkeerds is en dat vrouwen die ongesteld worden, moeten worden opgesloten. 
Maar… ook in Nederland bestaan nog steeds taboes rondom menstruatie en is het nog niet 

voor iedereen vanzelfsprekend dat gebruikgemaakt kan worden van een schoon toilet en 
menstruatieproducten zoals maandverband en tampons. 

Het kastje van Jan van Brabant College F | Geert-Jan Nilissen

Jan van Brabant College Molenstraat
Op het JvB college is het onderwerp menstruatie-armoede besproken in de 
leerlingenraad. Resultaat is dat er in de school een kastje is gemaakt waar 
leerlingen gratis menstruatie-producten kunnen halen wanneer zij deze nodig 
hebben. Eerder was het al mogelijk om maandverband te vragen bij de admi-
nistratie, maar dit is in de praktijk te hoogdrempelig gebleken. Geert-Jan Ni-
lissen (directeur): “Ik had nog nooit van menstruatie-armoede gehoord. Ik ben 
er erg van geschrokken dat dit probleem er is. De leerlingenraad heeft mij zeer 
positief verrast met de wijze waarop wij dit onderwerp samen hebben kun-
nen bespreken. Wij hebben afgesproken over een tijdje samen te bekijken of 
de gekozen oplossing toereikend is.” Dhr. Nilissen zal deze aanpak van men-
struatie-armoede ook bespreken met zijn collega’s van de andere middelbare 
scholen in Helmond.

Werkvloertaal
Bij Werkvloertaal –een taalschool voor statushouders met een locatie in het 
centrum van Helmond– hebben ze voortaan (gratis) maandverband en tam-
pons in de toiletten liggen. Daarnaast zijn zij bezig met het ontwikkelen van 
themagericht lesmateriaal: zij zullen menstruatie en menstruatieproducten 
opnemen in het lesmateriaal over gezondheid. Irene Haisma (directeur): “Als 
een cursist zich voorafgaand of tijdens de les druk maakt over het gevaar van 
doorlekken, komt er die dag van leren weinig tot niets terecht. Dat is zonde. 
Zeker ook omdat de oplossing zo eenvoudig te realiseren is.”

Basisschool St. Trudo
Op basisschool St. Trudo hebben ze al heel lang prullenbakjes in de toiletten 
staan, zodat meisjes hun gebruikte maandverband eenvoudig weg kunnen 
gooien. Dit om te voorkomen dat meisjes ermee de klas in moeten of het ver-
stoppen in de spoelbak (zoals jaren geleden eens is gebeurd). De moeder van 
de juf van groep 8 is bezig met het maken van leuke tasjes om aan de achter-
kant van de wc-deuren te hangen. In deze tasjes zal maandverband worden ge-
stopt opdat elke leerling er eenvoudig en zonder het te hoeven vragen, gebruik 
van kan maken. 

De menstruatieproducten voor in de tasjes, worden via de LindaFoundation 
gratis verstrekt door Libresse. Natuurlijk zullen het ophangen van de tasjes 
en de reden waarom, besproken worden met de leerlingen. In het nieuwe 
schooljaar zullen de groepen 7 en 8 samen de film ‘Vlekkeloos’ gaan kijken en 
bespreken. Dit is een nog te verschijnen, korte dramafilm over het onderwerp 
menstruatie-armoede.

moeten bestaan. In de kaders zie je voor-
beelden van initiatieven die al onderno-
men zijn. De voorbeelden maken duide-
lijk dat het helemaal niet moeilijk hoeft 
te zijn. We hopen dan ook dat iedereen 
in Helmond en in het bijzonder iedere 
Helmondse ondernemer, voorziening, 

school, openbaar gebouw en buurthuis 
zal gaan zorgen voor een gratis en laag-
drempelig aanbod van menstruatiepro-
ducten. Samen lossen we dit op! Ook 
enthousiast geworden? Laat het ons 
weten: clp@helmond.nl (clientenraad 
Participatiewet gemeente Helmond).

Youth to Connect loopt mee met Nacht van de Vluchteling 

Youth to Connect is een vrijwilligersor-
ganisatie, opgezet voor en door jonge-
ren, die werkt vanuit het gedachtegoed 
van Don Bosco. Alhoewel het kantoor 
gevestigd is in Amsterdam, zijn de jon-
geren van Youth to Connect verspreid 
over het hele land. Zo komt Marit Vo-
gels uit Helmond en Veerle Jager uit 
Eindhoven. Zij zetten zich samen met 
de andere vrijwilligers in voor jongeren 
in Europa, waar er samengewerkt wordt 
met projecten in bijvoorbeeld België, 
Duitsland en Tsjechië. Het doel is om 
jongeren betrokken wereldburgers te 
maken, die zich in willen zetten voor de 
maatschappij.
Ook willen ze jongeren met verschillen-
de achtergronden samenbrengen, wat 

één van de redenen voor de deelname 
is. “We vinden het belangrijk om jonge-
ren uit hun comfortzone te krijgen en 
nieuwe dingen te proberen. Om hierin 
het goede voorbeeld te zijn, dagen wij 
onszelf uit om 40 km te gaan lopen 
en daarmee zoveel mogelijk geld op te 
halen”, aldus de organisatie. Het geld 
dat opgehaald wordt met Nacht van de 
Vluchteling gaat naar stichting Vluch-
teling, die zich inzet voor vluchtelingen 
wereldwijd.
Doneren kan op de teampagina van 
Youth to Connect. Wil je meer te weten 
komen over de organisatie, bekijk dan 
de Facebook en Instagram van youth-
toconnect_db of stuur een mailtje naar 
info@youthtoconnect.nl. 

REGIO Na een periode van reorganisatie en een doorstart zet 
de jongerenorganisatie Youth to Connect zich op de kaart. In 
de nacht van 11 op 12 september loopt de kerngroep mee met 

de Nacht van de Vluchteling.  

F | Youth to Connect
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Yesyou!

Natuurplas Berkendonk 
wordt rolstoelvriendelij k

RIJPELBERG De Costa van Helmond, zeker 
met de huidige zomerse temperaturen: na-
tuurplas Berkendonk is met recht een unieke 
plek. Helaas kan echter niet iedere Helmonder 
daarvan genieten. De plas is namelijk niet toe-
gankelijk voor mensen in een rolstoel of met 
een rollator of kinderwagen. Op initiatief van 
Helder Helmond komt daar nu verandering in.

Raadslid Alexandra Koolen diende onlangs een 
voorstel in om Berkendonk toegankelijker te maken, 
waarbij ook de toiletvoorzieningen volgens haar 
moeten worden verbeterd. “Verder zorgt ook het 
trottoir voor belemmeringen en zijn er geen kleine 
op- en afritjes”, aldus Koolen. Daarom denkt ze on-

der meer aan een rolstoelpad tot aan het water en 
het uitlenen van rolstoelen met luchtbanden. Want: 
“Daardoor vormt het strand geen belemmering 
meer voor mensen in een rolstoel.” Haar verzoek 
aan het college van B en W om te kijken naar moge-
lijkheden om Berkendonk toegankelijker te maken, 
kon op unanieme steun rekenen vanuit de overige 
partijen. Het college van B en W gaat nu aan de slag 
met het opstellen van een voorstel.

F | Helder Helmond

Weerstand tegen sloop Aambeeld

Er ontstaan problemen met de activiteiten die 
de fanfare en het MFC (Multifunctioneel Cen-
trum) Stiphout organiseren. Dóór de sloop is 
al een deel van het kloppend hart van Stiphout 
verdwenen en dreigt de exploitatie van het MFC 
er onder te gaan lijden. Ook de fanfare wordt 
ernstig beperkt in hun activiteiten. Daarom zijn 
er op zaterdag 5 juni om 14.00 uur banners ge-
plaatst op de gildeborden die op twee plaatsen 
staan bij het binnenrijden van Stiphout. Daarop 
staat de tekst ‘Behoud MFC voor Stiphout’. Van 
alle verenigingen en gebruikers van het MFC 
werd gevraagd om met één afgevaardigde aan-
wezig te zijn (in verband met de 1,5 meter regel).

Natuurlijk is het plaatsen van een banner geen 
hot item, maar de achterliggende problemen 
zijn zeker wel urgent voor Stiphout. We zijn 
niet tegen bouwplannen, maar wel tegen een 
directe achteruitgang van het wijkcentrum en 
fanfaregebouw. Dit gaat het sociale, culturele 
en maatschappelijke leven in Stiphout ernstig 
aantasten. 

Daarom willen wij jullie vragen hier aandacht 
aan te besteden.

Vriendelijke groeten, 
Verontruste Stiphoutenaren

STIPHOUT Een groepje bezorgde Stiphoutenaren is in actie gekomen en 
wil aandacht vragen voor de problemen die zijn ontstaan door de sloop 
en de bouwplannen op de plek van het Aambeeld in Stiphout. Zij willen 

aandacht van alle inwoners van Stiphout en de gemeente Helmond.

F | Cor van Lierop

C.V. De Kattendonders stopt 
Alle carnavalsvrienden,
In 2013 hebben wij C.V. De Kattendonders op-
gericht, 7 hoogheden zijn ons in die jaren voor-
gegaan. Toen in 2020 zich corona aankondig-
de, is er helaas geen 8e hoogheid gekozen. Nu 
in aanloop naar het 9e seizoen, hebben wij 
door verschillende omstandigheden het moei-
lijke besluit moeten nemen om te stoppen met 
onze vereniging. 

Wij zijn dankbaar voor alle geweldige jaren die wij 
hebben mogen beleven in het Helmondse. Waar 
carnaval was, waren ook de Kattendonders. Wij 
hebben ons in al die jaren zeker op de kaart gezet. 
Wij zijn dankbaar voor het gastvrije ontvangst bij 
diverse bevriende verenigingen. Ook gaat er een 
dank uit naar alle leden, sponsoren, vrijwilligers en 
gasten die wij hebben mogen ontvangen, er zijn veel 
vriendschappen opgebouwd in al die jaren. Ook 
willen we alle dames en natuurlijk onze meiden en 
trainsters bedanken voor hun inzet alle jaren. Spe-
ciale dank gaat uit naar KSH Phileutonia voor het 

gebruik van onze fijne residentie.  Wij wensen jullie 
alle goeds, veul leut en succes het komende sei-
zoen. Misschien komen we elkaar nog wel eens te-
gen. Hopelijk wordt alles weer een beetje normaal. 
Voor iedereen een carnavaleske groet en bedankt 
voor alles.

Namens het bestuur,
C.V. de Kattendonders  
Secretaris François Smits
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’t Houts Wielerspel 
MIERLO-HOUT Natuurlijk hopen wij dat de komende periode 
de geschiedenisboeken in zal gaan als een supermooie sport-
zomer met een Nederlands succes op Wimbledon, E.K.-winst 
voor onze Oranje leeuwen en een enorme medailleregen voor 

onze Nederlandse sporters tijdens de Olympische Spelen. 

Maar als we eerlijk zijn, hopen wij van 
de organisatie van ’t Houts Wielerspel 
vooral op Nederlandse successen tij-
dens de grootste wielerwedstrijd ter 
wereld: de Tour de France. Hoop heb-
ben we zeker, maar welke Nederlandse 
coureur is hiervoor de meest aangewe-

zen persoon? Moeten we onze hoop 
dan vestigen op sprinter Cees Bol? Of 
komt hij juist te kort tegen de gerenom-
meerde T.G.V.’s zoals: Giacomo Nizzolo, 
Arnaud Demare, Pascal Ackermann of 
misschien wel de in de Giro bijna onver-
slaanbare Caleb Ewan. En dan hebben 

we nog een ander sportief vraagstuk, 
zou het de Nederlandse wielerformatie 
Jumbo/Visma dit jaar wel lukken om 
kopman Primož Roglič in het geel de 
Champs-Elysees op te laten draaien, of 
steekt UAE-Emirates kopman Tadej Po-
gačar opnieuw een symbolische spaak 
in zijn wiel?

Bent u een fervent wielerliefhebber? En 
denkt u de juiste antwoorden te weten 
op de bovenstaande vraagstukken? Dan 
willen wij u graag uitnodigen om met 
vele andere wielerliefhebbers de spor-
tieve uitdaging aan te gaan en deel te 
nemen aan ons Houts Wielerspel.

U kunt deelnemen door een mail te 
sturen naar onze wedstrijdleider Pier-
re Snijders (pierre.snijders@hotmail.
nl), hij stuurt u dan per omgaande alle 
noodzakelijk informatie inclusief het 
deelnameformulier. Deelname kost 
slechts 10 euro per formulier (u bent vrij 
om met meerdere formulieren deel te 
nemen). Na ontvangst noteert u op het 
deelnameformulier 15 renners waarvan 
u denkt dat zij tijdens de gehele Tour 
de France de meeste keren bij de eer-
ste 10 renners aan de meet arriveren. 
Daarnaast doet u een voorspelling wie 
in Parijs geëerd zullen gaan worden in 
de categorieën gele, groene, witte en 

bollentrui. Wij beloven u alvast: door 
deelname zit u dit jaar regelmatig op 
het puntje van uw stoel en gaat u de 
koers op een geheel andere wijze erva-
ren. Voor slechts 10 euro dus elke dag 
(wieler)spanning verzekerd.En als u 
inschrijft bij ’t Houts Wielerspel moet u 
wel bestand zijn tegen een beetje span-
ning, want wij bieden u ook nog eens 
het volgende: na afloop van de Tour de 
France organiseren wij een leuke en 
gezellige afsluitende prijsuitreiking. Alle 
aanwezige deelnemers dingen dan au-
tomatisch mee naar diverse leuke prij-
zen die wij dan verloten. 

En of dat al niet genoeg is hebben we 
ook nog eens dagelijks een waardebon 
klaar liggen voor de deelnemer die de 
meeste punten gescoord heeft met zijn 
opgestelde team.

Let op: door deelname loopt u wel het 
enorme risico om in het bijzijn van een 
groot aantal mede-wielerliefhebbers in 
het geel gepresenteerd te worden als 
DE Wielerdeskundige van ’t Houts Wie-
lerspel editie Tour de France 2021.
Op de site van Mierlo-Hout Actief treft 
u een speciale link aan, waar u alle ver-
dere informatie over ons spel terug kunt 
vinden. Direct na de start van de Tour 
de France staan hier ook dagelijks alle 
tussenstanden van alle deelnemers en 
hun geselecteerde renners. Wij wensen 
u alvast veel succes en wijsheid bij het 
selecteren van uw eigen 15 toppers!

REEDS vele INSCHRIJVINGEN ZIJN AL BINNEN
WILT U   OOK MEESPELEN ? DAT KAN STUUR EEN
BERICHTJE NAAR     pierre.snijders@hotmail.nl
en ik stuur alle gegevens en het inschrijfformulier
naar u toe.
          SENSATIE EN SPANNING 21 DAGEN   LANG

           EN GENIET
VAN HET WIELRENNEN EN WIN MOOIE PRIJZEN.
ELKE DAG  EEN DAGPRIJS TE WINNEN.

EEN GRATIS LOTERIJ OP DE
PRIJSUITREIKINGSAVOND

ELKE DAG DE UITSLAG VAN DE VERREDEN
ETAPPE. OP ONZE SITE
www.'thoutswielerspel.nl
ORGANISATOR  Pierre Snijders
INSCHRIJFGELD VANAF 18 JAAR
€  10,00   PER RONDE /PER LIJST

WINNAARS TRUI PUNTEN BERG JONGEREN
TRUI        TRUI TRUI

JUMBO START IN DE
T0UR DE FRANCE
IN  NIEUW TENUE

‘t Houts Wielerspel – Prij suitreiking Giro 
Om gezellig en geheel coronaproof toch gezellig 
bij elkaar te kunnen komen, zijn we deze keer af-
geweken van onze traditionele maandagavond. 
De prijsuitreiking en daarbij onze befaamde lo-
terij zullen plaatsvinden op zondag 13 juni in de 
Geseldonk, aanvang 14.00 uur.

Wij hopen u na lange tijd weer eens te mogen begroe-
ten, zodat we bij kunnen praten over de afgelopen 
wielerwedstrijden en natuurlijk wat ons dit seizoen 
nog allemaal te wachten staat.

Dus hopelijk tot 13 juni.

Groeten
Organisatie ‘t Houts Wielerspel
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Wij houden 
van Oranje!
We hebben er lang op moeten wachten, maar nu mag het EK voetbal 2020 
eindelijk gespeeld worden! Tijdens een dergelijk toernooi wordt de saamho-
righeid weer merkbaar en juichen we massaal als er gescoord wordt door ons 
elftal. Als je de wedstrijden zelf niet kijkt, maar wel de ramen open hebt staan, 
zul je alsnog horen wanneer het de goede kant op gaat. Om (alvast) in de stemming te 
komen, hebben wij deze EK-special gemaakt. Uiteraard vind je hierin een speelschema, 
maar we spraken ook met Berry van Aerle, die behoorde tot het elftal dat zorgde voor de 
winst in 1988. Tot nu toe het enige EK dat Nederland heeft mogen winnen. Berry vindt 
dat het na meer dan 30 jaar tijd is voor een opvolging van die titel. En dat zal iedereen 
met hem eens zijn! Ten slotte vind je in deze special een puzzel, waarmee een leuke prijs 
te winnen is. We zijn klaar voor de aftrap!

SPEELSCHEMA PUZZEL

W
EEKK
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|
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Wij houden Wij houden 
van Oranje!
We hebben er lang op moeten wachten, maar nu mag het EK voetbal 2020 We hebben er lang op moeten wachten, maar nu mag het EK voetbal 2020 
eindelijk gespeeld worden! Tijdens een dergelijk toernooi wordt de saamho-
righeid weer merkbaar en juichen we massaal als er gescoord wordt door ons 
elftal. Als je de wedstrijden zelf niet kijkt, maar wel de ramen open hebt staan, 
zul je alsnog horen wanneer het de goede kant op gaat. Om (alvast) in de stemming te zul je alsnog horen wanneer het de goede kant op gaat. Om (alvast) in de stemming te 
komen, hebben wij deze EK-special gemaakt. Uiteraard vind je hierin een speelschema, 
maar we spraken ook met Berry van Aerle, die behoorde tot het elftal dat zorgde voor de 
winst in 1988. Tot nu toe het enige EK dat Nederland heeft mogen winnen. Berry vindt 
dat het na meer dan 30 jaar tijd is voor een opvolging van die titel. En dat zal iedereen 
met hem eens zijn! Ten slotte vind je in deze special een puzzel, waarmee een leuke prijs 
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PUZZEL
MIGA GIFTS

Berry van Aerle over voetbal, 
carnaval en ons mooie Helmond 

De liefde voor voetbal is diepgeworteld bij Berry van Aerle. Nog altijd is 
het zijn favoriete sport, evenals die van zijn vrouw Willeke. Het aanstaan-
de EK zal hij dan ook wel volgen, al leeft het nu net wat minder dan ande-
re jaren. Corona heeft ook hierin parten gespeeld. “Normaal krijg je veel 
meer mee van alle voorbereidingen en wordt er echt naar het toernooi 

toe geleefd”, legt Berry uit. “Nu is dat ook wel, maar toch net iets minder. 
Gewoon omdat corona voor veel uitstel heeft gezorgd. We zijn er als het 
ware een beetje ‘uit’. Toch zal het weer, net als voorheen, oplaaien als 

het toernooi eenmaal gestart is.”

EK of niet, Berry is altijd bezig met voetbal. 
“Die liefde is inderdaad nooit overgegaan. Zo-
wel mijn vrouw als ik mogen er graag naar kij-
ken. Anderzijds moet ik ook wel, want het is 
nu eenmaal mijn werk.” Berry werkt als scout 
voor PSV en is dus altijd op zoek naar nieuwe 
spelers en talenten. Voetbal zit in zijn bloed.

1988 in de (geschiedenis)boeken
Terug naar het legendarische 1988. Tot op 
heden de enige winst van het Nederlands 

elftal op het EK voetbal. Berry weet het nog 
goed. “De spelers in ons elftal gingen er echt 
voor. De nederlaag tegen de Russen zorgde 
voor een ‘oei’-gevoel. De wedstrijd was goed 
gespeeld, maar het zat toch tegen. Je hebt 
nu eenmaal ook een portie geluk nodig. Na 
een paar wisselingen en een aantal winsten, 
keerde het vertrouwen terug en kregen we 
steeds meer het gevoel dat we toch konden 
gaan winnen. Daardoor werd iedereen nog 
meer gedreven en is het uiteindelijk gelukt 

om die titel binnen te halen. Het wordt nu 
onderhand wel tijd voor een opvolger van die 
winst!”, vertelt Berry vol passie. “Je merkt 
wel dat de maatschappij veel veranderd is. 
Nu heeft iedereen, zeker op social media, in-
eens verstand van voetbal en iedereen denkt 
iets te weten of te vinden van hoe het nu ge-
speeld wordt. Dat was in onze tijd niet. Toen 
had je krant en tv en dat was het dan. Ge-
lukkig staan de meeste voetbalspelers daar 
boven en trekken zich er niet te veel van aan. 
Dat is wel belangrijk denk ik, je moet vertrou-
wen houden in jezelf en in elkaar als team.”

Reclame voor biermerk
Nu het EK voetbal begint, is Berry regelmatig 
op tv te zien. In een commercial van Bavaria, 
inclusief origineel wedstrijdtenue van 1988. 
“Ik houd wel van een biertje en vond het leuk 
een dergelijk spotje te maken. Ik doe zoiets 
alleen maar als de betreffende reclame wel 
bij mij past. Ik wil niet te gek hoeven doen, 
het mag wel een beetje nuchter blijven. 
Daarnaast is het echt EK-gericht en het gaat 
om een Brabants biermerk. Ik ken zelfs wat 
mensen bij Bavaria. Die combinatie zorgde 
ervoor dat ik ja heb gezegd.” De commercial 
is origineel en leuk. Je krijgt een lach op je 
gezicht. “Dat hoor ik inderdaad veel terug. 
De eerste dag dat de reclame uitgezonden 
werd, stond mijn telefoon roodgloeiend”, 
lacht hij. 

Prins Briek
Dat Berry verschillende mensen kent bij 
Bavaria, is niet geheel toevallig. In 2000 was 
hij prins Briek (XXVII, red.). “De hoeveelste 
weet ik niet meer hoor, haha. Maar het was 
een ontzettend mooie tijd.” Op het eerste 
gezicht past het wellicht niet helemaal bij 
de bescheiden man die tegenover mij zit. “Ik 
ben inderdaad niet iemand die graag in het 
middelpunt van de belangstelling staat. En 
Willeke al helemaal niet. Ik heb er dan ook 
heel lang over nagedacht en wilde eerste nee 
zeggen. Een vriend van me heeft me echter 
toch over de streep getrokken. Achteraf be-
zien is dat goed geweest, ik heb als carnaval-

sliefhebber echt genoten van die tijd. Je bent 
immers de hoogste in aanzien tijdens het 
carnaval, dat is toch mooi!” Qua belangstel-
ling liep het echter een beetje uit de hand. 
“De pers uit het hele land kwam naar Hel-
mond. De Hilversumse tv, elke dag Omroep 
Brabant en we haalden zelfs de Story. Dat 
waren de Keiebijters niet gewend. Toch voelt 
het als een eer dat ik dit heb mogen doen en 
ik zie het als een mooi en bijzonder tijdperk 
in mijn leven.”

Mooi Helmond
Onze mooie stad heeft een bijzonder plek-
je in Berry’s hart. Hij is een echte Helmon-
der. Dat maakt het extra leuk dat hij, na zijn 
PSV-carrière, nog zo’n 1,5 jaar bij Helmond 
Sport heeft gevoetbald. “Dat is toch schit-
terend, dat je mag voetballen bij de club van 
je stad? En een paar vrienden van me speel-
den er ook, dus dat maakte het extra tof om 
te doen. Wat mij betreft had ik er ook langer 
gevoetbald dan 1,5 jaar, maar helaas kon dat 
niet meer door blessures. Ik heb er echt een 
heel fijne tijd gehad.” De liefde voor Helmond 
is duidelijk voelbaar als je met Berry praat. 
Hij is er geboren en getogen en gaat er nooit 
meer weg. 
“Ik ben al regelmatig verhuisd, maar altijd 
naar ergens hier in de buurt (Helmond-West, 
red.). En dat zal altijd zo blijven. In deze wijk 
ben ik op mijn plek, hier is het fijn wonen. 
Willeke, die uit de binnenstad komt, vindt 
dat ook. Hier horen we thuis.” Berry straalt. 
Of hij trots is op Helmond? Dat is een over-
bodige vraag. “De stad heeft echt een posi-
tieve ontwikkeling doorgemaakt en is daar 
nog altijd mee bezig. De wijken, de winkels, 
de horeca… alles is stukken mooier en beter 
gemaakt de afgelopen tijd. Helmond maakt 
een groei door en is goed bezig zichzelf terug 
op de kaart te zetten. Het negatieve imago 
van ooit, is nu volledig onterecht. Zie hoe ge-
weldig de stad (weer) is geworden! Gelukkig 
zien anderen dat ook, ik hoor bijvoorbeeld 
vaak dat men de terrasjes aan de haven zo 
mooi vindt. Wij mogen allemaal trots zijn op 
ons prachtige Helmond.”

carnaval en ons mooie Helmond carnaval en ons mooie Helmond 

PUZZEL
MIGA GIFTS

Streep alle woorden weg, de overgebleven letters vormen een woord, mail dit 
woord samen met uw naam, tel.nr. en adresgegevens vóór woensdag 16 juni

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

ACHTERNA • AFLEGGEN • AFTOCHT • ANALOOG • BEHAAGZIEK • BIVAK
BLIJDE • BONDIG • BOOTWERKER • DOORNEUZEN • EERVOL • FINISH

GELDWOLF • GESCHENK • GOEDDEELS • GROEI • HEIEN • INVAL 
JOKKEN •KANDELAAR • KOMISCH • NADEEL • OERTIJD • ORGEL • REDEN

RILLING • SEKSE • WEERLOOS • ZANDLOPER

Maak kans op een: 

cadeau-
bon*

(t.w.v. € 35.00)

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

woonaccessoires kunt kopen!

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

style 
DOK

HOME 
DECORATORS

EST. 2020

Winnaar week 20: Mw. H. Sanders  |  Oplossing: VISJE
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GROEP A

GROEP D

GROEP B

GROEP E

GROEP C

GROEP F

Turkije - Italië

Engeland - Kroatië

Denemarken - Finland

Polen - Slowakije

Oostenrijk - Macedonië

Hongarije - Portugal

Wales - Zwitserland

Schotland - Tsjechië

België - Rusland

Spanje - Zweden

Nederland - Oekraïne

Frankrijk - Duitsland

Turkije - Wales

Kroatië - Tsjechië

Finland - Rusland

Zweden - Slowakije

Oekraïne - Macedonië

Hongarije - Frankrijk

Italië - Zwitserland

Engeland - Schotland

Denemarken - België

Spanje - Polen

Nederland - Oostenrijk

Portugal - Duitsland

Zwitserland - Turkije

Kroatië - Schotland

Rusland - Denemarken

Slowakije - Spanje

Macedonië - Nederland

Portugal - Frankrijk

Italië - Wales

Tsjechië - Engeland

Finland - België

Zweden - Polen

Oekraïne - Oostenrijk

Duitsland - Hongarije

Eindstand groep A
1.
2.
3.
4.

Eindstand groep D
1.
2.
3.
4.

Eindstand groep B
1.
2.
3.
4.

Eindstand groep E
1.
2.
3.
4.

Eindstand groep C
1.
2.
3.
4.

Eindstand groep F
1.
2.
3.
4.

11-06-2021 - 21.00 uur - Rome

13-06-2021 - 15.00 uur - Londen

12-06-2021 - 18.00 uur - Kopenhagen

14-06-2021 - 18.00 uur - St.-Petersburg

13-06-2021 - 18.00 uur - Boekarest

15-06-2021 - 18.00 uur - Budapest

12-06-2021 - 15.00 uur - Baku

14-06-2021 - 15.00 uur - Glasgow

12-06-2021 - 21.00 uur - St.-Petersburg

14-06-2021 - 21.00 uur - Sevilla

13-06-2021 - 21.00 uur - Amsterdam

15-06-2021 - 21.00 uur - München

16-06-2021 - 18.00 uur - Baku

18-06-2021 - 18.00 uur - Glasgow

16-06-2021 - 15.00 uur - St.-Petersburg

18-06-2021 - 15.00 uur - St.-Petersburg

17-06-2021 - 15.00 uur - Boekarest

19-06-2021 - 15.00 uur - Budapest

16-06-2021 - 21.00 uur - Rome

18-06-2021 - 21.00 uur - Londen

17-06-2021 - 18.00 uur - Kopenhagen

19-06-2021 - 21.00 uur - Sevilla

17-06-2021 - 21.00 uur - Amsterdam

19-06-2021 - 18.00 uur - München

20-06-2021 - 18.00 uur - Baku

22-06-2021 - 21.00 uur - Glasgow

21-06-2021 - 21.00 uur - Kopenhagen

23-06-2021 - 18.00 uur - Sevilla

21-06-2021 - 18.00 uur - Amsterdam

23-06-2021 - 21.00 uur - Budapest

20-06-2021 - 18.00 uur - Rome

22-06-2021 - 21.00 uur - Londen

21-06-2021 - 21.00 uur - St.-Petersburg

23-06-2021 - 18.00 uur - St.-Petersburg

21-06-2021 - 18.00 uur - Boekarest

23-06-2021 - 21.00 uur - München

UITSLAG

UITSLAG

UITSLAG

UITSLAG

UITSLAG

UITSLAG

(37) Winnaar groep A - Nummer 2 groep C  |  26-06-2021 - 18.00 uur - Londen (41) Winnaar groep F - Nummer 3 groep A/B/C  |  28-06-2021 - 18.00 uur - Boekarest

(38) Nummer 2 groep A - Nummer 2 groep B    |  26-06-2021 - 21.00 uur - Amsterdam (42) Nummer 2 groep D - Nummer 2 groep E  |  28-06-2021 - 21.00 uur - Kopenhagen

(39) Winnaar groep B - Nummer 3 groep A/D/E/F  |  27-06-2021 - 18.00 uur - Sevilla (43) Winnaar groep E - Nummer 3 groep A/B/C/D  |  29-06-2021 - 18.00 uur - Glasgow

(40) Winnaar groep C - Nummer 3 groep D/E/F   |  27-06-2021 - 21.00 uur - Budapest (44) Winnaar groep D - Nummer 2 groep F  |  29-06-2021 - 21.00 uur - Londen

| |

| |

| |

| |

ACHTSTE FINALE ACHTSTE FINALEUITSLAG UITSLAG

SPEELSCHEMA 2021
  WEEKKRANT DE LOOP    EK SPECIAL
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WIN EEN

ADVENTURE STORE HEEFT ALLE ZAKEN IN DE WINKEL OM 
JE OPTIMAAL VOOR TE BEREIDEN VOOR HET KOMENDE EK. 

KOM SNEL EN WEES VOORBEREID!

KIJK VOOR MEER INFO OP
WWW.ADVENTURESTORE.NL

KIJK VOOR MEER INFO OPKIJK VOOR MEER INFO OPKIJK VOOR MEER INFO OPKIJK VOOR MEER INFO OP

JE OPTIMAAL VOOR TE BEREIDEN VOOR HET KOMENDE EK. 

WWW.ADVENTURESTORE.NLWWW.ADVENTURESTORE.NLWWW.ADVENTURESTORE.NL

KOM SNEL EN WEES VOORBEREID!
ADVENTURE STORE HEEFT ALLE ZAKEN IN DE WINKEL OM 
JE OPTIMAAL VOOR TE BEREIDEN VOOR HET KOMENDE EK. 

KOM SNEL EN WEES VOORBEREID!KOM SNEL EN WEES VOORBEREID!

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

ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR

ELKE
ZONDAG

OPEN

KWART FINALE UITSLAG
(45) Winnaar achtste fi nale 41  |  Winnaar achtste fi nale 42 
02-07-2021 - 18.00 uur - St.- Petersburg

|

HALVE FINALE UITSLAG
(49) Winnaar kwartfi nale 45  |  Winnaar kwartfi nale 46
06-07-2021 - 21.00 uur - Londen

|

FINALE UITSLAG

Winnaar halve fi nale 49  |  Winnaar halve fi nale 50
11-07-2021 - 21.00 uur - Londen

|

(50) Winnaar kwartfi nale 48  |  Winnaar kwartfi nale 47
07-07-2021 - 21.00 uur - Londen

|
(46) Winnaar achtste fi nale 39  |  Winnaar achtste fi nale 37
02-07-2021 - 21.00 uur - München

|
(47) Winnaar achtste fi nale 40  |  Winnaar achtste fi nale 38
03-07-2021 - 18.00 uur - Baku

|
(48) Winnaar achtste fi nale 43  |  Winnaar achtste fi nale 44
03-07-2021 - 21.00 uur - Rome

|

Elf-Helmond Fysiotherapie
Cortenbachstraat 130
5707 TJ Helmond
www.elf-helmond.nl
0492-526613

FYSIOTHERAPIE
SPORT FYSIOTHERAPIE
MANUELE THERAPIE
REVALIDATIE, COPD
TRAINING

HELMOND-WEST, 
KOM IN BEWEGING!

Vlamovenweg 24 - Helmond 
Tel. 0492-798002 www.tajima-europe.com

Heb je interesse, bezoek onze website www.tajima-europe.com

Visgraat PVC
incl. egaliseren en leggen

Vanaf

64.  
m²

Losleg PVC
incl. egaliseren en leggen

Vanaf

65. m²

Losleg PVC met 12dB dempingLosleg PVC met 12dB demping
ideaal voor appartementen

95 95

72 kleuren 
op voorraad

www.helmondnu.nl
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Rieter: PFAS-situatie is wel reden tot paniek!

Onderzoek bij Berkendonk en volkstui-
nencomplex Sluisdijk heeft aangetoond 
dat bij beide locaties Helmonders wor-
den blootgesteld aan PFAS. De grond 
is daar vervuild doordat chemiebedrijf 
Custom Powders PFAS-stoffen heeft 
uitgestoten. Daarom het advies om geen 
groenten meer te eten uit deze moestui-
nen. Bij Berkendonk worden er geen 
restricties geadviseerd.

Het merkwaardige is dat RIVM meet met 
twee maten. Bij het volkstuinen-onder-
zoek is rekening gehouden met dat Hel-
monders ook via andere bronnen aan 
deze stoffen worden blootgesteld. En bij 

het Berkendonk-onderzoek niet. Terwijl 
in beide situaties er een opstapeling van 
schadelijke stoffen plaatsvindt. Dus het 
RIVM adviseert om Helmonders minder 
in contact te brengen met PFAS, maar 
staat diezelfde Helmonders wel toe te 
zwemmen in PFAS stoffen. Vreemd. 

Wat ook vreemd is, is dat deze situatie 
voor onze gemeente nog geen aanlei-
ding geeft om het serieus te nemen. Af-
tredend wethouder Maas (Groen Links) 
reageerde laconiek: “Er is geen reden 
tot paniek. Er komt geen verbod en de 
gezondheid van inwoners staat voorop.” 
Wat een gotspe! Als je de gezondheid 

van onze Helmonders serieus neemt, 
verbied je dit juist wel en maak je pri-
oriteit van dit dossier. Iets wat Maas in 
2018 wel beloofde aan de Helmonders. 
Ze riep samen met D66-collega Van den 
Waardenburg het toenmalige college op 
om onmiddellijk actie te nemen. Een-
maal op het pluche zijn ze beiden verge-
ten deze belofte waar te maken.

Dit is nog maar het topje van de ijsberg. 
De onderzoeken die hebben plaatsge-
vonden bij Custom Powders deugen 
niet. De onderzoeksopzet is dezelfde als 
bij Chemours in Dordrecht en zijn dus 
niet gericht op de Helmondse vervuiling. 

Hier zijn namelijk ook andere grond-
stoffen gedraaid. Met andere woorden, 
de kans is aannemelijk dat hier meer 
schadelijke stoffen in de grond zitten 
dan nu is aangetoond. Het EMA heeft 
het RIVM hierover gewaarschuwd. Ook 
verschillende inwoners hebben de ge-
meente hierop gewezen. De gemeente 
doet willens en wetens niks met deze 
informatie. Daarvoor in de plaats wil 
de gemeente de grond saneren. Een 
manier om het bewijsmateriaal te laten 
verdwijnen? Wat Helder Helmond be-
treft dienen we deze grond uitvoerig te 
onderzoeken, zodat we exact weten wat 
hier gaande is.

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Helmonders krijgen te veel PFAS (GenX, PFOA etc.) binnen via voedsel en drinkwater, blijkt uit recent RIVM-onderzoek. Hierdoor 
kunnen er nadelige eff ecten (kankerverwekkend, geboorteafwijkingen, aantasting DNA & immuunsysteem) op de gezondheid ontstaan. 

Het RIVM adviseert de gemeente daarom ervoor te zorgen dat onze inwoners minder in contact komen met PFAS.

Martijn Rieter
Raadslid Helder Helmond

Ondernemersfonds 
Helmond / 
Wijkmanagement 
Helmond dynamische 
verbindingen 
en samenwerkingen 
vanuit ondernemers
naar: zorg, onderwijs, 
cultuur, sport en 
buitengebieden.

Meer projecten zie: 
www.ondernemers
fondshelmond.nl/
projecten2

Heeft u een idee of project
maar geen financiën om het 
uit te voeren?

Neem dan contact op met 
Wijkmanagement Helmond. 

info@wijkmanagementhelmond.nl
www.wijkmanagementhelmond.nl
06-22 61 61 34 (Wijkmanager)

(VERENIGDE) INSTANTIES/
INWONERS VAN DE 
HELMONDSE WIJKEN

www.wijkmanagementhelmond.nl

St. Nicolaas intochten 
(i.s.m. ondernemers, onderwijs 

en verenigingen). 
Kindervakantieweek.

Energie Huis Helmond.
Cameratoezicht.

Koploper van Peelland.

Braderie Combicentrum.
OVMH Beurs.

Hanging baskets
(ondernemers leefbaarheid).

Kerstverlichting
(ondernemers leefbaarheid).

Speeltoestellen stichting ORO
(i.s.m. ondernemers en zorg).

Project ‘Fit Werkt’.

Respect project Helmond 
(i.s.m. ondernemers en sport).

Gefinancierde en gerealiseerde projecten 
in de Helmondse wijken zijn o.a.:
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Wmo-organisatie voor hulp bij het huishouden
Poetszorg, poetsen met een praatje

Per direct beschikbaar
Brabant breed
Persoonlijk contact
Vaste huishoudelijke hulp

Milieuvriendelijke poetsmiddelen
Een zichtbaar beter resultaat
Korte lijnen
Dicht in de buurt

Maak kennis met Poetszorg. Kijk voor meer informatie op onze website 
www.poetszorg.nl of bel naar 085-0761100.

Ben jij of ken jij iemand die huishoudelijke ondersteuning nodig heeft? 
Of ben je op zoek naar dankbaar werk in de huishoudelijke ondersteuning?

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

Uniek Sporten Certifi caat voor sportverenigingen met
sportaanbod voor mensen met een beperking 

Gedeputeerde Wil van Pinxteren reikt eerste certifi caat uit

REGIO Sportverenigingen in Brabant die hun sportaanbod voor sporters met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking goed op orde hebben, kunnen vanaf 
komend najaar het Uniek Sporten Certifi caat aanvragen. Wil van Pinxteren, gedeputeerde bij de provincie Noord-Brabant, reikte op 2 juni het eerste Brabantse 

certifi caat uit aan voetbalvereniging VV Oosterhout. Doel van het Uniek Sporten Certifi caat is om sportverenigingen te stimuleren hun sport toegankelijk te maken 
voor mensen met een beperking. Daarnaast werkt het certifi caat ook drempelverlagend voor sporters met een beperking die op zoek zijn naar een sportaanbieder.

Verenigingen stimuleren en belonen
Tegelijkertijd met de uitreiking in Bra-
bant ontvingen ook twee sportverenigin-
gen in Gelderland het certificaat. Deze 
verenigingen hebben deelgenomen aan 
de pilot van het Uniek Sporten Certi-
ficaat en zijn daarmee de eerste drie 
sportaanbieders in Nederland die het 
certificaat op hun naam mogen zetten. 
Brabant en Gelderland vinden het be-
langrijk dat mensen met een beperking 
zonder belemmeringen kunnen sporten. 

“Deze provincie gaat voor een levendig 
Brabant, waar er genoeg te doen en te 
beleven is. En waar iedereen kan mee-
doen. Ook als het gaat om sport. En ook 
als het gaat om mensen met een beper-
king. Daarom investeert de provincie in 
Uniek Sporten Brabant als onderdeel 
van het sportbeleid. Bewegen is na-
melijk goed voor iedereen en dat geldt 
voor mensen met een beperking of 
chronische aandoening misschien wel 
des te meer”, aldus Gedeputeerde Wil 
van Pinxteren van Vrije Tijd, Cultuur 
en Sport. “We vinden het belangrijk de 
zichtbaarheid van Uniek Sporten te 
vergroten. Dat doen we via de website 
www.unieksportenbrabant.nl. En met 
dit certificaat ‘Uniek Sporten’ zeggen 
we nu ook iets over de kwaliteit van 
het aanbod. Op die manier zien unieke 
sporters waar zij góéd terecht kunnen. 
Ik ben blij dat VV Oosterhout als eerste 
het certificaat ontvangt en feliciteer ze 
hiermee. Het zou mooi zijn als nog veel 
meer Brabantse sportclubs en -vereni-
gingen dit voorbeeld volgen.”

Betere zichtbaarheid 
aangepast sportaanbod
Het Uniek Sporten Certificaat maakt 
de inspanningen van de verenigingen 
zichtbaar, zodat de sporters met een be-
perking makkelijk zien waar ze terecht 
kunnen, welkom zijn en gewoon mee 
kunnen doen. Want voor een sporter 
met een beperking kan het deelnemen 
aan sportactiviteiten een hoop vragen 
oproepen. Kan ik een proefles nemen? 
Kan ik dan aangepast sportmateriaal 
lenen? En is er een trainer die ervaring 
heeft met mijn aandoening? 

“Als gemeente Oosterhout vinden we 
het belangrijk dat sporten voor iedereen 
toegankelijk gemaakt wordt. We zijn er 
trots op dat VV Oosterhout een van de 
eerste verenigingen in Nederland is die 
het certificaat ‘Uniek Sporten’ ontvangt. 
Met het certificaat maken we duidelijk 
dat iedereen bij VV Oosterhout terecht 
kan, ook wanneer je een beperking hebt. 

Deze pilot is de aftrap, we hopen dat veel 
verenigingen het mooie voorbeeld vol-
gen”, aldus Wethouder Arnoud Kastelijns. 

Het Uniek Sporten Certificaat 
Het Uniek Sporten Certificaat bestaat 
uit ‘aanbod’ en ‘organisatie’. Samengevat 
gaat het erom dat het aangepast sport-
aanbod op orde is, maar ook dat het 
sportaanbod compleet en up-to-date 
gecommuniceerd wordt. 

Daarnaast wordt er nagegaan of de or-
ganisatie van het aangepaste sportaan-

bod goed geborgd is, of het kader kan 
beschikken over de juiste scholingen 
en of participatie, zoals bijvoorbeeld het 
meedraaien in bardiensten en organise-
ren van sportdagen, ook onderdeel uit-
maakt van het beleid. Uniek Sporten on-
derzoekt nog hoe het onderdeel ‘fysieke 
toegankelijkheid’ ook deel kan uitmaken 
van dit certificaat. 

Aanmelden en meer informatie
Sportaanbieders en gemeenten in Bra-
bant die geïnteresseerd zijn in het Uniek 

Sporten Certificaat kunnen een mail stu-
ren naar info@unieksportenbrabant.nl

Uniek Sporten Brabant
Mensen met een beperking of aandoe-
ning die nog op zoek zijn naar een pas-
sende sport kunnen contact opnemen 
met Uniek Sporten Brabant. Dit geldt 
ook voor verenigingen, die vragen heb-
ben over aangepast sporten of nieuw 
aanbod willen starten. De beweegcoa-
ches van Uniek Sporten Brabant ken-
nen al het aangepaste sportaanbod in 

hun omgeving en bieden iedereen met 
een beperking of chronische aandoe-
ning gratis ondersteuning bij het vinden 
van een passende sport- of beweegac-
tiviteit. Daarnaast ondersteunen ze ook 
bij andere beweegvragen, zoals het zoe-
ken van een sportmaatje, het aanvragen 
van sporthulpmiddelen of het zoeken 
naar financiële voorzieningen. 
Meer informatie over het aangepaste 
sportaanbod in Brabant en de beweeg-
coaches is te vinden op:
www.unieksportenbrabant.nl

F | Uniek Sporten Brabant

www.helmondnu.nl
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We zij n allemaal keigoed (soms 
te goed) aan het scheiden in Hel-
mond, maar dat brengt ook weer 
overlast met zich mee, zo blij kt. In 
de groepsfacebook van men wij k, 
de Rij pelberg, kom ik al weken be-
richten tegen met foto’s van bergen 
afvalzakken van het plastic die 
weken bij  mensen voor of naast 
hun deur hangen en liggen.

Nou zoude zeggen ja �ij n dat we 
allemaal zo ons best doen, maar 
dan moeten we ook allemaal deze 
zakken pas buiten zetten ‘s mor-
gens op de dag dat ze die zakken 
ophalen. En daar zit hem nou 1 
van de problemen. Massaal trek-
ken de mensen zich niks aan van 
die regel en zetten of hangen hun 
zakken gewoon een week van te vo-
ren al op deze plekken, waardoor 
de bewoners die bij  die ringen wo-
nen er keiveel overlast van hebben. 
Soms hangen de dag na ophalen al 
nieuwe zakken, die er dan 2 weken 
hangen.

Afgelopen maandag spande een 
foto de kroon in deze groep, nou 
moete oe eigen is vurstellen dat dit 
jouw huis is en jouw tuin die ach-
ter die schutting ligt. Het zitje van 
deze mensen grenst aan hun schut-
ting, het is prachtig weer en deze 
mensen konden van de stank en het 
ongedierte dus niet buiten zitten, 
het hele weekend met dit prachtige 
weer. Das toch nie normaal. Ik ben 
zelf mar is gaan kij ken, omg wat 
een stank was daar, te triest vur 
woorden en overal vliegen er vieze 
beestjes rond. Ik heb echt medelij -
den met deze bewoners. Want op 
deze manier wilde toch nie zonne 
ring in de nabij heid van jouw huis?

Want ja, er hangt een ring om dieje 
lantaarnpaal, maar zelfs daar is 
dan toch niet goed over nagedacht 
om dat zo dicht bij  een huis te doen. 

Dan hebben we nog een aspect, de 
veiligheid. Want niemand kan er 
over de stoep meer lopen, ze moe-
ten allemaal de weg op, kinderen 
rollators voetgangers, iedereen. 
Om het probleem iets op te lossen 
wil ik daarom alle bewoners van 
Helmond oproepen om hun plas-
tic zakken pas op de dag buiten te 
zetten dat ze deze ook op komen 
halen. Je moet je eens verplaatsen 
in de mensen die hier wonen, dat 
wilde zelf toch ook niet. Dit kan 
ECHT niet. Niet in de zomer, maar 
ook niet in de winter.

Als die ring vol is, zet dan de zak-
ken voor je eigen deur en gooi ze 
niet zoals hier op een berg bij  die 
ring die al vol is. Dan gewoon voor 
je eigen deur zetten, zodat het gin 
overlast bezorgt. Ge wilt eigenlij k 
niet bij  zonne ring wonen op deze 
manier. Ook moet de gemeente nog 
eens goed nadenken wat hier aan 
gedaan kan worden. Want dit is 
echt een groot probleem van zowel 
de gemeente als de bewoners.

Als ik naar mezelf kij k, ik deed al 
plastic scheiden maar nu nog ex-
tra goed en deze week had ik maar 
liefst 5 zakken plastic. Als ik een 
jaar geleden kij k, waren dat er 2 
maar ik leg mij n zakken in mij n 
eigen voortuin op de dag van op-
halen en gebruik niet de ringen die 
al overvol zij n.

Helmond heeft nu veel meer af-
valplastic met dit nieuwe systeem, 
dat weet ik heel zeker. Ik hoop echt 
dat er een oplossing komt, want 
dit is best een groot probleem. We 
moeten het samen doen, gemeente 
maar ook de bewoners. 

Ik moet wel iedereen in mij n eigen 
Bouvignehof een pluim geven, want 
het is niet overal, in ons hofj e ge-
beurt het gelukkig nu nog zoals het 
hoort: maandagmorgen pas buiten 
en zitten de ringen vol, dan voor 
je eigen deur leggen. Kom op Hel-
mond, zadel een ander niet op mee 
jou afval. Wat u niet wil wat u ge-
schiedt, doe dat ook een ander niet.

Tot volgende week. 
Fij n weekend

Plasticprobleem! 

Houdoe!

Sportpark Houtsdonk weer volop in bloei 
Still uit Typisch Helmond-West | F Mike Sleegers

HELMOND-WEST Nadat gemeente Helmond de 3 gemeentevelden op Sportpark Houtsdonk 
heeft teruggenomen, is het sportpark helemaal opgeknapt met medewerking van de gemeente 
en vele vrijwilligers. Er is nu onder andere een verlicht hoofdveld en 2 kleinere trainingsvelden 

voor jeugd. In seizoen 2020/2021 is het sportpark al gebruikt voor zover het met de 
coronaregels verantwoord was. 

De jeugd van HVV Helmond, Mansouri 
Gym en Taekwondo Soo Bak-Gi heeft 
zoveel mogelijk door kunnen sporten. 
Na de versoepelingen is ook het seni-
orenvoetbal weer gestart. Er kan dus 
weer elke dag worden gesport op Sport-
park Houtsdonk.
 Met de oplevering van nieuwe wonin-
gen in Helmond-West, zal ook die jeugd 
met hun ouders weer dicht bij huis kun-
nen sporten. Er wordt dagelijks getraind 
en nieuwe leden en vrijwilligers zijn van 
harte welkom. Sportpark Houtsdonk 

richt zich vooral op de wijken Hel-
mond-West, Overspoor, Annawijk en 
Suytkade, maar natuurlijk is iedereen 
welkom. Wij kijken niet naar afkomst of 
niveau. Het voornaamste is plezier bele-
ven in sporten. Op zaterdag 12 juni 2021 
vanaf 12.00 uur vindt op Sportpark 
Houtsdonk de 
Nationale Voetbaldag en de Oranjedag 
plaats. Kom ook en maak kennis met 
de (voetbal)sportmogelijkheden op 
Sportpark Houtsdonk; Heeklaan 21 te 
Helmond West. Kom gezellig meedoen 

en misschien treed ook jij wel in de voet-
sporen van de legendes van Nederland, 
die hier hun eerste balletjes hebben ge-
trapt. Misschien ben je wel de nieuwe  
Willy van der Kuijlen of ga je net zoals 
Berry van Aerle doorgroeien naar het 
Nederlands elftal. Niets is onmogelijk en 
op 12 juni heb je de kans om kosteloos 
een kijkje te komen nemen wat de mo-
gelijkheden zijn. Er zullen allerlei spelle-
tjes zijn, de kickboksschool is aanwezig 
en natuurlijk kun je voetbalclinics doen 
en zelf een balletje trappen.

Programma Sportpark Houtsdonk komende tijd:  
Woensdag 16 juni 14.00 - 17.00 uur Jibb+/Lev Summer Games 
Woensdag 23 juni 14.00 - 17.00 uur  Jibb+/Lev Summer Games 
Zondag 27 juni 09.30 - 14.00 uur  Taekwondo ITF Royal Dutch trainingday 
Woensdag 30 juni 14.00 - 17.00 uur Jibb+/Lev Summer Games 
Woensdag 7 juli 14.00 - 17.00 uur Jibb+/Lev Summer Games
Woensdag 14 juli 14.00 - 16.30 uur Schoolvoetval Helmond 
Maandag 26 juli t/m vrijdag 30 juli  8.00 - 16.30 uur Jibb+ Sportolympiade

Sportpark Houtsdonk is 
een sportpark waar plezier, 
sportiviteit, ontwikkeling 
en verbinding samen-
komen voor iedereen. 
Dus ook voor jou!

www.helmondnu.nl

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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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

Het project gaat hand in hand met het 
recent gepresenteerde boek ‘Helmond 
in 100 stukskes, vuilnis met verhalen’. 
Het initiatief is opgezet door het Kunst-
kwartier Helmond, Heemkundekring 
Helmont, Stichting Lang Leve Cultuur 

en de gemeente Helmond. Een bijzon-
der project waarbij er herinneringen, 
verhalen en anekdotes bij ouderen 
worden opgehaald met 'archeologische' 
vondsten uit een oude vuilstortplaats als 
inspiratiebron. Honderd verhalen kwa-

men op deze manier tot stand en zijn 
gebundeld in een verhalenboek. Antoi-
nette Maas (wethouder Cultuur) ontving 
de minister woensdag in Het Speelhuis. 

Tijdens het bezoek maakte de minister 

kennis met verschillende aspecten van 
het project, in verschillende ruimtes 
van Het Speelhuis. Het programma 
begon met een installatie gebouwd 
met verschillende vondsten van de 
vuilstortplaats. Daar mochten de mi-
nister en wethouder Maas (cultuur) een 
stukske Helmond ‘ophalen’ en vertelden 
verschillende personen het verhaal  
bij de vondst. 

“Het mooiste van dit project is dat ieder 
stukske en ieder verhaal verschillen-
de mensen met elkaar verbindt. Deze 
stukskes vormen delen van de geschie-
denis van onze stad en dus de geschie-
denis van onze inwoners”, aldus wet-
houder Maas. In het programma werd 
dit spelenderwijs in beeld gebracht. Zo 
speelden de minister en wethouder le-
vensgroot memory met jongeren. Voor 
ieder gevonden stukske op het speel-
bord lag er ook een modern evenbeeld, 
waar de deelnemers met elkaar over in 
gesprek gingen. 

Het bezoek vervolgde op het podium 
in de theaterzaal, waar een ware ‘huis-
kamer’ van een verzorgingshuis tot in 
detail was nagebootst. Samen met be-
woners van woonzorgcentrum Alphon-
sus spraken de minister en wethouder 
over verschillende stukskes en hun 

bijbehorende verhalen. Bijzonder: aan 
tafel stond ook een lege stoel, de sym-
bolische ‘vacant chair’. Een lege stoel 
die de ouderen representeert die mee 
hebben geholpen aan het project maar 
in de tussentijd zijn overleden. Tot slot 
kreeg de minister het boek ‘Helmond 
in 100 stukskes’ aangeboden en dank-
te zij het gezelschap. “Ontzettend mooi 
hoe hier in Helmond bij het project 100 
Stukskes, mensen en hun verhalen 
meegenomen zijn. Dit is een prachtig 
voorbeeld hoe je het verdrag van Faro 
kan uitvoeren. Ik neem dit initiatief ook 
zeker mee terug.”

Minister van Engelshoven haalt 
Helmondse historie op

HELMOND Het project ‘Helmond in 100 Stukskes’ bracht minister van Engelshoven op woens-
dag 9 juni in Helmond. Tijdens een interactief programma, volledig binnen de coronamaatrege-

len, haalde zij letterlijk en figuurlijk stukskes Helmondse historie op. 

F | Vincent Knoops Fotografie

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 
 

 

De cover van Helmond 
in 100 stukskes | Adcommunicatie



23vrijdag 11 juni 2021de loop weekkrant HELMOND

Tentoonstelling In Talloze Aktes toch nog open tot 4 juli

Tentoonstelling In Talloze Aktes
Wat gebeurt er als je de twee werelden 
van beeldende kunst en theater dichter 
naar elkaar toe schuift, zodat ze gaan 
overlappen? Die overlap is er vanzelf al, 
bijvoorbeeld in de gelijkenis tussen de 
vormgeving van een theaterstuk (decors, 
rekwisieten, kleding) en een installatie in 
een kunstruimte waar je als bezoeker in 
kan stappen of doorheen kan lopen. Maar 
in dit grensgebied tussen twee werelden is 
nog veel meer te ontdekken. Vier kunste-
naars nemen je mee op avontuur in hun 
tentoonstelling In Talloze Aktes: Maurice 
Bogaert, Roos van Haaften, Peter de Kim-
pe en Jan Klatter. Ze laten elk hun eigen 
werk zien, maar de tentoonstelling is een 
totaalervaring: door de kruisbestuiving 
vervagen ook de grenzen tussen hun werk.

Roos van Haaften (1983) maakt instal-
laties met reflecties en schaduw. Daar-
bij maakt ze gebruik van onder meer 
spiegels, glas en gevonden objecten. 
Ze is gefascineerd door wat er gebeurt 
als tastbare objecten door belichting 
worden getransformeerd tot een scha-
duwbeeld. Sommige werken komen 
op locatie tot stand als ruimtevullende 
installaties, andere zijn kleine, intieme 
werken aan de muur. 

Maurice Bogaert (1975) laat architec-
tuur, film, tekst en beeldende kunst 
samenkomen in totaalbeleving. Soms 
zijn dat grote installaties waar je door-
heen kan lopen, soms juist heel kleine 
schaalmodellen. Daarbij vertaalt hij de 
technieken van film, met belichting, 

montage en camerabeweging, naar een 
fysieke ruimte.

Peter de Kimpe (1951) werkt als ont-
werper voor theatergezelschappen in 
Nederland, België en de Verenigde Sta-
ten. Ook maakt hij tentoonstellingsont-
werpen voor onder andere het Van Gog-
hmuseum en het Groninger Museum. In 
2007 richtte hij de opleiding Scenogra-
fie op aan de Academie voor Theater en 
Dans in Amsterdam, waar hij tot 2017 
aan verbonden bleef.

Jan Klatter (1948) maakte ontwerpen 
voor diverse theatergezelschappen, 
waaronder Onafhankelijk Toneel, Stads-
theater Stockholm en Toneelgroep Am-
sterdam. Hij doceerde aan de opleiding 
Scenografie van de Academie voor 
Theater en Dans in Amsterdam. Als 
beeldend kunstenaar maakt hij onder 
meer sculpturale installaties, veelal van 
hout, gebaseerd op foto’s van ruimtes 
en objecten.

Met dank aan Cultuurmakersfonds

HELMOND En dat hadden we bijna niet meer durven dromen! 
Gelukkig kan iedereen tot 4 juli alsnog terecht bij deze prachti-
ge expositie die al maanden op publiek wacht. Namens onszelf 

en de kunstenaars hopen we dat jullie ervan zullen genieten.
Houd voor de actuele stand van zaken en corona maatregelen 

onze website in de gaten.

Landelij k Atelierweekend op 26 en 27 juni 
Een unieke kijk in ruim 350 ateliers

Tijdens het Landelijk Atelierweekend 
krijgen kunstliefhebbers in heel Ne-
derland de kans om binnen te kijken in 
de werkplaats van een kunstenaar bij 
hen in de buurt en zo meer te weten 
te komen over hun werkwijze en in-
spiratiebronnen. Daarnaast is het ook 
mogelijk om kunst te kopen, direct bij de 
kunstenaar. De organisatie is in handen 
van Stichting Kunstweek met als voor-
naamste doel het samenbrengen van 
kunstliefhebber en kunstenaar.

Deelnemende ateliers in eigen omgeving 
Meer dan 350 kunstenaars uit heel 
Nederland zetten de deuren van hun 
atelier in het weekend van 26 & 27 juni 
open voor belangstellenden om hen een 
kijkje te gunnen in hun wereld. Met veel 
passie en trots tonen ze hun kunstwer-

ken en vertellen geïnteresseerden graag 
over het ontstaansproces. In elke pro-
vincie zijn meerdere ateliers te bezoe-
ken. Via de website van het Landelijk 
Atelierweekend kunnen geïnteresseer-
den makkelijk opzoeken welke ateliers 
wanneer geopend zijn. Een handige 
zoekfunctie maakt het vinden van deel-
nemende ateliers in de eigen omgeving 
heel eenvoudig. 

Workshops, exposities en 
demonstraties
Veel kunstenaars organiseren in hun 
atelier ook extra activiteiten zoals een 
mini-workshop, een demonstratie of 
een expositie met werk van andere kun-
stenaars. In de online agenda van het 
Landelijk Atelierweekend is te vinden 
welke ateliers extra activiteiten organi-

seren en of reserveren daarvoor even-
tueel (vanwege covid19-maatregelen) 
nodig is.

Een bezoek aan één of meer ateliers is 
gratis tijdens het Landelijk Atelierweek-
end. Uiteraard gelden bij een bezoek de 
geldende overheidsmaatregelen. Deze 
zijn ook te vinden op de homepagina van 
het Landelijk Atelierweekend: 
www.landelijkatelierweekend.nl

REGIO Op zaterdag 26 en zondag 27 juni vindt de zevende 
editie plaats van het Landelijk Atelierweekend waaraan meer 

dan 350 ateliers in heel Nederland deelnemen. Bezoekers 
krijgen zo een unieke kijk in het leven en werk van beeldend 

kunstenaars. 

Volgende editie Helmondse Lichtjesparade 2 april 2022
HELMOND Twee edities gaan of 
gingen niet door. Wat is er mooier 
om op een prachtige avond in april 
prachtig verlichte praalwagens en 
groepen in het centrum van Mier-
lo-Hout  voorbij te zien trekken. 
We zijn het alweer bijna vergeten. 
De mooie kindergezichtjes die met 
grote ogen het spektakel gade-
slaan. Ook de organisatie wordt 

nostalgisch en wil maar al te graag 
een volgende editie organiseren. 
Terug naar het normaal, nog effe 
volhouden met zijn allen.

Maar toch er is een datum ge-
pland: Zaterdag 2 april 2022 vanaf 
20.30 uur, dan MOET de parade 
doorgaan, daar wordt hard voor 
gewerkt.

Zet het vast in de agenda, 
wij hebben er zin in, komt u ook?
www.helmondselichtjesparade.nlwww.helmondselichtjesparade.nl

Help het museum in 
de buurt te heropenen!

Geef vroeger een toekomst
Veel musea en monumenten zijn af-
hankelijk van de beschikbaarheid van 
vrijwilligers. Een grote groep vrijwilli-
gers is achter de schermen al hard aan 
het werk om alles voor te bereiden. 
Maar extra hulp is welkom! Erfgoed-
vrijwilliger.nl, het vrijwilligersplatform 
van erfgoedhuis Zuid-Holland, Erf-
goed Brabant en Erfgoed Gelderland, 
doet daarom een beroep op de inwo-
ners. Door (tijdelijk) in te springen als 
erfgoedvrijwilliger, kan een museum 
of monument verantwoord en veilig 
heropenen. Voor een aantal van hen 
kan dit net het verschil maken. Ge-
interesseerden kunnen op zoek naar 
vacatures bij hen in de buurt via erf-
goedvrijwilliger.nl/vacatures.

Kunt u hulp gebruiken?
Musea en monumenten die op zoek 
zijn naar erfgoedvrijwilligers kunnen 
hun vacatures gratis plaatsen op het 
platform via erfgoedvrijwilliger.nl/va-
cature-plaatsen. Met Erfgoedvrijwil-
liger.nl willen de erfgoedhuizen bij-
dragen aan een toekomstbestendige 
erfgoedsector. Erfgoedvrijwilliger 
helpt organisaties door potentiële 
vrijwilligers te bereiken, te inspireren 
en met hen in contact te brengen.

REGIO Vanaf 5 juni mogen de musea weer heropenen. 
Om dat verantwoord en veilig te doen met de nog gel-

dende maatregelen, kunnen zij hulp van inwoners goed 
gebruiken. De website erfgoedvrijwilliger.nl doet daarom 
een beroep op mensen die zich willen inzetten voor een 

museum of monument in hun dorp of stad.

Op bezoek bij  het Biesbosch MuseumEiland in Werkendam | F Ben Nienhuis
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Kom werken bij
Modexpress in Helmond

Wij zoeken logistieke kanjers.

Solliciteer via modexpress.eu, 
bel/app naar 06-20562574 of mail 
naar recruitment@modexpress.eu

 Fulltime
 Partime (maandag en dinsdag)

 Weekend- en avondhulp
 Vakantiewerk (al vanaf 15 jaar)

www.grootpeelland.nl

Van februari tot en met juni 2020 zijn ruim 3,6 dui-
zend inwoners van Nederland van 18 jaar of ouder 
geïnterviewd voor het onderzoek Belevingen. Hen 
is gevraagd wat ze denken en doen in relatie tot kli-
maatverandering en energietransitie. Ook werd on-
der andere gevraagd op hoeveel dagen in de week 
ze gewoonlijk vlees of vis eten; bij de warme maal-
tijd, als broodbeleg of als snack. Het onderzoek was 
enkele weken bezig toen de coronacrisis uitbrak. 
Mogelijk hebben de coronacrisis en daaropvolgen-
de maatregelen invloed gehad op de antwoorden 
van de deelnemers.

Het overgrote deel van de volwassenen (75 pro-
cent) eet dus nog wel vlees, maar niet iedere dag. 
20 procent eet nog wel dagelijks vlees. Van dege-
nen die geen vlees eten, zei 3 procent weliswaar 
geen vlees maar wel vis te eten (pescotariërs), 2 
procent eet ook geen vis (vegetariërs). 0,4 procent 
kiest voor een volledig plantaardig dieet.

Hoogopgeleiden eten vaker geen vlees
Hoogopgeleiden (hbo, wo) geven vaker dan laagop-
geleiden aan geen vlees te eten. Van de volwasse-
nen met een wo-opleiding eet 10 procent pesco- of 

vegetarisch, van de hbo’ers 6 procent, tegen 1 pro-
cent van degenen met alleen basisonderwijs. Volle-
dig plantaardig eten komt het vaakst voor bij univer-
sitair geschoolden, van hen geeft 2 procent dit aan. 
Onder 18-plussers met een lager onderwijsniveau 
is dat minder dan 0,3 procent. Vrouwen geven va-
ker dan mannen aan dat ze geen vlees eten. Men-
sen jonger dan 35 jaar eten naar verhouding iets 
vaker pescotarisch of vegetarisch, terwijl ouderen 
(vanaf ongeveer 55 jaar) juist vaker flexitarisch 
eten. Stedelingen eten vaker pesco- of vegetarisch 
en flexitarisch dan plattelandsbewoners.

Ruim 1 op de 3 volwassenen is 
minder vlees gaan eten
In 2020 zegt 35 procent van de 18-plussers dat 
ze in de voorafgaande 12 maanden minder vlees 
zijn gaan eten dan daarvoor, door vleesloze dagen 
in te lassen of door kleinere porties vlees te eten. 
De meerderheid, 58 procent, geeft aan dat hun 
vleesconsumptie het afgelopen jaar niet is veran-
derd. Desgevraagd vindt 37 procent van de vlees-
eters dat ze eigenlijk minder vlees zouden moeten 
eten. Degenen die al af en toe geen vlees eten (de 
flexitariërs, en mensen die vijf of zes dagen per 

week vlees eten) vinden dit vaker dan degenen die 
iedere dag vlees eten: 40 procent tegen 25 procent.

7 op de 10 niet-vleeseters noemen 
dierenwelzijn als reden
Van degenen die nooit vlees eten geeft 70 procent 
aan dat dierenwelzijn hiervoor de belangrijkste 

(48 procent), dan wel een reden is (23 procent). 
Klimaat of milieu volgt met 59 procent op de 
tweede plaats. 

Voor flexitariërs wegen persoonlijke redenen (ge-
zondheid, geen behoefte aan of vindt vlees niet lek-
ker) zwaarder dan dierenwelzijn, klimaat of milieu.

Vlees geen dagelij kse kost 
voor 8 op de 10 Nederlanders

REGIO In 2020 gaf 45 procent van de 18-plussers aan maximaal 
vier dagen in de week vlees te eten (ook wel fl exitariërs genoemd), 5 procent 

zei nooit vlees te eten. 30 procent at vijf of zes dagen per week vlees. Ongeveer 
een derde van de volwassenen is het afgelopen jaar minder vlees gaan eten, 

een half procent is gestopt met het eten van vlees. Dit blijkt uit het onderzoek 
Belevingen 2020 van het CBS.
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Zomerprogramma

cacaofabriek.nl

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

podium

za 12 jun 19:30 & 21:30 u

Neil Diamond Memories   
za 03 jul 20:45 u

eric vaarzon morel  
ODE AAN PACO DE LUCIA  

vr 09 jul 21:00 u

Willie Wartaal DJ Set  
SUPPORT: JELLE VERSE  

za 10 jul 20:15 u

Brother Moon 
VOLLE MAAN 

zo 22 aug 16:00 u

Nol Havens    
DOE MIJ MAAR ALLES

DE SLAG OM DE SCHELDE
Nederlands oorlogsdrama

DAVID BYRNE'S AMERICAN UTOPIA
Registratie van muzikaal spektakel

LA DEA FORTUNA
Italiaans

NOMADLAND
Kaskraker met Frances McDormand

Expo

film

Juli in het Annatheater
Film Jeugdtheaterschool 
Annatheater
Yasmin Kever, oud-leerling van onze 
Jeugdtheaterschool en leerling van de 
Willem de Kooning Academie in Rotter-
dam, heeft een prachtige film gemaakt 
voor onze Jeugdtheaterschool. Kijk op 
ons YouTubekanaal om de film te zien.

vrijdag 2 juli Auditie Anna Producties
voor jongeren met spelervaring

Jeugdtheaterschool Annatheater houdt 
op vrijdag 2 juli audities voor de thea-
terproductie die begin oktober 2022 in 
première zal gaan. Ben jij gek op theater 
en niet van het podium weg te slaan? 
Wil jij graag meedoen in een theater-
voorstelling? In deze groep krijg je de 
mogelijkheid om je talent te laten zien en 
te ontwikkelen. En je leert een heleboel 
over het vak acteren!

De repetities zijn elke donderdag van 
19.00 tot 21.00 uur en een aantal keren 
in het weekeinde. De repetities begin-
nen op 11 november 2021.

Er wordt contributie gevraagd om deel 
te nemen aan deze productie.
datum: vrijdag 2 juli.
tijd: van 17.00 tot 18.30 uur
Heb je interesse? Neem contact op met 
Lavínia Germano, laviniagermano@
annatheater.nl of bel: 
06 - 44 36 92 88.

‘Anna Presenteert’
Jeugdtheaterschool Annatheater orga-
niseert als afsluiting van het cursusjaar 
2020/2021 ‘Anna Presenteert’. Leer-

lingen spelen een toneelstuk waarin ze 
laten zien wat ze kunnen na het volgen 
van een cursus acteren in het Annathe-
ater. Het programma ziet er als volgt uit:
zaterdag 17 juli 17:00 uur en zondag 18 
juli 16:00 uur

‘Roodkapje’
Spelers: Aly, Amelia, Anne, Britt, Lisa, 
Luuk, Milana, Morris, Sam en Seth 

‘Doornroosje’
spelers: Dieuwertje, Iza, Majka, Stef, 
Sophie en Willemijn. Zaterdag 18 juli 
19:30 uur en zondag 18 juli 13:00 uur

‘De gelaarsde Kat’
spelers: Chiara, Destiny, Eva, Fleur, 
Floor, Ginny, Lola, Pien, Sofia en Tibbe

‘De regels van Anna’
spelers: Alex, Jan, Jasper, Juliëtte, Lu-
cie, Manu, Mo, Tigo, Thije en Vera

‘Anna Producties’ speelt op zaterdag 17 
juli om 19.30 uur en op zondag 18 juli 
om 16.00 uur enkele scènes uit ‘Asse-
poester’. Deze voorstelling wordt vanaf 9 
oktober 2021 vijf keer in het Annathea-
ter gespeeld. Mis het niet!
spelers: Bart, Babette, Esmee, Fleur, 
Jan, Jotta, Mosa en Noémi

entree: € 7,00
kaartjes: www.annatheater.nl
informatie kaartverkoop: 
bel 06-28 10 43 33

‘Om de hoek woont een struik’
Het prijswinnende duo ‘Sonja en Hen-
drik’ maken op dit moment in het An-

natheater de voorstelling ‘Om de hoek 
woont een struik’. Voor het concept 
van deze voorstelling (toen heette het 
project nog ‘Dorp’) wonnen ze in 2020 
de prestigieuze BNG-theaterprijs. Son-
ja van Ojen en Hendrik Kegels maken 
in het Annatheater de miniaturen voor 
deze voorstelling en beeldend kunste-
naar Vincent van Ojen de tafel waar al 
deze miniaturen tot leven worden ge-
wekt!  In ‘Om de hoek woont een struik’ 
willen Sonja en Hendrik mensen met 
andere ogen laten kijken naar dingen 
waar ze wellicht elke dag aan voorbij 
lopen. Het publiek wordt meegenomen 
in een wereld waar de mens even niet 
meedoet.
Er zullen een aantal try-out-voorstellin-
gen in het Annatheater gegeven wor-
den. Informatie hierover volgt!

Verwacht:
Anna Producties speelt in oktober: 
ASSEPOESTER!

Het Annatheater ligt op 1 minuut 
loopafstand van het Station Helmond.
Het adres is Floreffestraat 21a, 
Helmond. info@annatheater.nl
www.annatheater.nl

Trekking kluppelloterij : gun uw oud papier, 
kleding en schoeisel een tweede leven

MIERLO-HOUT Zaterdag 5 juni is de achtste 
trekking verricht, deze trekking geldt voor 
alle loten die zijn uitgegeven in de maand 
mei 2021.

1e prijs: cadeaubon ter waarde van € 50,- 
is gevallen op lotnummer 5812.
2e prijs: cadeaubon ter waarde van € 25,- 
is gevallen op lotnummer 5528.
3e prijs: cadeaubon ter waarde van € 10,- 
is gevallen op lotnummer 6307.

De prijzen kunnen worden afgehaald bij de Klup-
pelhal, iedere zaterdag tussen 09.00 uur en 
13.00 uur. Cadeaubonnen kunnen worden inge-
leverd bij de Houtse ondernemers. Breng uw oud 
papier, kleding en schoeisel naar CV de Kluppels 
en speel maandelijks gratis mee met onze loterij.
Iedere zaterdag geopend van 09.00 uur 
tot 13.00 uur.

Brenglocatie CV de Kluppels
Koeveldsestraat 16, Mierlo-Hout F | CV de Kluppels

www.helmondnu.nl
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TECHNIEK LEEFT 
IN WILLEM

 COLLEGA’S 
 GEZOCHT 
 IN DEURNE 

scan mij voor 
actuele vacatures

Raymakers zoekt:
Magazijnmedewerker/

Heftruckchauffeur

Enthousiaste 
medewerkers die het 
textielvak willen leren

(Locatie Helmond en Gemert) (Locatie Helmond)

Koninklijke Nederlandse Textielfabrieken J.A. Raymakers & Co B.V. is specialist in het 
produceren van velours stoffen. Vanuit de fabrieken in Helmond, Gemert en Burnley (UK) 
wordt wereldwijd gedistribueerd via groothandels, textiel converters, project specialisten 
en de industrie. Binnen het bedrijf staan de waarden innovatie, vakmanschap, erkenning, 

verbondenheid en loyaliteit centraal. In 2023 vieren we ons 250-jarige bestaan!

Raymakers groeit en biedt leerkansen
Voor onze vestigingen in Gemert en 
Helmond zoeken we productiemedewerkers 
die willen worden opgeleid om de 
verschillende machines te kunnen bedienen. 
In Helmond zoeken we daarnaast een 
magazijnmedewerker met heftruckervaring.
Bij voorkeur heb je een afgeronde opleiding 
MBO niveau 2-3 en vind je het leuk om 
het productieproces te leren kennen. 
Uiteraard ben je pro-actief, leergierig en 
verbeteringsgericht. Daarnaast heb je 
een hands-on mentaliteit en kun je zowel 
zelfstandig als in teamverband werken. 
Je bent bereid tot het volgen van (interne) 

training. Je beheerst de Nederlandse taal 
goed en hebt een positieve houding met 
betrekking tot een gezonde levensstijl.

Solliciteren?
Kijk voor de uitgebreide vacature-
omschrijvingen op www.raymakers.com/
vacancies. Enthousiast en voldoe je aan 
de omschrijving? Stuur dan svp je sollicitatie 
naar m.bijmans@Raymakers.com t.a.v. 
Masja Bijmans, HR Manager.

Volg Raymakers ook op 
Facebook, LinkedIn & Instagram

www.raymakers.com/vacancies  |  m.bijmans@raymakers.com
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Sinds 1985 is Meat insiders Helmond B.V. actief op de markt van verse en diepgevroren vlees halffabricaten. Wij werken met circa 
75 medewerkers in een modern bedrijfspand in Helmond. Met een uitstekende kennis van de markt ontwikkelt en produceert dit 
enthousiaste team, klant specifieke producten. Behalve maatoplossingen worden ook standaardproducten vervaardigd die voor 

onze afnemers een optimaal resultaat garanderen.

Wil jij werken in een professionele, dynamische foodomgeving, met prima arbeidsvoorwaarden en een

uitstekend salaris? Dan ontvangen wij graag jouw reactie. Je kunt deze richten aan j.haeve@meatinsiders.com 

t.a.v. mevr. Janine Haeve, HR Manager. Kijk voor meer informatie over ons bedrijf op www.meatinsiders.com

BONUS VAN
1.000,- NETTO 
VERDIENEN MET WERKEN

IN DAGDIENST?*

uitstekend salaris? Dan ontvangen wij graag jouw reactie. Je kunt deze richten aan j.haeve@meatinsiders.com 

Wij zijn op zoek 
naar enthousiaste

OPERATORS
PRODUCTIEMEDEWERKERS
VAKANTIEMEDEWERKERS

MEDEWERKER LOGISTIEK

Je werkt in een 4-daagse dagdienst en je werkzaamheden bestaan uit het 
(begeleiden en) uitvoeren van diverse productietaken, zoals het bewerken en

inpakken van diverse vleesproducten.

Je werkt in een 5-daagse dagdienst en je werkzaamheden bestaan uit het lossen, controleren, administreren, 
opslaan en transporteren van grond- en hulpstoffen voor het vervaardigen van diverse vleesproducten. Je 
werkt samen met je collega’s aan een kwalitatief goed product en je zorgt ervoor dat onze klanten elke dag 
optimaal bediend worden. Onze bedrijfscultuur kenmerkt zich door een informele en resultaatgerichte manier 

van samenwerken. Wij houden van een hands-on en no-nonsense mentaliteit.

Meat insiders Helmond B.V.   |  Achterdijk 1, 5705 CB  Helmond  |  Tel: +31 (0)88 - 5000404

*Bonus is alleen van toepassing indien iemand 1 jaar onafgebroken in dienst is.

IN DAGDIENST?*

naar enthousiaste
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ADVERTORIAL

Erfrechtspecialist Marco Driesprong geeft vrijdag 25 juni een lezing in De Koning

Testament kan veel familieleed voorkomen én geld besparen
HELMOND - Er bestaan veel misverstanden over de verdeling 
van een nalatenschap wanneer één van de twee partners 
overlijdt. De meeste vijftigplussers denken dat de afwik-
keling van een erfenis in Nederland prima bij wet geregeld 
is. Maar niets is minder waar, stelt erfrechtspecialist Marco 
Driesprong van Erfrechtplan. Volgens hem kan een goed tes-
tament veel familieleed én geld besparen. 

‘Wie dan leeft, wie dan zorgt’, wordt weleens gezegd. Toch 
kan het leven van een achterblijvende partner na een over-
lijden, los van alle verdriet en rouw, door het ontbreken van 
een testament op een regelrecht drama uitlopen. Door wets-
wijzigingen in de afgelopen decennia, is het vaak onduidelijk 
hoe het erfrecht nu wettelijk is geregeld. “Met een testament 
weet men vooraf al precies waar ze aan toe zijn wanneer een 
dierbare wegvalt”, zegt Marco Driesprong. 

“Bij verhalen over testamenten en erfenissen wordt vaak ge-
dacht dat het iets is voor vermogende mensen”, gaat Marco 
Driesprong verder. “Binnen de generatie vijftigplussers heeft 
misschien niet iedereen een kapitaal op de bank opgebouwd. 
Een groot deel heeft wel een eigen huis dat (bijna) hypotheek-
vrij is. Ook dat is vermogen waarover erfbelasting verschuldigd 
kan zijn.” 

In de wet is inmiddels geregeld dat bij het overlijden, de over-
blijvende ouder en de kinderen samen erven. De langstleven-
de is eigenaar van alle eigendommen en de kinderen zijn wel-
iswaar erfgenaam maar krijgen nog niets in handen. Ze krijgen 
een soort tegoedbon op de overblijvende ouder. 

Aan de hand van een simpel rekensommetje legt Marco 
Driesprong uit dat bij het ontbreken van een testament, het 
overlijden van een partner tot een financieel drama voor de 
achterblijvers kan leiden. “De nog levende partner heeft wel-
iswaar een grote vrijstelling van erfbelasting, maar deze ouder 
moet de erfbelasting over de erfdelen van de kinderen al wel 
direct afrekenen. 

Zo’n acht maanden na het overlijden van een partner ligt de 
blauwe envelop op de deurmat. Als de erfenis voor het me-
rendeel bestaat uit het huis, hoe ga je dan die erfbelasting 
betalen?” 

Marco Driesprong kent meerdere voorbeelden van mensen 
die hierdoor in financiële problemen zijn gekomen. “Onnodig 
familieleed, dergelijke schrijnende situaties zijn te voorkomen 
door het opstellen van een testament. Maar je moet het wel 
even doen.” 

Vreemd genoeg is het maken van een afspraak bij een nota-
ris voor veel mensen nog een erg grote stap. Dat ziet Marco 
Driesprong ook. “Mensen vrezen vaak dat het handenvol geld 
kost of dat de materie erg ingewikkeld is. En nadenken of pra-
ten over een testament is ook niet de leukste bezigheid die je 
kunt bedenken, dus schuiven ze het opstellen van een testa-
ment voor zich uit. Soms té ver.” 

Erfrechtplan heeft in samenwerking met een groot aantal no-
tariskantoren een laagdrempelige service ontwikkeld, waarbij 
op heel persoonlijke wijze een testament kan worden opge-
steld. Bovendien blijven de totale kosten inzichtelijk en relatief 
laag. “Onze erfrechtspecialist komt bij de mensen thuis om de 
wensen en verzoeken op te tekenen en vertaalt dit naar een 
concept-testament in begrijpelijke taal. 

De erfrechtspecialist gaat samen met de klant naar de notaris 
om het definitieve testament te laten bezegelen. We verlagen 
niet alleen de drempel naar de notaris, we ontzorgen ook. ” 
Naast een testament kan ook een levenstestament familiedra-
ma’s voorkomen, legt Marco Driesprong uit. “ 

“Stel, één van de twee partners wordt wilsonbekwaam, dan 
is het niet vanzelfsprekend dat de ander zonder meer kan be-

schikken en beslissen over de (gezamenlijke) eigendommen. 
Het is daarom verstandig om bij leven samen een volmacht 
vast te laten leggen in een levenstestament. Is dat niet het 
geval, dan zal het er in de praktijk op uitdraaien dat de part-
ner van iemand die bijvoorbeeld door ziekte wilsonbekwaam 
is geworden ineens voor alledaagse zaken bij de rechter om 
toestemming moet vragen.”

De kosten van een testament wegen niet op tegenover de 
lasten die anders voor rekening van nabestaanden en part-
ners komen”, zegt Marco Driesprong tot slot. “Laat staan het 
onvoorziene leed dat er mee gemoeid kan zijn. Dat wens je 
niemand toe.”

Lezing op locatie
Vrijdag 25 juni om 13:00 uur of om 15:30 uur geeft Marco 
Driesprong een lezing over de noodzaak van een testament 
en levenstestament. U kunt een van deze lezingen kosteloos 
bijwonen door u in te schrijven op www.erfrechtplan.nl of te 
bellen naar 085 - 8000 100. 

Door de nieuwe anderhalve meter maatschappij zijn er maar 
een beperkt aantal stoelen beschikbaar. Daarom is aanmel-
den noodzakelijk. We houden uiteraard strikt rekening met de 
RIVM richtlijnen.

Blijft u liever thuis? Geef u dan op voor onze online lezingen. 
Deze worden dagelijks gehouden op verschillende tijdstippen. 
U bepaalt zelf wanneer u de lezing volgt via uw eigen compu-
ter, tablet of smartphone.

Locatie:   De Koning
  Mierloseweg 301
  5707 AK Helmond
Datum:   vrijdag 25 juni 2021
Aanvang:   13:00 uur of 15:30 uur

Inschrijven kan via:   www.erfrechtplan.nl
   085 - 8000 100

www.erfrechtplan.nl
085 - 8000 100

In juni wegwerkzaamheden
aan de Boerhaavelaan

Wat gaat er gebeuren?
In de maand juni vindt er noodzakelijk onderhoud plaats aan de Boerhaavelaan, be-
staande uit: het opnieuw asfalteren van de rijbaan en het vernieuwen van verhardin-
gen. Bovendien wordt de verkeersveiligheid en doorstroming op het kruispunt Boer-
haavelaan – President Rooseveltlaan – Jan van Brabantlaan verbeterd door een 
andere inrichting van het kruispunt en het verbeteren van de verkeerslichten. In twee 
latere fases, in juli en september, worden de parallelwegen ingericht als fietsstraat. In 
deze fases houden we eveneens rekening met het verbeteren van de verkeersveilig-
heid en extra fietscomfort.

Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden, van maandag 7 juni tot en met vrijdag 25 juni, is de 
Boerhaavelaan en het aangrenzende kruispunt afgesloten voor (auto)verkeer. Het 
verkeer wordt ter plekke omgeleid via de Wesselmanlaan, Prins Hendriklaan, Euro-
paweg en Hortsedijk. Bekijk de omleidingsroute via live.andes.nl/helmond.

WARANDE Tot en met vrijdag 25 juni vinden er wegwerkzaam-
heden plaats aan de Boerhaavelaan. Ook het kruispunt Boer-
haavelaan – President Rooseveltlaan – Jan van Brabantlaan 

is tijdens deze periode afgesloten. Het (auto)verkeer wordt 
tijdens deze periode ter plekke omgeleid.

Boerhaavelaan in Helmond | Google Maps

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 
 

 

Driekwart Nederlanders maakt zich zorgen over 
gevolgen klimaatverandering

HELMOND Bijna alle Nederlanders 
van 18 jaar of ouder denken dat het 
klimaat aan het veranderen is; 6 
procent gelooft niet in klimaatver-
andering of weet het niet. Driekwart 
van de bevolking maakt zich zorgen 
over de gevolgen van klimaatveran-
dering voor toekomstige generaties. 
Een ruime meerderheid wil minder 
fossiele en meer groene energie. De 
meeste mensen zijn voorstander 
van windmolens, maar willen ze 
niet in de eigen ‘achtertuin’. Dit blijkt 
uit het onderzoek Belevingen 2020 
van het CBS.

Van februari tot en met juni 2020 zijn 
ruim 3,6 duizend inwoners van Neder-
land van 18 jaar of ouder bevraagd voor 
het onderzoek Belevingen. Hen is ge-
vraagd wat ze denken en doen in relatie 
tot klimaatverandering en energietran-
sitie. Het onderzoek was enkele weken 
bezig toen de coronacrisis in Nederland 
uitbrak. Mogelijk hebben de corona-
crisis en daarop volgende maatregelen 
invloed gehad op de antwoorden van de 
deelnemers.
6 op de 10 zien de mens als belang-
rijkste oorzaak klimaatverandering
6 op de 10 volwassenen denken dat 
de klimaatverandering helemaal (12 
procent) of vooral (48 procent) door 
de mens veroorzaakt wordt. Ruim een 

kwart (27 procent) geeft aan dat de 
mens en de natuur hier een even grote 
rol in hebben. Dat vooral de natuur zelf 
de oorzaak is van klimaatverandering 
denkt 5 procent en 1 procent schrijft de 
klimaatverandering volledig toe aan de 
natuur.

Ruime meerderheid wil 
meer groene energie
Bijna de helft van de Nederlanders van 18 
jaar of ouder wil minder gebruik van aard-
olie en aardgas; zo’n 1 op de 10 wil dat Ne-
derland helemaal stopt met deze fossiele 
brandstoffen. Een ruime meerderheid is 
voorstander van groene energie. Zo wil 83 
procent meer gebruik van zonne-energie 
en 73 procent meer gebruik van windener-
gie. Ook waterkracht en aardwarmte zien 
veel Nederlanders als duurzaam alterna-
tief. Over het gebruik van kernenergie en 
biomassa zijn de meningen verdeeld.

Meeste Nederlanders voor windmo-
lens, maar niet in eigen ‘achtertuin’
Met 71 procent is een groot deel van 
de bevolking voor de bouw van nieuwe 
windmolens in Nederland. Voor wind-
molens in de eigen woonomgeving zijn 
Nederlanders echter minder enthousi-
ast: 21 procent is voorstander en 31 pro-
cent tegenstander. 43 procent zei: dat 
hangt ervan af. De locatie van de wind-
molens is hierbij het vaakst bepalend: ze 

mogen niet te dicht bij de woning staan. 
De meeste Nederlanders zien dus liever 
geen windmolens vlak bij hun huis.

53 procent Nederlanders 
positief over energietransitie
Ruim de helft van de bevolking vindt het 
(heel) positief dat de overheid Neder-
land aardgasvrij wil maken door over te 
stappen op duurzame energiebronnen. 
Dat aardgas bijdraagt aan de CO2-uit-
stoot (en daarmee aan de klimaatveran-
dering) is hiervoor de meest genoemde 
reden. Een andere veelgenoemde re-
den is dat de winning van aardgas leidt 
tot ondergrondse verschuivingen en 
verzakkingen van de bodem, zoals de 
aardbevingen in Groningen. Ook wordt 
het goed gevonden om met aardgas te 
stoppen omdat het op den duur opraakt.
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DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT
www.damiaanhelmond.nl       Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout
Eucharistievieringen en misintenties 10 juni - 20 juni 2021 / week 23 en 24

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

Donderdag 17 juni
09.00 uur Kerkpoetsen Helmond-West
19.00 uur Luciakerk

Zaterdag 19 juni
12.30 - 13.00 uur Aanbidding in de Trudokerk
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna
19.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout

Zondag 20 juni
09.30 uur Luciakerk Mierlo-Hout
Jo van Vegchel-Wartenberg;

www.damiaanhelmond.nl

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 12 juni – 20 juni 2021 / week 23 en 24

Zaterdag 12 juni 12.30 - 13.00 uur Aanbidding in de Trudokerk

Zondag 13 juni 11.00 uur Miek Pleging, Antoon Derks, Jo van Hoof-Hage-
bols, Jan van de Koevering, John Raymakers, Ad Mutsaers, Hendrik Merks.

Zaterdag 19 juni 12.30 - 13.00 uur Aanbidding in de Trudokerk

Zondag 20 juni 11.00 uur Sophia van der Pas-Swin-
kels, Elly Swinkels-Strijbosch, Dein van Soest-Drukker, 
Noud Kuijken, Sjef van Berkel en Toos van Berkel-van 
Hoof, Thea Schwering-Rovers, Pieter Boetzkes.

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.

                                               Hazeldonkseweg 24 | 5756 PA Vlierden | 0493 745474 
                www.hoeveruth.nl | info@hoeveruth.nl      facebook.com/natuurbegraafplaatshoeveruth            f  

Een graf in de natuur van 
Hoeve Ruth is groen, 
duurzaam en voor altijd
Vanaf 1 mei loopt het introductietarief af.  
Velen hebben afgelopen jaar kennisgemaakt 
met de natuurbegraafplaats, voor een 
wandeling door de natuur of naar aanleiding 
van een afscheid van een dierbare. 
Maak nu een afspraak voor een oriënterend 
gesprek met rondleiding en de mogelijkheid 
nog tegen het introductietarief te reserveren.  

Natuurbegraafplaats Weverslo • Janslust 11 Heide, in de Peel tussen Deurne en Venray • 0478 - 515721

Welkom op Landgoed en
Natuurbegraafplaats Weverslo

● Beleef de natuur en geniet van de rust
●  Maak op uw gemak een wandeling
●  Dé gelegenheid om een eigen grafplek te kiezen 

Vrije toegang tussen zonsopkomst en zonsondergang. 

Informatiecentrum Het Boshuis is dagelijks geopend van 
13:30 tot 16:30. Bezoek onze website www.weverslo.nl voor 

uitgebreide informatie.

Maak een afspraak via natuur@weverslo.nl voor 
meer informatie in een persoonlijk gesprek.

Directie en medewerkers,
Hart Cleaning Service

Variant Schoonmaak Service

Op 7 juni 2021 namen wij kennis van het onverwachte overlijden 
van onze medewerker Paulo Terroso. 

Paulo is vanaf 2011 werkzaam bij ons geweest als allround 
medewerker specialistisch onderhoud.

Wij kennen hem als zeer gemotiveerde, 
betrokken en plezierige collega.

Wij wensen zijn familie en andere nabestaanden 
veel sterkte toe met dit grote verlies.
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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

Bodycams voor boa's

Uit ervaringen van de politie en handhavers van andere gemeenten blijkt dat 
het zichtbaar dragen van bodycams een preventieve en de-escalerende wer-
king heeft. Daarom hebben wij besloten om ook de bodycams in te zetten. 

De boa activeert de bodycam om op te nemen als hij of zij dat nodig vindt. Dit 
is het geval wanneer de boa zich in toenemende mate onveilig voelt en van 
oordeel is dat de situatie dreigt te escaleren met een persoon op straat. Uit er-
varing blijkt dat de meeste mensen zich geremd voelen als zij gefilmd worden 
en hun gedrag in positieve zin aanpassen.

Het bekijken van de opnamen kan enkel via de daartoe ingerichte omgeving 
en enkel door geautoriseerde personen. De beelden worden gebruikt als be-
wijsmateriaal, bij de behandeling van klachten, de opsporing of vervolging van 
strafbare feiten.

HELMOND Buitengewoon opsporingsambtenaren 
openbare ruimte (boa's) dragen vanaf vandaag een body-

cam: een op het lijf geplaatste camera. De bodycam wordt 
ingezet met het doel de veiligheid en het veiligheidsgevoel 

van boa’s te vergroten.

Logo in FC: 
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Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0 
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10 
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 Omzien naar Elkaar Vervoerservice
HELMOND Omdat vele senioren 
vervoer nodig hebben, heeft Omzien 
naar Elkaar (OnE) de activiteiten 
uitgebreid met een vervoerservice 
welke door alle senioren kan wor-
den gebruikt tegen een interessante 
vergoeding.

Als u gebruik wilt maken van dit ver-
voer, dient u tijdig te bellen om de rit te 
reserveren. Omdat OnE nog beperkt in 
de transportmogelijkheden zit, kan het 
voorkomen dat de door u gewenste tijd 
al is besproken. Zijn er mensen die ook 
willen rijden voor de vervoerservice, dan 
kunnen deze zich aanmelden bij Om-
zien naar Elkaar.

Mail: omzienhelmond@gmail.com
Telefoon: 06-44 92 62 03.
Tarieven: Voorrijden € 2,50
Kilometer tarief € 0,35
Wachttijdkosten per kwartier* € 2,50  
*(altijd volle kwartieren berekend)

Te reserveren via nummer:
06-44 92 62 03.

www.omziennaarelkaarinhelmond.com

Bijna 8 op de 10 automobilisten laten 
auto bewust weleens staan

REGIO In 2020 gaf 78 procent van 
de Nederlandse automobilisten van 
18 jaar of ouder aan de auto weleens 
bewust te laten staan. Voor de mees-
ten is meer beweging het belangrijk-
ste motief. 16 procent doet dit vooral 
om een bijdrage te leveren aan een 
beter milieu of klimaat. Dit blijkt uit 
het onderzoek Belevingen 2020 van 
het CBS.

Van februari tot en met juni 2020 zijn 
ruim 3,6 duizend inwoners van Neder-
land van 18 jaar of ouder geïnterviewd 
voor het onderzoek Belevingen. Hen 
is gevraagd wat ze denken en doen in 
relatie tot klimaatverandering en ener-
gietransitie.  Het onderzoek was enkele 
weken bezig toen de coronacrisis uit-
brak. Mogelijk hebben de coronacrisis 
en daarop volgende maatregelen invloed 
gehad op de antwoorden van de deelne-
mers.

Milieu of klimaat vaak niet belang-
rijkste reden om auto te laten staan
Van de automobilisten die de auto wel-
eens laten staan zegt bijna de helft (48 
procent) dat ze dit meestal doen om 
meer beweging te krijgen. 16 procent 
doet dit voor een beter milieu of klimaat. 
Eveneens 16 procent zegt dat het in 

sommige gevallen makkelijker is om niet 
met de auto te gaan. Minder dan 10 pro-
cent noemt een andere reden, zoals geld 
besparen en drukte op de weg.

Klein deel huishoudens overweegt 
aanschaf elektrische auto
Naast de vraag of automobilisten de 
auto bewust weleens laten staan, is in 
het onderzoek Belevingen 2020 ook 
gevraagd of huishoudens van plan zijn 
een elektrische auto te nemen. Van de 
huishoudens gaf 2 procent aan concre-
te plannen te hebben om de komende 
twee jaar een volledig elektrische auto 
aan te schaffen of te leasen, 6 procent 
zegt dit misschien te gaan doen. Meer 
dan de helft (54 procent) zegt dit vooral 
te doen vanwege het milieu of klimaat. 
22 procent geeft aan dat kostenbespa-
ring de belangrijkste of enige reden is 
om (misschien) een elektrische auto 
aan te schaffen.

Kosten belangrijkste reden om geen 
elektrische auto aan te schaffen
Van de huishoudens die in de komende 
twee jaar een auto willen aanschaffen, 
maar niet kiezen voor een elektrische 
auto, waren hoge kosten de meest ge-
noemde reden (63 procent). Ook het 
niet kunnen rijden van lange afstanden 

met een volle accu werd vaak genoemd 
(41 procent). Minder vaak genoemde re-
denen zijn het ontbreken van voldoende 
laadpalen (17 procent) of de lange op-
laadduur (15 procent). Begin 2020 telde 
ons land bijna 200 duizend stekkerau-
to’s. Dat zijn volledig elektrische en plug-
in hybride auto’s. Ruim de helft van deze 
auto’s was volledig elektrisch. Dit komt 
neer op 2,3 procent van het wagenpark. 
In 2014 was dit nog 0,4 procent. Van de 
particuliere huishoudens had begin vo-
rig jaar 0,6 procent een volledig elektri-
sche auto of een plug-in hybride.

4 op de 10 vinden huidige maximum-
snelheid op snelwegen overdag prima
Door het verlagen van de maximum-
snelheid op autowegen wil de overheid 
een bijdrage leveren aan een beter mi-
lieu of klimaat. Van de bevolking van 18 
jaar en ouder is 41 procent het eens met 
de maximumsnelheid van 100 kilometer 
per uur die overdag op de Nederland-
se snelwegen geldt. Iets meer dan de 
helft wil overdag echter harder rijden: 
9 procent wil 110 kilometer per uur, 24 
procent wil 120 kilometer per uur en 15 
procent wil 130 kilometer per uur. Drie 
procent wil een maximumsnelheid ho-
ger dan 130 kilometer per uur of hele-
maal geen maximumsnelheid.
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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-, 

vuurkorf- ,zwembad en 
hottub 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

TE HUUR GEVRAAGD

TE HUUR
Opslag 15m2/37m3

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

TE KOOP

www.helmondnu.nl

Ontruimen van woningen, 
winkels, kantoren, zolders, 

schuren en garages (bezem-
schoon). Ook voor kleine 

verhuizingen en herstelwerk-
zaamheden aan huis en tuin. 
Bel Twans Woningontruiming: 

06-13208306.

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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FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

GEEN FIETSEN TE KOOP?

gezocht|DL www.henkvanrooijfietsen.nl

Alles tegen concurrerende prijzen

Fulltime 
fi etsmonteur

liefst met ervaring.

bel of mail voor verdere info, 
vraag naar Henk

WIJ HEBBENWIJ HEBBEN
VEEL FIETSENVEEL FIETSEN

UIT VOORRAADUIT VOORRAAD
LEVERBAAR!LEVERBAAR!


