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Elke zondag open
Helmond Akkerweg 70

Roosjes
Voor binnen en buiten, 
in diverse kleuren. 
In 11cm-pot.
2.99 p.st.

Roosjes
oor binnen en buiten, 

in diverse kleuren. 
In 11cm-pot.
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Wij zijn dringend op zoek naar 
woningen in uw wijk.

Overweegt u uw 
woning te verkopen?

• Gratis waardebepaling
• Vaste prijs  • Geen opstartkosten

Tevens huur-
woningen gezocht 
in alle prijsklasse.

Mierloseweg 13a, 5707 AB  Helmond
06-17497192 | frank@housetosell.nl

Specialist in het verkopen van 
woningen tot € 300.000,- k.k.

.nl

BEZORGERS GEVRAAGD 

06-18938912  BEZORGING@DELOOP.EU 06-18938912  BEZORGING@DELOOP.EU 06-18938912  BEZORGING@DELOOP.EU 

Helmond-Noord: 
Adriaen Brouwerstraat- Jeroen Boschstraat

Van Ruysdaelstraat – Vondellaan- Wethouder Ebbenlaan

www.helmondnu.nl

Bezoek 
wethouder
Van Dij k aan 
Jobfactory en 
de Bundertjes 
HELMOND Maandagochtend 14 juni 
bracht wethouder van Dijk een bezoek 
aan de twee dagbestedingslocaties van 
SMO Helmond: de Jobfactory en zorg-
tuinderij de Bundertjes. Op deze locaties 
vinden mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt een zinvolle dagbesteding.

“Eindelijk kan het weer! Ik vind het zo belangrijk dat ik 
niet vanuit mijn ‘ivoren toren’ werk, maar contact houd 
met mensen. Gewoon informeel, voelen en sfeer proe-
ven. Zo doe ik inspiratie op en weet ik wat er speelt.” 
Wethouder Van Dijk begon met een rondleiding door de 
Jobfactory. 

(Lees verder verder op pag. 3)

F | SMO Helmond

Gemeenteberichten
De officiële publicatie van de informatiepagina’s verschijnen altijd op woensdag 
voorafgaand aan deze krant en vindt u op www.helmond.nl. De datum van 
publicatie op www.helmond.nl is leidend i.v.m. eventuele bezwaartermijnen.

Gemeente
berichten
Helmond
zie pagina 
4 - 5
Bron: www.helmond.nl

Gemeenteberichten
De officiële publicatie van de informatiepagina’s verschijnen altijd op woensdag 
voorafgaand aan deze krant en vindt u op www.helmond.nl. De datum van 
publicatie op www.helmond.nl is leidend i.v.m. eventuele bezwaartermijnen.

Gemeente
berichten
Helmond
zie pagina 
4 - 5
Bron: www.helmond.nl



2 vrijdag 18 juni 2021 de loop weekkrant HELMOND

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

Maak kennis met de Oostendorp Private Lease Selectie

Met het naderende EK presenteren wij onze Oostendorp Private Lease Selectie. Verkerend in de vorm van hun leven, klaar om te starten en nu aantrekkelijk 
scherp geprijsd. Zo rijd je nu de Mazda MX-30 al vanaf slechts €299 per maand! Bekijk direct onze volledige selectie en ga op zoek naar jouw favoriet! 

Ga naar www.oostendorp-auto.nl en ontdek meer over onze Oostendorp Private Lease Selectie. Voor meer vragen over de MX-30, of over andere Mazda 
modellen kan je me altijd bellen op 0492-561 226 of mailen naar francisco@mazda-helmond.nl.

Een monsterscore op deze
best verkochte e-SUV

EKONA

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

Maar er is nóg iets om naar uit te kijken: 
Le Tour. Een Tour de France zonder 
Stippents Tourspel is als EK zonder 
Oranje: nauwelijks voor te stellen. Dit 
jaar is alweer de vijftiende editie. Net als 
de Tour wacht ook de tijd op niemand.

Meedoen is eenvoudig als altijd. Deel-
nemers selecteren vijftien Tour de 
France-renners van wie ze verwachten 
dat ze vaak in de top tien van een etap-
pe eindigen. Ook het juist voorspellen 
van ‘de truien’ levert punten op. De tien 
beste voorspellers winnen een geldprijs, 
waarvan de hoogste € 450,- bedraagt. 

Naast dat mooie bedrag mag de winnaar 
ook een jaar lang op de Hans van Hoek 
Wisseltrofee passen. Ook zijn er met het 
Stippents Tourspel dagprijzen te winnen 
en vindt er, op de avond van de laatste 
etappe, weer een loterij plaats bij Café 
De Sport. Feestelijk, maar wel geheel 

volgens de RIVM-richtlijnen. Meedoen 
aan de loterij is gratis en exclusief voor 
deelnemers aan het Tourspel. Met dank 
aan vele sponsors is er weer héél veel 
moois te winnen, waaronder een zeer 
fraaie en snelle elektrische step. 
Speel je mee? Alles wat je nodig hebt en 
het volledige reglement vind je op www.
cafedesporthelmond.nl. Het inschrijf-
formulier en het inschrijfgeld van een 
tientje dienen uiterlijk op vrijdag 25 juni 
om 22.00 uur te zijn ingeleverd bij Café 
De Sport in Stiphout. 
De organisatie hoopt op je deelname en 
wenst je een mooie sportzomer!

Stippents Tourspel viert 
15e editie en jij  kunt meedoen!

F | Organisatie Stippents Tourspel

STIPHOUT De voetbalpools vliegen ons momenteel om de oren. Straten kleuren oranje, de 
vlaggen -soms met boekentassen eraan- gaan uit en we zien steeds meer juichcapes en Berry 

van Aerle-broekjes. We kunnen wel stellen dat Nederland zin heeft in het EK voetbal. 

(Vervolg pag. 1)

Eén van de deelneemsters leidde hem 
rond. “De Jobfactory is gewoon open 
gebleven het afgelopen jaar”, vertelde ze 
hem. “Ik ben heel blij dat ik hier terecht 
kan. Ik moet er niet aan denken dat ik 
thuis had moeten blijven, want dan gaat 
het meteen een stuk minder goed met 
me. Ik heb echt structuur nodig van het 
werk, dan gaat het weer veel beter. Mijn 
collega’s zijn het allerleukste. Iedereen 
heeft een rugzak en we hebben veel 
steun van elkaar en van de werkbege-
leiders.”

De productieafdeling, de creatieve af-
deling en de timmerwerkplaats werden 
samen uitgebreid bekeken en bespro-
ken. In de keuken mocht de wethouder 
zijn schort aantrekken om samen met 
de deelnemers een lunch te bereiden. 
“Ik vind het heel waardevol om op deze 

manier met de mensen in contact te 
komen. In plaats van in overleg vanuit 
beleid te praten, komt zo het menselijke 
aspect naar voren en hoor ik wat deze 
mensen meemaken en hoe dat voor ze 
is”, gaf de wethouder aan.

In de keuken werd uitgelegd dat gezond 
eten voor mensen met een klein budget 
vaak duur is. In de Jobfactory worden 
daarom sinds kort verse kant-en-klare 
maaltijden bereid, die in de Super So-
ciaal (supermarkt voor de minima) op 
de Engelseweg zeer voordelig worden 
verkocht. “Heel belangrijk, want deze 
doelgroep wordt steeds groter”, aldus 
wethouder Van Dijk.

In zorgtuinderij de Bundertjes werd 
wethouder Van Dijk rondgeleid door 
één van de vrijwilligers. De kassen, waar 
groentes in worden verbouwd, de bij-
enkorven, de dieren en de toekomstige 

pluktuin werden bezocht. Ook kreeg de 
wethouder uitleg over hoe de Bunder-
tjes omgaat met duurzaamheid, de on-
bespoten gewassen en het recyclen van 
materiaal uit de natuur.

Een medewerkster van SMO gaf uitleg 
over de manier van werken. “We gaan 
altijd uit van de talenten van onze deel-
nemers. Hier werken mensen die de 
hele dag door hun toegevoegde waarde 
laten zien, maar die wordt niet herkend 
door de maatschappij”, vertelde zij. Ook 
de samenwerking met het GGZ en het 
Leger des Heils werd besproken.

F | SMO Helmond

BEZORGERS GEVRAAGD 

06-18938912  BEZORGING@DELOOP.EU 06-18938912  BEZORGING@DELOOP.EU 

Helmond-Noord: 
Adriaen Brouwerstraat-

Jeroen Boschstraat
Van Ruysdaelstraat 

 Vondellaan
Wethouder Ebbenlaan
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Tips om maden te voorkomen
Het scheiden van uw Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) is duurzaam. Van het 
ingezamelde GFT-afval in Helmond laat de gemeente namelijk compost maken. 
Een veelvoorkomend probleem bij het scheiden van GFT-afval is dat er maden in 
de container kunnen komen. Hieronder vindt u een aantal tips om maden in de 
container zoveel mogelijk te voorkomen. 

• Maak de container regelmatig schoon met een mengsel van water, groene 
zeep en schoonmaakazijn. Hiermee voorkomt u dat er maden in de vuilnisbak 
komen.

• Houd uw container droog. Leg een laagje stro, een krant of een eierdoos onder 
in de vuilnisbak. Stro absorbeert vocht van al het afval en hiermee is de kans 
op maden een stuk kleiner.

• Ook kun u vochtig GFT-afval, zoals etensresten, eerst laten uitlekken voor u het 
in de container gooit.

• Hang met een panty mottenballen in de container. Vliegen vinden 
mottenballen niet lekker ruiken, dus gaan ze uw container niet in om daar 
eitjes te leggen.

• Zorg dat de deksel van uw container iets open staat. Doe bijvoorbeeld een 
dikke stok of baksteen onder de deksel van uw container, waardoor de vieze 
luchtjes waar vliegen van houden niet sterk worden en dus geen vliegen lokt.

• Plaats de container in de schaduw. Door de container in de schaduw te 
plaatsen kunt u voorkomen dat de container broeierig wordt.

• Leg uw vlees- en visresten eerst in de vriezer en doe deze in de container 
voordat deze wordt opgehaald. 

Milieustraat te ver weg? Lever uw afval in bij 
het Grondstoffen Inleverpunt!
Maandag 21 juni start in Helmond de tweede ronde van het Grondstoffen 
Inleverpunt (GRIP). Bij het GRIP kunnen inwoners verschillende afvalsoorten 
kwijt waarvoor zij anders naar de milieustraat zouden moeten. Tijdens de 
tweede ronde zijn ook de afvalcoaches aanwezig. Het GRIP reist een week lang 
door de stad en staat elke dag op verschillende plekken in de buurt. Een bezoek 
aan het Grondstoffen Inleverpunt is gratis. De derde ronde staat gepland in 
november van dit jaar.

Het lokale GRIP is bedoeld om inwoners van Helmond te helpen bij het scheiden 
van afval. Uit bewonersonderzoeken komt naar voren dat de afstand naar de 
milieustraat inwoners tegenhoudt om hun afval goed te scheiden. Vaak gaat het 
om kleine hoeveelheden afval die naar de milieustraat moeten. Door de afstand 
naar de milieustraat belanden deze in de restafvalcontainer of in een vuilniszak 
en dat is niet de bedoeling.

Inleverpunt én informatiepunt
Niet alle inwoners weten hoe ze precies hun afval moeten scheiden. Daarom 
is het GRIP óók een informatiepunt. Tijdens de tweede ronde is op iedere stop 
een afvalcoach aanwezig, voor al uw vragen over afval scheiden. Ook kunt u er 
informatie krijgen over welk afval in welke afvalbak hoort.

Een boodschappentas vol afvalsoorten
Bij het GRIP kunnen inwoners de volgende afvalsoorten kwijt:
• metalen;
• kleine hoeveelheden hout en steenpuin;
• lampen;
• piepschuim;
• batterijen en kleine accu’s (afval als cartridges, verf, lampenolie, afgewerkte 

motorolie wordt niet geaccepteerd bij de GRIP-wagen)
• textiel;
• harde kunststoffen;
• frituurvet;
• elektrische apparaten;
• hol glas (bijvoorbeeld een glazen vaas) en vlak glas (bijvoorbeeld een kapotte 

spiegel)

Per huishouden mag maximaal één boodschappentas vol worden gebracht. Een 
bezoek aan het GRIP is gratis en alleen voor Helmondse particulieren. Bedrijven 
zijn zelf verantwoordelijk voor het afvoeren van hun afvalstoffen.

Wanneer is het Grondstoffen Inleverpunt bij u in de buurt?
Het GRIP staat van maandag 21 juni tot en met vrijdag 25 juni elke dag op 
verschillende plekken in de stad. U kunt het schema terugvinden in de AfvalApp. 
Onder de tegel Afval en dan GRIP vindt u meer informatie. De app is gratis te 
downloaden in de App Store of Google Play Store.

Bekendmakingen

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

Piccolopad 1 07-06-2021 oprichten berging  6098565

Hooibeemd 1 07-06-2021 aanleggen uitweg/inrit  6107721

Evertsenstraat 38 / 07-06-2021 vervangen trap  6027057

Tjerk Hiddesstraat 39

Europaweg 95 09-06-2021 aanvraag reclamebord  5973395

Brancheweg achter 09-06-2021 plaatsen tijdelijke overkapping  6001615

Engelseweg 179

Vossenbeemd 120 09-06-2021 tijdelijk vestigen detailhandel scooters  6025819

Korenbloemstraat 18 11-06-2021 plaatsen dakkapel (voorzijde)  5944243

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

‘MET DE WIJKRAAD PAKKEN WE ‘MET DE WIJKRAAD PAKKEN WE 
DEZE GEVAARLIJKE STRAAT AAN.DEZE GEVAARLIJKE STRAAT AAN. 

IN ACTIE KOMEN WERKT.’IN ACTIE KOMEN WERKT.’

49 JAAR / ACCOUNTANTHASSAN
SINDS
2013

VERGROOT UW INVLOED EN MELD U NU 
AAN VOOR DE CURSUS POLITIEK ACTIEF 
OP 13 EN 20 SEPT & 4 OKT

AANMELDEN? 
WWW.HELMOND.NL/POLITIEKACTIEF

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

Foto Studio Johan N
ieuw

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

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

R&L Recycling B.V. voor het veranderen van een bedrijf voor het inzamelen, opslaan, overslaan 

en bewerken en verhandelen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur aan de 

Lage Dijk 31 en 31 A tot en met D in Helmond. De verandering betreft het uitbreiden van het 

bedrijf met het mechanisch sorteren van afvalstoffen, een demontagelijn voor het handmatig 

demonteren van afvalstoffen en een tweetal hallen voor opslag. De aanvraag is ingekomen 

onder OLO-nummer 5778583.

Inzage 

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

18 juni 2021 tot en met 29 juli 2021 voor iedereen ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph 

van Thielpark 1 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een afspraak maken. 

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

toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch (088-3690455) een afspraak maken.

Zienswijzen indienen

Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen 

indienen ten aanzien van de ontwerpbeschikking. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan 

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

8035, 5601 KA Eindhoven. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u bellen naar de 

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (088-3690455).

Verkeersmaatregelen (2)

Achtergrond

Het aantal elektrische auto’s neemt snel toe. De verwachting is dat er in 2030 zo’n 1,9 miljoen 

elektrische auto’s rijden in Nederland. Deze auto’s moeten ook opgeladen kunnen worden. 

Er moeten voldoende laadpunten in Nederland zijn. Daarom moeten alle gemeenten binnen 

hun grenzen voor de openbare laadstations zorgen. Dit is vastgesteld in de Nationale Agenda 

Laadinfrastructuur (NAL) als onderdeel van het Klimaatakkoord. Daarom plaatst de gemeente 

Helmond 25 extra openbare laadpalen voor elektrische auto’s in de stad in 2021. Inwoners van 

de gemeente Helmond zijn vooraf geraadpleegd om mee te denken over de locaties van de 

elektrische oplaadpunten. Deze inspraak heeft plaatsgevonden tussen 11 en 31 maart 2021 

middels de website van de gemeente Helmond en is kenbaar gemaakt via de social media 

kanalen en een oproep in het gemeenteblad.

Burgemeester en wethouders hebben besloten:

50 parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische 

auto’s met gebruik van de laadpaal in de volgende straten (VKB 2113):

• Stiphout – Van der Weidestraat 2

• Stiphout – Dorpsstraat 33

• Brandevoort – Kollershoeve 5

• Brandevoort – Schutsboom 49

• Brandevoort – Oud Brandevoort 7

• Mierlo-Hout – Forelstraat 30

• Mierlo-Hout – Janssen & Fritsenplein 2

• Mierlo-Hout – Elzehoutstraat 2

• Mierlo-Hout – Pastoor Elsenstraat 67

• West – Frans van Bommelstraat 36

• West – Arbergstraat 41

• West – Haaglaan 5

• Binnenstad – Heistraat 49

• Noord – Vondellaan 1a

• Noord – Harmoniestraat 86

• Noord – Jupiterlaan 11

• Oost – Burgemeester van Houtlaan 96

• Oost – Evertsenstraat 88

• Dierdonk – Springendaldreef 2

• Rijpelberg – Hollandhof 35

• Rijpelberg – Volderhof 2

• Rijpelberg – Baroniehof 116

• Brouwhuis – Maaslaan 160

• Brouwhuis – Rivierensingel 164

• Brouwhuis – Hof Bruheze 430

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. De gemeente 

Helmond behandelt het deelbesluit waartegen bezwaar wordt gemaakt als separaat 

verkeersbesluit. De overige locaties blijven onderdeel van het verzamelverkeersbesluit. 

Voor deze locaties wordt de inrichting van de laadlocatie in gang gezet. 

Meer informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Ook zijn verkeersbesluiten in te zien op 

www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact opnemen met 

mevr. A. Merkx, 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 omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Vlierdensedijk 101A 07-06-2021 plaatsen woonwagen 6142869

Kaldersedijk  07-06-2021 oprichten nieuwbouw woning 6144117

(kadastraal U 7914) 

Marschallstraat (sectie A 765) 09-06-2021 plaatsen fietsenstalling met overkapping 6150433

IJsselplein 25 09-06-2021 aanvraag kamerverhuur 6152319

Markt 15 - Heipoort -  10-06-2021 plaatsing reclameborden  6154731

Vossenberg 

Watermolenwal 10 10-06-2021 handelen in strijd met ruimtelijke regels  6155473

  (corona testlocatie) 

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

Ermgardhoek 3 13-04-2021 oprichten woning en aanleggen uitweg  5994079

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

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

De Plaetse e.o. 07-06-2021     Dickensnight Brandevoort  2021-00392

  (12 december 2021) 

Centrum 14-05-2021     Jazz in Catstown 2021-00342

  (4 & 5 september 2021) 

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

ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist. 

Verleende evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting        Locatie Omschrijving melding

Domino’s Pizza Helmond                    Brouwhorst 7 Het vestigen van een bedrijf voor het 

Brouwhorst  afhalen en bezorgen van pizza’s.

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

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

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

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

verplaatst.

Locatie: Oranjekade West (locatiecode AA079403424)

Melder:  Toren XL

Datum ontvangst: 11 mei 2021

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

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

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen voor deze personen de aantekening 

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

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

voor overheidsinstellingen waardoor dit gevolgen kan hebben voor uitkeringen, aanvragen 

paspoort, subsidies enzovoort. 

Naam en voorletter(s)                   Geboortedatum 

Fijalka, B.S. 15-05-1979

Asten van, C.J.W.M. 26-06-1980

Višomirskytė, G.M. 4-11-1988

Zienswijzen

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

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

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

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

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

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

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

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

definitief besluit genomen. 

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  

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

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

Burgemeester en Wethouders van Helmond 17 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.

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

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

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

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

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

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

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

aanvragen paspoort, toeslagen, ziektekostenverzekering, subsidies enzovoort. 

Naam en voorletter(s) Geboortedatum 

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

Bizaki, A. 08-07-1996

Seeliamngam, M. 25-05-1965

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

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

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

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

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

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

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

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

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

het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

UW COMMUNICATIE PARTNER VOOR:
Reclame campagnes • Advertenties ontwerp/opmaak/plaatsing • Website bouw/hosting 

(probleemloze verhuizing) • Internet Marketing  • Verspreiding van uw flyer/folder
Drukwerk/outdoor

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

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

JE OPTIMAAL VOOR TE BEREIDEN VOOR HET KOMENDE EK. 

KIJK VOOR MEER INFO OPKIJK VOOR MEER INFO OPKIJK VOOR MEER INFO OPKIJK VOOR MEER INFO OPKIJK VOOR MEER INFO OPKIJK VOOR MEER INFO OP
WWW.ADVENTURESTORE.NLWWW.ADVENTURESTORE.NLWWW.ADVENTURESTORE.NL

WIN EENWIN EENWIN EEN
vaderdagtipvaderdagtip

Omzien naar Elkaar in Helmond
HELMOND Omzien naar Elkaar zit niet 
stil. Wij als OnE zijn zeer actief bezig 
met ondersteuning van de bewoners 
van Helmond en iedereen kan gebruik 
maken van onze diensten. De mede-
werkers zijn opgeleid in het sociale do-
mein te weten eenzaamheid, cliënton-
dersteuning voor WMO, mentorschap 
en zeer veel ervaring in opzetten van 
activiteiten. Heeft u een vraag of een 
probleem, stel die aan OnE.

Vandaag wil OnE verder aandacht vragen 
en u informeren over het mentorschap. 
Het mentorschap is in Helmond niet be-
kend, maar het kan voor velen onder u 
zeer zinvol zijn. Heeft u na het lezen van 
deze omschrijving nog vragen of bent u 
geïnteresseerd, dan kunt u contact opne-
men met OnE.
www.omziennaarelkaarinhelmond.com
omzienhelmond@gmail.com
telefoon: 06 87 40 27 18
voorzitter: Emmanuel Verleg

Het mentorschap – deel 1
Als mentor meteen iets betekenen 
voor je cliënt Vrijwillig mentorschap
“Na mijn pensionering wilde ik graag vrij-
willigerswerk gaan doen en hierin een we-
zenlijke bijdrage leveren aan het leven van 
kwetsbare mensen.” Bert Beerens denkt 
even na en vervolgt: “Vanuit mijn werk in 
de ouderenzorg heb ik van dichtbij mee-
gemaakt, dat niet iedereen iemand heeft 
die voor hem/haar opkomt, die vinger aan 
de pols houdt over hoe het gaat en die kri-
tisch meekijkt of nog steeds de juiste zorg 
wordt geboden.”

Ondersteuning
Als je mentor wordt, ga je, net als Bert, 
ondersteuning bieden aan iemand die zelf 
niet meer in staat is om goede beslissin-
gen te nemen. Iemand voor wie het te in-

gewikkeld is (geworden) om voor zichzelf 
de juiste zorg, huisvesting of begeleiding 
te regelen. Bijvoorbeeld als er problemen 
zijn ontstaan vanwege dementie of een 
psychische problematiek. Ook kan ie-
mand met een verstandelijke beperking 
die volwassen is geworden, vaak extra 
steun goed gebruiken. 

Vertegenwoordiging
Een mentor wordt door de rechtbank 
toegewezen. Dat betekent dat je als men-
tor de wettelijk vertegenwoordiger van je 
cliënt wordt. Voor de arts, de psycholoog, 
de zorgverlener of begeleider is de mentor 
dan ook degene met wie ze, samen met 
de cliënt, gaan overleggen wanneer er 
belangrijke beslissingen moeten worden 
genomen.

Vertrouwensband
Als mentor neem je de tijd om de cliënt 
goed te leren kennen. Door de cliënt re-
gelmatig te bezoeken, samen koffie te 
drinken of een wandeling te maken bouw 
je een vertrouwensband op. Op deze 
manier leer je wat jouw cliënt belangrijk 
en fijn vindt. Dat helpt je om zijn of haar 
belangen goed te kunnen behartigen. Een 
vrijwillige mentor is geen mantelzorger. 
De belangrijkste taak van een mentor is 
het vertegenwoordigen van je cliënt. 

Meer weten?
Wil je net als Bert iets voor een ander 
betekenen, of ken je iemand voor wie 
een mentor een uitkomst zou kun-
nen zijn, neem dan contact op met 
Emmanuel.

De oude radiostudio in de Cacaofa-
briek is opgeruimd, radiomakers kre-
gen een cursus en inmiddels maken 
ze allemaal hun eigen programma’s 
vanuit de gloednieuwe studio met 
het mooiste uitzicht op Helmond. 
Daarom wordt het tijd om eindelijk 
de nieuwe start van DitisHelmond 
te vieren én de radiostudio met een 
officieel tintje te openen. Vrijdag 18 
juni om 12.00 uur wordt -coronap-
roof- de nieuwe radiostudio geopend 
door wethouder Antoinette Maas. Op 
dat moment start ook een 24-uursuit-
zending op de radio met daarin aller-
lei Helmondse gasten en optredens. 
Deze marathonuitzending wordt 
op zaterdag 19 juni om 12.00 uur 
afgesloten door burgemeester Elly 
Blanksma. Onderdelen van de radio-
marathon zijn ook op internet, sociale 
media en tv te volgen. Uiteraard is het 
belang van een goede lokale omroep 
en nieuwsvoorziening op tv, radio, 
internet en social media voor stad, in-
woner, bedrijf en instelling prominent 
onderwerp van gesprek. 

Corona
Allerlei regels zijn versoepeld, maar 
DitisHelmond is nog voorzichtig. 
Daarom is het aantal bezoekers tij-
dens de opening en de marathonuit-

zending beperkt. Later, als alles weer 
helemaal normaal is, kunnen nieuws-
gierige en belangstellende Helmon-
ders tijdens een open dag komen 
kijken en kennismaken met de mede-
werkers. Nu blijft het nog beperkt tot 
enkele genodigden. De uitzending op 
de radio is te volgen via de Ether FM 
107.2 MHz en via Kabel 94.4 MHz. 

Livestreams
Hou ook social media zoals Facebook, 
Twitter en Instagram in de gaten. 
Daar wordt regelmatig een livestream 
getoond. Het programma Puur Hol-
lands tussen 18.00 en 20.00 uur met 

live optredens vanuit de studio van 
bekende zangers en zangeressen uit 
Helmond en omgeving is bijvoorbeeld 
op tv te volgen.
Voor het volledige programma van de 
24-uursuitzending, ga naar de web-
site www.ditishelmond.nl.

Speciale reportage
Op tv wordt uiteindelijk een compila-
tie van de 24-uursuitzending inclusief 
de opening en afsluiting uitgezon-
den. Ook is speciaal in dit kader een 
tv-reportage gemaakt. Van Stadsradio 
Helmond tot DitisHelmond, vanaf ko-
mend weekend te zien.

Viering start DitisHelmond; radiomakers zenden 24 uur uit

Wethouder Maas opent nieuwe 
radiostudio DitisHelmond

HELMOND De afgelopen periode is er -ondanks de coronacrisis- heel veel gebeurd bij de lokale 
media Ditisonzewijk en Omroep Helmond. Beide organisaties zijn gedurende de afgelopen an-

derhalf jaar in elkaar geschoven. Sinds 1 januari van dit jaar heet de nieuwe organisatie offi  cieel 
DitisHelmond. Op allerlei gebieden zijn er mooie stappen voorwaarts gezet. Heel zichtbaar is dat 
alle onderdelen van de organisatie samengebracht zijn op de 5de verdieping van het gebouw van 

LEVgroep. Daar is ook een nieuwe radiostudio gerealiseerd. 

F | DitisHelmond

www.helmondnu.nl
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Airco problemen? Vraag het dé airco specialist!

 

 

• Airco check
€ 20,00 Nu gratis

• Airco reiniging
€ 35,00 Nu € 25,00

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

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

AIRCO PROBLEMEN? VRAAG HET DE AIRCO SPECIALIST!

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

AIRCO CHECK 
€ 20,00 NU GRATIS

AIRCO REINIGING 
€ 35,00 NU € 25,00

AIRCO SERVICEBEURT 
€ 65,00 NU € 55,00

Vraag naar onze voorwaarden. 

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

airco-onderhoud-en-reparatie

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

donderdag 24 juni
19.00 - 21.00 uur

Niet geslaagd?

Behaal alsnog je
diploma of certificaten 

voor enkele vakken!
Aanmelden voor deze 

avond via stercollege.nl

vmbo-t havo vwo

Kom naar de infoavond 
van het VAVO

Dé specialist voor de behandeling
van huidziekten en spataderen

Zoekt u een specialist voor de 
behandeling van huidkanker? 
Onze deskundige dermatologen zijn gespecialiseerd 
in de diagnostiek en behandeling van alle soorten 
huidkanker. 100% vergoed door alle zorgverzekeraars. 

Huidkanker expertise centrum
Helmond

Dr. Roeland Ceulen
dermatoloog

Stationsstraat 1
Helmond
085 - 043 24 54 W
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Dit is het antwoord van het samenwer-
kingsverband van de maakindustrie op 
het nijpend tekort aan vakmensen dat in 
de regio is ontstaan. Het aantal studen-
ten in technische opleidingen als frezen, 
mechatronica en constructie kan het 
aantal vacatures de komende jaren niet 
opvangen. Het tekort zal tot ongekende 
hoogten oplopen, als niet meer jongeren 
voor een technische mbo-studie kiezen. 
Dat stelt Brainport Industries op basis 

van informatie die ze verzameld heeft.

Verschillende onderzoeken geven aan 
dat er op dit moment al een groot te-
kort aan vakmensen is. Zo schat Tech-
niek Nederland, de vertegenwoordiger 
van bedrijven in de installatiebranche, 
het bestaande tekort in Nederland op 
20.000 arbeidsplaatsen. Het totaal 
openstaande technische vacatures be-
droeg in het derde kwartaal van het af-

gelopen jaar 56.300. Omdat er relatief 
veel maakindustrie in Oost-Brabant is, 
zijn (relatief) veel van die vacatures in 
Brainport Regio Eindhoven. Medio mei 
waren er 150 vacatures voor verspaners 
en slechts 15 aanmeldingen voor 
BBL-opleidingen (vier dagen per week 
werken, een dag naar school).

John Blankendaal, directeur van Brain-
port Industries, benadrukt dat er in de 
Brainport Regio een grote behoefte aan 
mbo’ers is. “Ongeveer 70 procent van 
mensen die in de maakindustrie wer-
ken, heeft een middelbare beroepsop-
leiding. Wij leggen het accent daarom 

op vakmanschap en goed opgeleide 
vakmannen en -vrouwen.”

Brainport Industries heeft samen met 
Summa College, ROC Ter Aa en aan-
gesloten bedrijven Brainport Industries 
Campus opgericht voor innoverend 
techniekonderwijs. Studenten worden 
op basis van de laatste technieken op-
geleid voor een carrière in het bedrijfs-
leven. Bijna iedereen die een BBL-oplei-
ding begint, kan aan de slag bij een van 
de aangesloten bedrijven.

Uit recente cijfers blijkt echter dat de 
aanmeldingen voor enkele technische 

opleidingen, zoals mechatronica, ver-
spanen en lassen, minder zijn. “Deze 
opleidingen zijn de afgelopen twee jaar 
steeds iets gestegen”, zegt directeur 
Saartje Janssen van Summa Techniek. 

Het huidig tekort heeft volgens haar 
verschillende oorzaken. “Zo kiezen stu-
denten in het vmbo ook minder voor een 
technisch profiel. Daarnaast mag duide-
lijk zijn dat dit niet alleen een zaak is van 
het onderwijs. Aandacht en inspanning 
om het tekort aan te pakken, is een zaak 
van de hele sector.”

F | Dohmen Perscommunicatie.

Baan voor studenten bij deel technische opleidingen in Brainport Regio

Bedrij ven voelen tekort aan vakmensen 

HELMOND De maakindustrie in Helmond en de rest van de 
Brainport Regio biedt mbo-studenten in een groot aantal 

technische opleidingen na afronding van de opleiding 
werkzekerheid bij een van de aangesloten bedrijven. 
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Het koude voorjaar heeft gezorgd 
voor een fikse achterstand in de 
groei van de taxushagen. Mogelijk zal 
Taxus Taxi het dit jaar dus met min-
der oogst moeten doen dan andere 
jaren. Het verschil kan nog wel wor-
den gemaakt in het aantal mensen 
dat meedoet aan de inzameling! De 
oproep is dan ook aan zoveel moge-
lijk mensen om hun verse taxustak-
jes aan de stichting te doneren via 
www.taxustaxi.nl/afspraak.

Een kind kan de was doen
Voor wie denkt dat het ‘schoon’ aan-
leveren van taxussnoeisel een hele 
klus is, die heeft het mis. Een be-
perkte hoeveelheid stenen en zand 
zijn voor de stichting namelijk geen 
enkel probleem. Na de inzameling 
reinigt Taxus Taxi het snoeisel nog, 
waardoor stenen en zand uit het ver-
se groen worden gefilterd. 
Ook hier en daar een blaadje van 
een andere plant of boom vormt 
geen belemmering voor deelname. 
Meestal is het meer dan voldoende 
als u voor het snoeien de hark langs 
de haag haalt om het oude bomen-
blad even weg te vegen. Dat wat er 
dan nog tussen zit, haalt de stichting 
er zoveel als mogelijk nog tussenuit. 
Als stelregel hanteert Taxus Taxi dat 
een vervuiling van 5% nog steeds 
acceptabel is. 

Meer informatie over de gewenste 
inzamelcondities vindt u op 
www.taxustaxi.nl/
knipvoorwaarden.

Water tegen kanker
Wilt u deelnemen in de strijd tegen 
kanker? Dan kan een beetje liefde 
voor uw tuin al een groot verschil 
maken. Op dit moment zijn de 
weersomstandigheden voor de taxus 
perfect om een flinke groeispurt in te 
zetten. Naast een lekker warm zon-
netje heeft de taxus ook water nodig. 
Als u de komende week 1 douche-
beurt overslaat en dit water doneert 
aan uw taxushaag, kan dit al een 
groot verschil maken in de hoeveel-
heid taxussnoeisel die u in de strijd 
tegen kanker kunt doneren. 

Snoeien of nog niet
Voor wie er rekening mee wil houden 
vraagt Taxus Taxi het snoeien nog 
enkele weken uit te stellen. Door het 
snoeiwerk nog even te laten rusten, 
geeft u uw haag de kans verder te 
groeien. Daarmee wordt ook uw bij-
drage in de strijd tegen kanker auto-
matisch groter. 

Meer informatie over het inzamelen 
van taxussnoeisel en de stichting 
Taxus Taxi is te vinden via taxustaxi.
nl of sociale media. 

De taxusinzameling is weer begonnen,
maar het koude voorjaar laat haar sporen na 

De taxusinzameling 2021 is inmiddels alweer enkele 
weken geleden van start gegaan. Normaal gezien draait 
Stichting Taxus Taxi vanaf begin juni op volle toeren. Dit 

jaar ligt dat net even anders. Voor de taxusinzameling is de 
stichting namelijk voor een groot deel afhankelijk 

van de weersomstandigheden. 

F | Taxus Taxi.

Taxusinzameling 2021 
komt gestaag op gang

Alleen de eenjarige scheuten van de 
Taxus Baccata kunnen hiervoor wor-
den ingezameld. Het taxussnoeisel (de 
scheuten) mogen een maximale lengte 
hebben van 20-30 centimeter en alleen 
afkomstig zijn van een haag of struik 
die ieder jaar wordt gesnoeid. Bij een 
haag die niet ieder jaar gesnoeid wordt, 
ontstaat houtvorming. Helaas kan dat 
gedeelte van de taxushaag niet gebruikt 
worden. Taxus-snoeiafval wordt ver-
werkt tot onder andere Taxol, wat wordt 

gebruikt bij kankerpatiënten, die via een 
infuus deze medicatie krijgen toege-
diend om zo deze ziekte te lijf te gaan. 
Taxol is het hoofdbestanddeel van de 
chemotherapie. 
De stof uit de taxusnaalden wordt 
gebruikt bij bestrijding van borst-,  
maag-, slokdarm-, prostaat-, long-,  
eierstok- en huidkanker. Iedereen heeft 
wel in zijn of haar omgeving iemand die 
met deze ziekte te maken heeft of heeft 
gehad. Het inleveren van snoeiafval is 

maar een kleine moeite, maar levert wel 
de broodnodige substantie op voor een 
middel tegen kanker. Niet iedereen is op 
de hoogte van de medicinale werking 
van de taxus. Vandaar deze oproep om 
zoveel mogelijk mensen aan het snoei-
en te krijgen. De gezamenlijke snoeiaf-
val-inzamelingsactie gaan we houden 
op zaterdag 19 en zondag 20 juni. Wacht 
dus met snoeien van de taxus tot dit 
weekend en doe mee! 

Mocht u nu niet in de gelegenheid zijn 
om op deze dagen te snoeien, maak dan 
zelf een afspraak met de Taxus Taxi. Zij 
halen het gratis (vanaf een volume van 
een kruiwagen) bij u op! Bij Astrid kunt u 
al het minste of geringste snoeiafval af-
geven. U kunt zeilen en zakken ophalen 
bij Astrid Matthijsse, Wevestraat 55 in 
Stiphout, of bij een tuincentrum.

Voor meer info: astridmatthijsse65@
gmail.com of bel : 06 – 25 10 44 12.

F | Astrid Mattijsse.

Zal ze haar record verbreken?

HELMOND In het weekend van 19 en 20 juni gaat Astrid 
Matthijsse weer, net als andere jaren, het taxus-snoeiafval 

inzamelen. En zij wil wéér een nieuw record verbreken: 
meer dan 100 big bags. Helpt u mee?

Astrid Matthijsse zamelt
weer taxus-snoeiafval in

Aftrap Operatie Steenbreek in Helmond

Om 9.30 uur geven wethouder Erik de 
Vries en Barbara van Tetteroo van Stich-
ting Steenbreek de aftrap van Operatie 
Steenbreek bij buurthuis St. Anna in 
de Annawijk. Wethouder De Vries: “De 
gemeente Helmond heeft de ambitie 
om in 2050 klimaatbestendig te zijn. 
In de gemeente Helmond is ruim 70% 
van de tuinen versteend, hoog tijd om 
daar samen met inwoners verande-
ring in brengen! Met de actie ‘Operatie 
Steenbreek’ gaan tegels de tuinen uit en 
planten erin.”

Inwoners in actie voor groenere tuinen
Na het startsein kunnen alle inwoners 
uit Annawijk en De Waart aansluiten 
met stenen uit hun eigen tuinen. Elke 

deelnemer ontvangt vijf gratis planten en 
tuinaarde. Teams van vrijwilligers en ho-
veniers staan de hele ochtend klaar in de 
wijk in om iedere bewoner die dat wil te 
helpen bij de werkzaamheden. Deze ac-
tie wordt in de komende 5 jaar tweemaal 
per jaar uitgevoerd, in het voor- en najaar, 
steeds in andere wijken van Helmond. Op 
die manier moet Helmond steeds groener 
en duurzamer worden! Op de website 
www.allelichtenopgroen.nl staat wat de 
gemeente nog meer doet om Helmond 
groen en duurzaam te maken. 

Operatie Steenbreek
Door klimaatverandering ontstaan er 
problemen die flink wat overlast ver-
oorzaken, zoals hittestress, hevige neer-

slag, droogte en afname van de biodiver-
siteit. Oplossingen hiervoor vragen veel 
tijd. We zullen ons daarom ook moeten 
richten op klimaatadaptatie: aanpas-
singen aan de veranderingen. Daar-
om heeft de gemeente Helmond zich 
aangesloten bij Stichting Steenbreek. 
Deze stichting biedt handvaten om de 
stad te vergroenen en deze daardoor 
klimaatbestendiger te maken. Eén van 
de aandachtspunten is het verminde-
ren van verstening in tuinen. Er is meer 
behoefte aan groen en natuur om ons 
heen, maar in veel tuinen is dat niet al-
tijd terug te zien; verharding speelt hier 
de hoofdrol. Stenen vervangen door 
beplanting leidt tot een betere waterop-
name in de bodem bij hoosbuien en een 

bredere biodiversiteit. Daarnaast werkt 
beplanting in tuinen en de openbare 
ruimte tot wel 7 graden verkoelender bij 
hitte. Werken met groen of zelfs al het 
zicht op groen heeft een positief effect 
op de gezondheid, mensen voelen zich 

gelukkiger. En samen met de mensen 
uit de buurt de tuin vergroenen bevor-
dert de sociale cohesie, wat weer een 
positief effect heeft op het welzijn van 
mensen. Operatie Steenbreek neemt al 
deze aspecten mee. 

HELMOND Zaterdag 19 juni vindt in de wijken Annawijk en De Waart de start plaats van 
Operatie Steenbreek. Dit project richt zich op versteende tuinen in de stad met als motto 

‘Stenen eruit, planten erin’.  Door het vergroenen van tuinen worden ze meer klimaatbestendig. 

Logo in FC: 
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62 
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0 
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10 
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100 
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Albert Heijn
Bakkerij ‘t Bakkertje 
Boutique 4MORE 
Cafetaria Brandevoort
Cappadocia
Domino’s 
Freestyle kappers 
Hema
Ink United
InShape 

Woonderland
Zus

Deelnemende winkeliers: 

500,-

22-07-2021

Zomeractie Brandevoort
Spaar van 21 juni t/m 21 juli 2021 kassabonnen bij Winkelcentrum 
Brandevoort voor een bedrag van minimaal € 150,- , doe deze in de 
beschikbare envelop en deponeer deze in de daarvoor beschikbare bussen. 
Daarmee maakt u kans op een fantastische cadeaubon, 
te besteden bij alle winkels in Brandevoort!

W W W. W I N K E L C E N T R U M B R A N D E V O O RT. N L

Hoofdprijs: 1  cadeaubon t.w.v. € 500,00
2e prijs:  1  cadeaubon t.w.v. € 250,00
3e prijs:  1  cadeaubon t.w.v. € 100,00
4e prijs:  3  cadeaubonnen t.w.v. € 50,00
5e prijs: 10 cadeaubonnen t.w.v. € 20,00

Jumbo
Kruidvat
Op je Plaets
Primera
Seringe
Shu Shu
Slagerij Vogels
Slijterij Brandewijn
TRIA Fietsen
Villa Vesper

MAAK KANSOP EENCADEAUBON

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

Weekaanbiedingen

 

 

3 stuks voor € 6

Tegen inlevering van deze
advertentie:

6 stuks voor € 10 

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.

• 16 luxe en gelijkvloerse appartementen met 
 2 slaapkamers en groot balkon
• Woonoppervlakte van 88 m²- 102 m²
• Huurprijzen vanaf € 975,- per maand 

vb&t makelaars
Steenweg 18a – Helmond
Tel. 088-5454645
nieuwbouw@vbtmakelaars.nl

START VERHUUR 
19 JUNI

16 ROYALE HUURAPPARTEMENTEN 
IN HET CENTRUM VAN HELMOND

Kom naar onze Drive thru op zaterdag 
19 juni van 10.00 tot 12.00 uur aan de 

Binnen Parallelweg 58 in Helmond

centreville-helmond.nl

Schrijf u vóór 
4 juli in 

& bepaal zelf 
de uitstraling 
van uw keuken!
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Lidwien Kuij per wint 1e prij s Britten Celloconcours (II)

“Wat opvalt in haar spel is de grootse, 
rijke toon”, aldus de jury onder voorzit-
terschap van artistiek leider Loes Visser. 
“Lidwien speelt volwassen, gedreven en 
vertellend. Zij overtuigt. Ze is een groot 
talent met een mooie uitstraling.” De 
trotse Lidwien: “Ik ben ontzettend blij 
met deze eerste prijs. Dit geeft mij weer 
een extra stimulans om beter cello te 
leren spelen. Naar de masterclass van 
Anastasia Kobekina kijk ik enorm uit!” 
Lidwien zit in de 4e klas van het VWO 
op het Jan van Brabant College, ze vindt 
het vooral heerlijk om samen met an-
deren te spelen, zowel in een klein en-
semble als in een groot orkest. Lidwien 
is een ‘oude’ bekende van Weekkrant De 
Loop; een aantal jaar geleden heeft zij 
onze krant bezorgd.

Valentijn Jeukendrup (Velp, 12 jaar) wint 
de eerste prijs in de eerste categorie 10 
t/m 12 jaar. De jury vindt hem een inte-
ger musicus, een echte muzikant. “Hij 
speelt met flair en virtuositeit en hij 
heeft een goede concentratie met een 
mooie focus. Hij kan al enorm veel.” Jur-
re Koopmans (Den Haag, 18 jaar) wint 

de eerste prijs in de derde categorie (16 
t/m 18 jaar). De jury noemde hem veel-
belovend: “Jurre speelt met grote inten-
siteit, heeft een uitstekende techniek en 
zijn eigen ideeën zijn poëtisch. Een in-
telligente, gevoelige en kleurrijke cellist.” 
Valentijn, Lidwien en Jurre winnen alle 
drie onder andere een solo-optreden 
met het Britten Jeugd Strijkorkest op 
3 oktober in Zwolle en een masterclass 
van wereldberoemd celliste Anastasia 
Kobekina.

De tweede prijs in de eerste categorie 
ging naar Christian Akopian (Apeldoorn, 
11 jaar) en Arda Naci (Wassenaar, 11 jaar) 
won de 3e prijs. De aanmoedigingsprijs 
in de eerste categorie ging naar: Ruben 
Jasperse (Delfgauw, 13 jaar). De twee-
de prijs in categorie II was voor Fama 
Koning (Driebergen, 16 jaar), de derde 
voor Stacik Ploeg (Genemuiden, 15 jaar) 
en er zijn 3 aanmoedigingprijzen in deze 
categorie uitgereikt. Deze gingen naar: 
Lilian Touray (Den Haag, 13 jaar), Zoey 
Dor (Amsterdam, 15 jaar) en Gunar 
Kneppers (Sint Pancras, 13 jaar.) De 
2e prijs in de derde categorie ging naar 

Isaac Lottman (Amsterdam, 17 jaar). 
De 3e prijs is voor Mudre Buckute (Den 
Haag, 17 jaar). Aanmoedigingsprijzen 
in de 3e categorie gingen naar: Douwe 
Eisses (Delft, 16 jaar), Jitske Wildemans 
(Goirle, 15 jaar), Jertil Oláh (Hilversum, 
18 jaar) en Bart van de Lint (Harderwijk, 
17 jaar).

Onder voorzitterschap van Loes Visser 
wordt de jury vertegenwoordigd door 

Mick Stirling, Larissa Groeneveld, Kar-
lien Bartels en René Berman. Bij het 
concours kon een zeer beperkt publiek 
aanwezig zijn. De optredens werden via 
livestreams op YouTube uitgezonden en 
zijn voorlopig nog te bekijken. Het Brit-
ten Concours wordt jaarlijks georgani-
seerd door Stichting Benjamin Britten 
Orkesten in samenwerking met ArtEZ 
Conservatorium in Zwolle. Het ene jaar 
betreft het een concours voor violisten 

en contrabassisten, het andere jaar voor 
cellisten en altviolisten. Het SBBO wil 
hiermee jong talent stimuleren zich ver-
der te ontwikkelen en ziet het concours 
als doel om naar toe te werken.

HELMOND  Op 12 en 13 juni vond het Britten Celloconcours 
plaats voor jonge cellisten van 10 t/m 18 jaar. Vanuit het hele 

land kwamen 36 deelnemers naar de Reulandzaal van het 
ArtEZ Conservatorium in Zwolle. Lidwien Kuijper uit Helmond 
(16 jaar) wint de eerste prijs in de 2e categorie (13 t/m 15 jaar). 

De jury is verrast door het rijke deelnemersveld.

Lidwien Kuij per wint 1e prij s Britten Celloconcours (II) | F Marco Slot Photo

Stichting Carat laat monument
voor Bert Kuij pers realiseren

Monument
Bert Kuijpers was een Nederlandse 
zanger, dichter, conferencier, cabaretier 
en daarnaast docent. Hij begon in 1964 
als tonprater bij carnavalsvereniging 
De Keiebijters, in zijn geboorteplaats 
Helmond, won daar diverse keren de 
Zilveren Narrenkap en verzorgde ja-
renlang oudejaarsconferences die door 
Omroep Brabant werden uitgezonden. 
Ook optreden in theater Het Speelhuis 
was hem niet vreemd. Tussen 2007 en 
2011 was Bert Kuijpers de stadsdichter 
van Helmond.

“Bert heeft enorm veel voor cultuur in 
Helmond betekend en werd gewaar-
deerd door een grote diversiteit aan 
mensen in de stad. Bert was een ver-
binder. Bert is overleden aan corona en 
dreigt nu met stille trom van het toneel 
te verdwijnen. Dat mogen we als stad 
niet laten gebeuren. Bert verdient een 
permanent monument”, zegt voorzitter 
Gerard Groot van Stichting Carat. Ca-
rat schenkt de stad het monument als 
eerbetoon aan de inspirator die Bert 

voor velen is geweest. Jochem Otten 
(directeur van Het Speelhuis) ziet het 
monument naast een eerbetoon aan 
Bert Kuijpers ook als een ode aan cre-
atieve makers. Het monument krijgt een 
bijzondere plek bij Het Speelhuis, het 
theater waar hij zo vaak op de planken 
stond, en zal later dit jaar worden ont-
huld. Hoe het monument eruit gaat zien, 
blijft nog even een verrassing. Kunste-
naar Willem van der Velden is gevraagd 
om het monument te maken. Bert en 
Willem kenden elkaar al sinds 1973 en 
waren sindsdien bevriend.

Carat
Stichting Carat bestaat uit ruim veertig, 
voornamelijk uit Helmond afkomstige, 
ondernemingen. Gezamenlijk ontwikke-
len, realiseren én financieren zij een keur 
aan culturele projecten, die bestemd zijn 
voor de Helmondse gemeenschap.

HELMOND Stichting Carat gaat aan de stad Helmond een 
monument schenken als eerbetoon aan Bert Kuijpers. Eerder 
dit jaar (8 maart) overleed de cabaretier, zanger en dichter op 

79-jarige leeftijd aan de gevolgen van corona.

Kennedy Challenge, ga jij  de uitdaging aan? 
REGIO In coronatijd is wandelen 
misschien wel populairder dan 
ooit. JOEK, de organisatie van de 
Kennedymars, speelt hier op in 
met de Kennedy Challenge. Een 
alternatief voor de Kennedymars, 
die helaas voor het tweede jaar 
op rij niet door kan gaan. Deel-
nemers aan de Kennedy Challen-
ge worden uitgedaagd om in de 
maand juli 80 kilometer te lopen. 
Lukt dit, dan ontvangen zij een 
speciale virtuele medaille.

Inschrijvingen zijn geopend
Ruim 250 wandelaars hebben zich 
al aangemeld voor de Kennedy Chal-
lenge. Iedereen die ook mee wil doen, 
kan zich aanmelden via www.ken-
nedymars.nl/challenge. Deelname is 
gratis. De ‘start’ van de Challenge is 
op zaterdag 3 juli en deelnemers kun-
nen de 80 kilometer voltooien tot en 
met 31 juli. 

Hoe werkt het?
Deelnemers registeren hun wande-
lingen met de Strava-app. Download 
gratis de app in de Appstore of Play 
Store en maak een account aan. Na 
aanmelding ontvangen deelnemers 

via e-mail een link waarmee ze hun 
inschrijving kunnen koppelen aan 
hun Strava-account. Mensen die 
de Strava-app al gebruiken, hoeven 
alleen hun inschrijving te koppelen. 
Registreer je wandelingen met de 
Strava-app. Heb je de 80 kilometer 
volbracht? Dan ontvang je een digitale 
herinneringsmedaille én certificaat 
van de Kennedy Challenge. Kijk voor 
alle info en uitleg op www.kennedy-
mars.nl/challenge.

Medailles
Dit jaar maakt JOEK onderscheid in 
de virtuele medailles op basis van het 
aantal benodigde ‘etappes’ om de vol-
ledige Challenge te voltooien:

• Goud: voor de échte Kennedy 
 Walkers die de volledige Challenge
 in één keer en binnen 20 uur kan
 voltooien. Ook kom je dan in 
 aanmerking voor een stempel op 
 je Kennedy Walker-stempelkaart
• Zilver: voor iedereen die 2 tot 
 4 etappes nodig heeft om de 
 Challenge te voltooien
• Brons: voor iedereen die 5 of meer
 etappes nodig heeft om de 
 Challenge te voltooien

Daag vrienden uit om mee te doen!
Hoe leuk is het om samen mee te 
doen met de Kennedy Challenge! Al 
pratend en genietend van de mooie 
natuur in Someren en omgeving, 
maak je snel flink wat kilometers. 
Houd je hierbij wel aan de corona-
maatregelen.

Wandeltips en wandelroutes
De komende tijd deelt JOEK volop 
wandeltips via de website en social 
media. Je krijgt ook tips over leuke 
wandelroutes in de buurt van Some-
ren. Per route is aangegeven hoeveel 
kilometer je loopt. Zo kunnen deelne-
mers hun favoriete routes lopen om de 
80 kilometer te volbrengen. Of laat je 
eens verrassen door een route die je 
nog niet eerder gelopen hebt. Volg de 
socialmediakanalen en de website van 
de Kennedymars en blijf op de hoogte 
van het laatste nieuws en de tips.

www.kennedymars.nl/challenge
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0492-389577  |  0639129397  |  www.bundelzorg.nl  |  info@bundelzorg.nl

jeugd & gezin

groepsbegeleiding

dagbesteding

WMO begeleiding

“Bundel zorg is werkzaam 
binnen de provincie Noord-Brabant. 
Bundel zorg levert begeleiding 
in de gemeente Helmond, 
de Peelgemeenten, de Dommelvallei 
en in de regio Hart van Brabant.”

   

NIEUWE KEUKENAPPARATUUR NODIG?
KOM LANGS IN ONZE WINKEL EN LAAT U UITGEBREID ADVISEREN!NIEUWE KEUKENAPPARATUUR NODIG?
KOM LANGS IN ONZE WINKEL EN LAAT U UITGEBREID ADVISEREN!NIEUWE KEUKENAPPARATUUR NODIG?
KOM LANGS IN ONZE WINKEL EN LAAT U UITGEBREID ADVISEREN!

van 1149.-

NÙ €749.-

INBOUWVAATWASSER

• volledig geïntegreerd
• digitaal display met resttijd
• 6 programma’s
• InfoLight
• HomeConnect via WiFi
• Flex korven
• optie besteklade
• zeer stil; 44dB
• aquastop
• SMV4HBX00N

INBOUWCOMBI

van 1049.-

NÙ €799.-

•  hetelucht, grill, 
magnetron, boven-/
onderwarmte

•  inhoud 50 liter
•  kleur zwart
•  LED display
•  emaille binnenwanden
•  magnetron 900 Watt
•  MAC314GLS

5 jaar garantie*

KOFFIEMACHINE
• volautomatisch
• alle soorten koffie met 
  1 druk op de knop
• autoMilk Clean
• keramisch maalwerk
• koffiekanfunctie
• automatisch reinigings- 
   en ontkalkingsprogramma
• tot 4 favorieten instelbaar
• TE657F03DE

van 1099.-

NÙ €974.-*

INDUCTIEKOOKPLAAT
•  4 flexzones met boost 

(2 kookzones kunnen 
gekoppeld worden)

•  4 timers
• 10 kookstanden
• tiptoetsbediening per zone
• kookduurbegrenzing
• warmhoudstand
• IK4062R

van 1099.-

NÙ €699.-
van 869.-

NÙ €699.-

KOKEND WATER KRAAN 

HOGE VRIEZER

• voor warm, koud én 
 kokend water
• 3 liter direct kokend 
 water (100 graden)
• met flexibele uittrekslang
• optie voor gekoeld 
 bruisend water
• FLEX Chroom PRO3

• energieklasse A++
• inhoud 149 liter
• No Frost
• 5 dichte 
 transparante laden
• grafisch 
 temperatuurdisplay
• GNP 1913

vanaf

€1.195.-

van 629.-

NÙ €599.-

•  hetelucht, grill, 

•  inhoud 50 liter
•  kleur zwart
•  LED display
•  emaille binnenwanden
•  magnetron 900 Watt
•  MAC314GLS

*na aftrek 75,= Siemens

5 jaar garantie*

GRATIS MONTAGE IN DE 
REGIO HELMOND

799

•  4 flexzones met boost 
(2 kookzones kunnen 
gekoppeld worden)

•  4 timers
• 10 kookstanden
• tiptoetsbediening per zone
• kookduurbegrenzing
• warmhoudstand
• IK4062R

5 jaar garantie*

HOGE VRIEZER
• energieklasse A++
• inhoud 149 liter
• No Frost
• 5 dichte 
 transparante laden
• grafisch 
 temperatuurdisplay
• GNP 1913

van 629.-

NÙ

INDUCTIEKOOKPLAAT
•  4 flexzones met boost 

(2 kookzones kunnen 
gekoppeld worden)

• tiptoetsbediening per zone
• kookduurbegrenzing

699.- 7 jaar zekerheid*
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Ziede gullie ook niks als gruune 
velden vanaf deze week, hier wel. 
Echt alles wordt gekeken. En de 
miste praatprogrammas ook. 
Waar aanders Helmond vol met 
oranje hangt tij dens EK en WK 
voetbal, is het nu dun bezaaid. Ik 
kom zo maar weinig oranje tegen 
in de straten. En da vin ik best wel 
jammer.
Ik ben dan wel nie echt van het 
voetbal, ik hoef dat niet allemaal 
te zien, mar ik ben wel van het ver-
sieren. Ons huiske staat er oranje 
op zoals ge ziet op de foto. Het ziet 
er gelij k wa gezelliger uit vinden 
wij  en dat heurt toch ook bij  deze 
toernooien. Maar dees jaar is het 
zomar tam in Helmond.
Het zal dees jaar gewoon thuis 
kij ken worden mee dun buurman, 
veul meer zit er vanwege corona 
niet in denk ik. Of er moeten nog 
versoepelingen komen. Hier in het 
hofk e hebben we maar 3 oranje 
versierde huiskes, bietje jammer 

vind ik. Kom op Helmond, haal het 
oranje te veurschij n. Dat heurt er 
gewoon bij .
Wa ik ook keileuk vind, zij n toch 
wel al die oranje reclames waar 
wij  ook allemaal aan meedoen. 
Zo hebben we unne oranje cape, 
zoals half Nederland en een oranje 
geluksbruukske. Dan denk ik, hoe 
verzinnen ze het allemaal. Maar 
ikzelf verkleed men eigen nie, neeje 
niks oranjes doe ik aan. 
Da fi lmke met Ferry van Under-
cover en onze bondscoach is hul-
lemaal hilarisch. Toch weer een 
leuke tij d zon EK voetbal. Ik wens 
iedereen een gezellige, leuke en 
spannende EK. Hopelij k gaan we 
ver komen. En vur degenen waar 
oranje echt heul belangrij k vur is, 
die kunnen nog een kerske op gaan 
steken bij  het kapelleke van Binde-
ren. Baat het niet, dan schaadt het 
niet. 
Wij  houden van Oranje! 

PS. Houde nou niet zo van al die 
wedstrij den kij ken (net as ik), dan 
heb ik een tip. Op videoland de se-
rie De Verhulstjes. Owww gewel-
dig vin ik dat. Heerlij ke soap rond-
om de familie Verhulst uit België, 
ja die van Samson en Gert. Vinde 
da ook niks, dan lekker in de tuin 
genieten van het prachtige weer. 

Fij n weekend. 
Tot volgende week.

Voetbal, voetbal 
en nog is voetbal

Houdoe!

Bundelzorg: voor 
huiselij ke, laag-

drempelige jeugd-
zorg 

Mark Kreij veld en Arthur Martens | F Wendy Lodewij k

Arthur Martens en Mark Kreijveld, de 
oprichters van Bundelzorg, zijn zo’n 
6 jaar geleden vanuit huis begonnen 
met het bieden van ambulante gezins-
begeleiding. Sinds ruim 2 jaar werken 
zij vanuit het huidige pand aan de Ri-
vierensingel. “Dit is nu ons kantoor”, legt 
Arthur uit. “We hebben echter wel het 
woonhuis zo goed als intact gelaten.” En 
dat is te zien: wij hebben ons gesprek in 
de woonkeuken, waar een open sfeer 
hangt. Iedereen kan hier binnenlopen. 
“Iedereen komt hier ook gewoon ach-
terom”, vult Mark aan. “De enige grote 
verbouwing die we hebben gedaan, is 
de garage. Die hebben we omgebouwd 
naar groepsruimte. We hebben dit al-
les heel bewust gedaan. Enerzijds voor 
onze cliënten, we hebben laagdrempe-
ligheid hoog in het vaandel staan. An-
derzijds is het voor de buurt ook fijn op 
deze manier. Ze hebben weinig ‘last’ van 
ons. Het straatbeeld is ongewijzigd ge-
bleven, er is alleen een logo op de gevel 
komen te hangen.”

De reden waarom Arthur en Mark met 
Bundelzorg gestart zijn, is omdat zij 

jeugdzorg vanuit een andere hoek willen 
benaderen. “Voor veel gezinnen is het 
een enorme drempel om hulp te vragen”, 
licht Arthur toe. “Het romantische beeld 
van een kindje kan soms verstoord 
worden door een beperking of stoornis, 
waardoor ouders (te) lang blijven wor-
stelen. Of het nu gaat om een lichame-
lijk- of gedragsprobleem, er heerst toch 
nog altijd iets van een taboe, waardoor 
ouders denken dat ze het zelf moeten 
kunnen oplossen en daarmee het gezin 
overbelast raakt. 

Bundelzorg kan helpen met alle soorten 
opvoedvraagstukken; of het nu gaat om 
kinderen met ADHD, autisme of iets 
anders waar begeleiding bij nodig is. We 
zijn er trots op dat wij werken zonder 
wachtlijst en dat wij goede contacten 
hebben met de verwijzers. Zo kunnen 
wij passende begeleiding bieden.”

Zowel Arthur als Mark is zeer bevlogen 
in het werk. Ze houden de lijntjes kort 
met de ouders/gezinnen en bekijken 
per situatie wat de gewenste aanpak 
is. “Voor gezinnen die al bekend zijn 

met onze zorg, hebben we bijvoorbeeld 
groepsbegeleiding. Soms is het voor kin-
deren of jonge adolescenten lastig om 
contact te maken met leeftijdsgenoten, 
terwijl sociale interactie enorm belang-
rijk is. Dan kan het helpen om bij ons 
in een groep samen te komen en leuke 
dingen te ondernemen. Zo leren ze met 
anderen omgaan en kunnen er zelfs 
waardevolle vriendschappen ontstaan. 
Nieuwe stappen zetten wordt voor die 
jeugdigen dan een stuk eenvoudiger ge-
maakt. Het begeleidingsplan van thuis 
en de groepsbegeleiding vullen elkaar 
perfect aan.”

Gezinsbegeleiding staat centraal bij 
Bundelzorg. Het is de gemeente die 
moet inschatten en bepalen welke be-
geleiding nodig is en of men dus terecht 
kan bij Bundelzorg. Arthur en Mark 
willen echter wel benadrukken dat ie-
dereen die dergelijke begeleiding nodig 
denkt te hebben, contact kan opnemen. 
“Wij staat open voor iedereen. Wij be-
trekken er dan de gemeente bij en gaan 
dan kijken wat we samen, met z’n allen, 
kunnen doen. Bij ons draait het om het 
gezin als geheel.”

Bundelzorg: voor huiselij ke,
laagdrempelige jeugdzorg 

HELMOND Aan de buitenzijde ziet het eruit als een woonhuis 
en van binnen is dat niet veel anders. De huiselijkheid die het 

pand van Bundelzorg uitstraalt, past precies bij hun werkwijze. 
Je voelt je hier welkom.

Open dag kinderboerderij  de
Veldhoeve en Reddingsbrigade

Helmond
HELMOND Kinderboerderij & 
speeltuin de Veldhoeve houdt sa-
men met de reddingsbrigade van 
de Helmondse Watervrienden op 
zondag 4 juli een open dag van 
13.00 uur tot 16.00 uur, met di-
verse activiteiten. 

Zo zijn er demonstraties van droge 
en natte reddingen en kunnen kin-
deren meevaren op het kanaal met 
de reddingsbrigade, kunt u knuffelen 
met cavia’s en konijntjes, ponyrit-

jes maken en geschminkt worden 
enzovoorts. Dus breng gezellig een 
bezoekje met de (klein)kinderen of 
neefjes en nichtjes aan de kinder-
boerderij & speeltuin de Veldhoeve, 
Breitnerlaan 19, 5702 TX Helmond.

Spencer is een grote vriendelijke kerel van 11 jaar die een bijzonder stressvolle tijd 

achter de rug heeft, doordat zijn eigenaar overleed. Hij heeft het zwaar te halen 

gehad, heeft het ook moeilijk in het asiel, en we gunnen hem een snelle herstart. 

Wat heeft Spencer nodig? 1. Strikt dieet, urinary, ter voorkoming van blaasgruis en 

blaasontsteking. 2. Pijnstilling (makkelijk toe te dienen). 3. Hij moet beslist de enige 

kat des huizes zijn en blijven. 4. Een tuin zodat hij � jn naar buiten kan. 5. Een grote 

kattenbak mét kap want hij blijft vaak staan bij het plassen. Met dit pakket zijn de 

ingrediënten aanwezig om Spencer zeer gelukkig te maken en zijn adoptie succesvol te 

laten verlopen. We komen heel graag in contact met iemand die zich over onze Spencer 

kan ontfermen. Meer informatie over zijn achtergrond is bij ons verkrijgbaar.  Attentie: 

We zijn tevens dringend op zoek naar opvanggezinnen voor de grote aantallen 

binnenkomende kittens. 

INFO-/ ALARMNR.:  0492 - 51 39 71
www.dierenambulancehelmond.nlSPENCER www.helmondnu.nl
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Wie zijn wij?
De varkenshouderij is een professione-
le en innovatieve sector die continu in 
ontwikkeling is. Onze varkenspraktijk 
maakt daar onderdeel van uit. Het var-
kensteam van dierenartsencombinatie 
ZuidOost Varkens & Pluimvee BV be-
staat uit 8 dierenartsen, 5 medewerkers 
voor de apotheek en administratie, 2 
koeriers en 3 medewerkers voor het la-
boratorium. 

Onze apotheek bevindt zich op onze 
locatie in Deurne. De medewerkers on-
dersteunen hierbij de varkensklanten en 
dierenartsen, waardoor werkzaamhe-
den strakker en efficiënter verlopen. Het 
klantcontact is daarbij een belangrijk 
onderdeel.  Het team heeft een duidelij-
ke toekomstvisie: het ondersteunen en 
adviseren van regionale varkensbedrij-
ven op het gebied van diergezondheid 
en alle raakvlakken daarmee. 

Onze varkenspraktijk is onderdeel van 
dierenartscombinatie ZuidOost, waarbij 
28 dierenartsen en 44 paraveterinairen, 
administratief medewerkers en labo-
ranten werkzaam zijn. Om een eerste 
indruk te krijgen, kijk ook op www.dac-
zuidoost.nl.

Aanbod: 
Functie voor 20-40 uren verdeeld over 
meerdere werkdagen tussen 8.00-
18.00u in een vooruitstrevende praktijk 
op het gebied van varkenshouderij voor 
de apotheek in Deurne. De functie is op 
MBO werkniveau, diploma niet vereist. 
Ondanks de grootte van de organisatie 
bieden we een collegiale en familiai-
re sfeer op een praktijk waar naast het 
werk, humor en werkplezier erg gewaar-
deerd worden. Binnen een innovatieve 
sector, vinden wij persoonlijke ontwik-
keling belangrijk en bieden hier ook alle 
mogelijkheden voor.

Taken: 
• Bestellen/klaarzetten en 
 verwerken van orders
• Klanten / leveranciers te woord 
 staan aan de telefoon
• Voorraad beheer
• Administratieve taken en 
 werkzaamheden

Wat we vragen:
• Feeling met de varkenssector  
• Iemand die van aanpakken weet,
 vooruit denkend is en inzicht heeft
• Iemand die zowel zelfstandig als 
 in teamverband kan werken 
• Iemand die communicatief vaardig 
 is en secuur werkt 
• Kennis van Excel is een pré
• Kennis van de Duitse of Engelse
  taal is een pré

Voor onze varkenspraktijk zijn wij zijn op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde

medewerker apotheek en administratie / 
dierenartsassistent(e) / paraveterinair

Interesse in deze functie? Stuur een mailtje met motivatie en je cv naar personeelszaken@daczuidoost.nl

Heb je vragen, neem dan rechtstreeks contact 
met administratie varken via 0493-352422.

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

B&W AAN HET WOORD

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Wethouder Antoinette Maas:
Op weg naar een modern parkeerbeleid 

voor het centrum
De auto geeft ons de vrijheid om te gaan en te staan waar we willen. Dat is voor veel mensen een 

groot goed. Tegelijkertijd geeft diezelfde auto overlast. Denk aan fi les, uitstoot van schadelijke 
stoff en en straten vol geparkeerde auto’s. Dát daar iets in moet veranderen, staat wel vast. 

Vanwege de klimaatverandering en voor 
onze gezondheid is het belangrijk dat we 
minder schadelijke stoffen uitstoten. 
Ook de bouw van duizenden nieuwe 
woningen in ons centrum maakt een 
andere manier van omgaan met mobi-
liteit noodzakelijk. Onze wegen kunnen 
al die extra auto’s niet aan en parkeer-
voorzieningen voor zoveel auto’s creëren 
is vrijwel onmogelijk. Zeker als we een 

gezellig, levendig en klimaatbestendig 
centrum willen hebben waar het goed 
wonen, werken en ontspannen is. 

Over de vraag hóe we die verandering 
in autogebruik vorm gaan geven, lo-
pen de meningen uiteen. Ik merk dat 
veel mensen denken dat we alle auto’s 
uit het stadscentrum gaan weren. Dat 
misverstand wil ik graag wegnemen. We 

werken de komende jaren toe naar een 
meer autoluw centrum. Dat vraagt om 
een ander parkeerbeleid, waarin er in 
het centrum minder geparkeerde auto’s 
op straat te zien zijn. Dat komt de gezel-
ligheid en levendigheid in het centrum 
ten goede. Bezoekers parkeren zo veel 
mogelijk in de bestaande parkeergara-
ges Boscotondo, Doorneind en Elzas. 
Van daaruit ligt het kernwinkelgebied op 

loopafstand. Vanuit de Elzasparkeerga-
rage loop je zelfs meteen het voetgan-
gersgebied in. Er blijft ook ruimte om 
met de auto het centrum in te rijden om 
snel iets op te halen bij de winkels of de 
horeca. 

Mensen die in het centrum gaan wonen, 
kiezen daar bewust voor. Veel van hen 
hebben geen auto en willen dat ook niet. 
Alle voorzieningen zijn immers gemak-
kelijk op loop- en fietsafstand te berei-
ken. We zien nu al dat het gemiddelde 
autobezit in het centrum veel lager is 
dan in de andere wijken. Om die reden 
is het de bedoeling om de parkeernorm 

voor nieuwbouw aan te passen. Parke-
ren bij de eigen woning kan nog steeds 
op maat, daarnaast worden er de ko-
mende jaren meer deelauto’s, -fietsen 
en -scooters ingezet. 
De veranderingen in het parkeerbeleid 
worden de komende jaren geleidelijk 
zichtbaar en lopen gelijk op met de ver-
dere verstedelijking van ons centrum. 
Zo kunnen we er met z’n allen aan wen-
nen. Want dát er iets moet veranderen, 
staat wel vast. 

Antoinette Maas,
Wethouder duurzaamheid, 
mobiliteit en cultuur

www.grootpeelland.nl



15vrijdag 18 juni 2021de loop weekkrant HELMOND

Piet en Nellie van de Heuvel-Kuij pers 
65 jaar getrouwd

Door Han en Leo

Voor hun trouwen heeft Piet een aan-
tal bijbaantjes gehad zoals voerman 
(paarden-vracht-rijder) en ook stront-
tonophaler (die stonden toen nog 
achter de huizen) en natuurlijk moest 
er thuis aan de Slegersstraat hard ge-
werkt worden onder andere in de grote 
kersenboomgaard. Na de oorlog moest 
ook Piet in dienst bij de landelijke jagers 
in Blerick. Hij werd daar klaargestoomd 
voor de oorlog in Indonesië. Omdat Piet 
klein van stuk is, werd hij chauffeur op 
een klein pantserwagentje. Gelukkig 
was die oorlog net voorbij ,voordat de 
opleiding afgerond was. Daarna kreeg 
hij een opleiding op Amerikaanse leest. 
Piet zag dit niet zitten en gaat er nog 
steeds prat op dat hij daar helemaal 
niets, maar dan ook niets, heeft uit-
gevoerd. Vanwege een voorgewende 
zwakke conditie ging hij bij elke zware 
mars al na een kilometer zitten en zei 
dat het echt, echt niet meer ging. (Hij 
had door dat je nooit nee moet zeggen 
in het leger). Wel verhaalt hij soms van 
nachtenlange rikmarathons.

Ook Nellie heeft na de huishoudschool 
(toentertijd een gedegen opleiding) 
hard moeten werken op de boerderij 
aan de Vlierdensedijk. Daarbij was het 
toen gebruikelijk dat je ook nog enkele 
dagen per week ergens anders ging 
werken. Nellie heeft jaren gewerkt op 
de boerderij bij tante Grada. Daar zat 
ook iets opvoedkundigs bij. Nellie lust-
te geen boontjes. Dus kreeg ze altijd 
als ze daar was boontjes bij het mid-
dagmaal. Toen ze na jaren boontjes 
eten zei dat ze ze voortaan lekker vond, 
heeft ze die nooit meer gehad. Piet had 
niet stilgezeten en was een aantal win-

ters naar de landbouwwinterschool in 
Boxtel gefietst (wat nu de middelbare 
agrarische opleiding is). Dat was voor 
die tijd een hoge opleiding. Hij kreeg 
dan ook een baantje aangeboden als 
melkvoorlichter bij de Hemepro melk-
fabriek in Helmond. Dat kwam niet 
overeen met de plannen van moeder 
Van den Heuvel die vond dat hij beter 
geschikt was als boer (en ze heeft ge-
lijk gehad).

In 1956 was het zover. Op 16 juni werd 
er getrouwd voor de wet en op 19 juni 
was het kerkelijk huwelijk. Er werd een 
boerderij aan de zandweg op de Me-
devoort gekocht voor het bedrag van 
55 duizend gulden. Toentertijd een be-
hoorlijk bedrag. De trouwerij was een 
groot feest. Omdat de families groter 
waren, werden er ook nog andere za-
ken geregeld, zo zijn er toen door vader 
Kuijpers twee paarden verkocht. Piet 
en Nellie zijn begonnen met 6 koeien, 
6 varkens, 25 kippen en een paard. 
Veel meer koeien kon niet omdat er 
met de hand moest worden gemolken. 

Verder deden ze nog aan grove tuin-
bouw zoals asperges, aardappelen, 
wortels, staakbonen en enkele hecta-
res spruiten. Vooral die spruiten was 
koud en nat werk. Die werden gedu-
rende de winter met de hand geplukt. 
Vooral in het begin waren er nog geen 
plastic handschoenen en goede regen-
kleding. Een regenjas voor de ochtend 
en een voor de middag. Nog lang is 
er op de boerderij met de hand ge-
molken. Pas later dan andere boeren 
kwam er een melkmachine. De reden 
daarvoor was dat Piet gediplomeerd 
handmelkinstructeur was. ‘s morgens 
en ‘s avonds kwamen er leerlingen van 
de landbouwschool in Mierlo-Hout om 
melkles te krijgen. Toen alle boeren 
een melkmachine hadden, was dit 
natuurlijk voorbij. Op de school werd 
alleen geoefend met kunstkoeien.
Erg trots zijn ze op hun vier kinderen, 
negen kleinkinderen en vier ach-
terkleinkinderen die ze graag op de 
boerderij op de Medevoort, waar ze 
nog steeds wonen, willen ontvangen. 
Jammer is dat er vanwege corona 

geen groot jubileumfeest gegeven kan 
worden. Voorafgaand aan zo’n jubi-
leum wordt er in familieverband wel 
eens gesproken over het feit dat in al 
die tijd een aantal dingen niet veran-
derd zijn en heel veel dingen heel erg 
veranderd zijn.

Zo werd het huwelijksfeest 65 jaar 
geleden gevierd in een brandschoon 
gepoetste en witgekalkte koeienstal 
en nu met een BBQ op de boerderij (in 
kleiner gezelschap vanwege corona) 
in een keurig aangeveegde landbouw-
schuur. Piet en Nellie wonen samen 
al 65 jaar in dezelfde boerderij, toen 
moest je achterom als je op bezoek 
kwam en dat is nog steeds zo. Aanbel-
len kan nu wel, maar of er op de bel ge-
reageerd wordt, is maar de vraag. Op 
19 juni 1956 was het mooi weer en nu 
(als de voorspellingen kloppen) is het 
ook mooi weer. Toen Piet en Nellie hun 
boerderij kochten voor 55.000 gulden 
was de algemene reactie: “Hoe is dat 
toch mogelijk, veel te duur, dat kan 
toch niemand betalen!” Als een klein-

kind nu een huis koopt, klinkt dezelfde 
reactie. Naast het werk op de boerde-
rij was er ook tijd voor hobby’s. Voor 
Nellie was het bijvoorbeeld de dames-
gymclub en het kerkkoor, maar Piet 
heeft veel functies in het verenigings-
leven gehad. Als er weer eens iemand 
langskwam werd er even overlegd of 
hij permissie kreeg,  maar als je ziet 
in hoeveel verschillende besturen hij 
heeft gezeten volgde de toestemming 
al snel. Een verbazingwekkende lijst; 
van de Boerenbond, het Waterschap 
en de gemeenteraad tot aan de KBO 
en het voorzitterschap van het Jan 
Visser Museum in Helmond toe. Aan 
dit voorzitterschap komt trouwens 
binnenkort een einde, Piet heeft deze 
functie nu 25 jaar gedaan, het is de 
beurt aan iemand anders. Dit muse-
um voor oude landbouwwerktuigen en 
oude brandweerwagens is zijn trots.

Piet en Nellie hebben het goed samen. 
Zoals Piet wel eens zegt: “Hoe je ou-
der wordt, hoe slechter je elkaar kunt 
missen.” 

HELMOND Bij boer Kuijpers op de ijsbaan zo rond 1947-1948 gebeurde het. Nellie Kuijpers 
van de Vlierdensedijk en Piet van den Heuvel uit de Slegersstraat botsten tegen elkaar op 

en zo is  hun verkering begonnen. De geruchten gaan echter dat Nellie al eerder haar oog op 
Piet had laten vallen als ze van blokfl uitles in Stiphout terugkwam en dan bleef kijken bij het 

oefenen van de Landelijke Ruiters aan de Dorpsstraat in Stiphout. 

F | Han van den Heuvel

Advertorial

F | Han van den Heuvel

Eerste mobiele hangplekken in Helmond geopend 
BRANDEVOORT Op donderdag 10 juni 
heeft wethouder Dortmans samen met 
jongeren en netwerkpartners de eer-
ste mobiele hangplekken in Helmond 
geopend. De plekken staan als pilot bij 
het sportpark (Kaldersedijk) en de bult 
(Broederwal) in Brandevoort. De hang-
plekken voldoen aan een lang gekoes-
terde wens om jongeren in Helmond 
een eigen plek te geven. 

Ook sluit het aan bij het streven van ge-
meente Helmond om een Jeugdvrien-
delijke Stad te zijn. Nu de coronamaat-
regelen verder versoepeld zijn en de 
scholen weer volledig fysiek onderwijs 

verzorgen, is het juiste moment aange-
broken om de hangplekken te plaatsen. 

Mobiele hangplekken
Tijdens verschillende gesprekken heb-
ben jongeren bij het jongerenwerk, de 
wijkraad en Jeugdvriendelijke Stad aan-
gegeven dat ze nergens mogen hangen. 
Maar dat er wel een grote wens is voor 
een aparte plek waar ze weinig tot geen 
overlast veroorzaken. Vanuit Jeugd-
vriendelijke Stad luisteren we naar die 
wens en zijn we altijd op zoek naar 
mogelijkheden om in gesprek te blijven 
met jongeren.  Daarom heeft gemeente 
Helmond in samenwerking met Politie, 

Handhaving, Wijkraad Brandevoort, het 
jongerenwerk van Bijzonder Jeugdwerk 
en LEVgroep (hierna de netwerkpart-
ners) gekeken naar de mogelijkheden 
voor mobiele hangplekken. De jongeren 
hebben bij de netwerkpartners aange-
geven dat de behoefte aan een hangplek 
in Brandevoort het grootst is. 

Dit in combinatie met het feit dat Bran-
devoort de wijk met de meeste jeugd is, 
heeft ervoor gezorgd dat de pilot als eer-
ste start in Brandevoort. Op basis van de 
verzamelde informatie van de netwerk-
partners en de omwonenden heeft de 
gemeente twee plekken in Brandevoort 

aangewezen waar de mobiele hangplek-
ken worden geplaatst. Nadat de locaties 
zijn aangewezen, zijn hierover gesprek-
ken met jongeren gevoerd en zijn om-
wonenden geïnformeerd. Dit hebben de 
netwerkpartners gedaan door persoon-
lijke gesprekken te voeren en flyers uit te 
delen met contactgegevens van de net-
werkpartners erop, zodat omwonenden 
de netwerkpartners kunnen bereiken 
bij vragen. Wethouder Cathalijne Dort-
mans: “Vanuit Jeugdvriendelijke Stad 

voer ik continue gesprekken met jonge-
ren. In die gesprekken vertelden jonge-
ren mij dat er behoefte is aan een plek 
waar zij samen kunnen komen. 

Deze mobiele hangplekken voorzien 
daarin. Na gesprekken in de buurt en 
met de wijkraad hebben we deze twee 
locaties gekozen. Daarnaast monitoren 
de netwerkpartners de locaties om te 
zien hoe de pilot verloopt. In Helmond 
doen we het dan ook écht samen.”

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 
 

 



16 vrijdag 18 juni 2021 de loop weekkrant HELMOND

Start 
opruiming 
donderdag 17 juni a.s.

Pim Jagers

10%
30%

KORTING
 tot

* (Niet op standaard artikelen)

U bent welkom!
Koffie en/of 
een glas wijn
Staan voor u klaar.

Steenweg 34, 5707 CG Helmond  | 0492 553 038  |  www.pimjagersherenmode.nl

Met merken 
zoals:

Jacob Cohen

Paul & Shark

Lacoste

Parajumpers,

Colmar originals

Cavallaro Napoli

Stenströms

Circolo 1901.

Vaderdag 20 juni

De musici zorgen voor een groots spek-
takel onder leiding van schrijver en 
regisseur Michael Diederich, onder an-
dere bekend van diverse Joop van den 
Ende-musicals. Plaats: Cacaofabriek, 
Cacaokade 1 in Helmond. Entree: €10 
(jongeren met CJP of leerlingenkaart) 
– €15. Dit is een live-voorstelling met 
publiek! Kaarten zijn verkrijgbaar via 
lambertusconcerten.nl 

Een groot succes met uitverkochte zalen 
op theaterfestival de Parade Utrecht en 
Grachtenfestival Amsterdam in 2019! 
Dat schreven de kranten over deze 

sprankelende, moderne voorstelling 
‘Händel goes Tinder’; een interactieve 
reis door het turbulente liefdesleven van 
een jonge vrouw die via de dating-app 
Tinder op zoek gaat naar de man van 
haar dromen. Hoe bijzonder is het dus 
om deze geweldige productie te kunnen 
meemaken in Helmond, en ook weer 
met publiek!

Theater, comedy en klassieke muziek 
van G. F. Händel vinden elkaar in een 
nieuw, spannend en hilarisch verhaal, 
dat pijnlijke momenten van herkenning 
oplevert voor iedere smartphone-ver-
slaafde millennial. 
Samen met het publiek maken de 
OperaBitches een interactieve reis door 
het desastreuze liefdesleven van Do-
rinda, in de nieuwe multimedia-opera 
‘Händel goes Tinder’. Wanneer single 
twintiger Dorinda wordt gedumpt, gaat 
ze online op zoek naar de liefde van haar 
leven. Beste vriendin Tatiana staat haar 
bij door dik en dun. Vindt ze een man die 
een aria waard is, of wordt het een ein-
deloze parade van losers en ‘naar links 
swipen’?

Sopraan Channa Malkin en violiste Ana-
stasia Kozlova (St. Petersburg) noemen 
zichzelf de OperaBitches en zijn de 
bedenkers van deze nieuwe productie, 
een tragikomisch drama met script en 
regie van Michael Diederich, bekend 
van onder andere All Together Now, 
Boom Chicago en diverse Joop van 
den Ende-musicals. De instrumentale 

ondersteuning komt van Avinoam Sha-
lev (klavecimbel), Izhar Elias (gitaar) en 
Tony Overwater (viool).

Sopraan Channa Malkin maakte al op 
16-jarige leeftijd haar debuut in de ope-
ra Le Nozze di Figaro van Mozart en 
wordt geroemd om haar creativiteit en 
muzikale persoonlijkheid. Ze trad on-
der andere op met het Koninklijk Con-
certgebouw Orkest, werd bekroond op 
het Grachtenfestival 2020 en werkte 
samen met Holland Baroque. Onlangs 
nog werd haar nieuwe cd ‘This is not a 
lullaby’ gekozen tot cd van de week op 
Radio 4.
Violiste Anastasia Kozlova stamt uit een 
muzikale Russische familie en zet zich 
met name in om jonge mensen te en-
thousiasmeren voor klassieke muziek. 
Ze combineert daarbij diverse disci-
plines met muziek. Zo bedacht ze het 
concept ‘yoga en muziek’, en ‘muziek, 
sport en het effect ervan op het brein’, 
in samenwerking met neuropsycholoog 
prof. Erik Scherder. Haar internationa-
le carrière bracht haar onder andere in 
Zwitserland, de Baltische staten, de VS 
en Finland.  Deze fantastische produc-
tie wordt speciaal ook aanbevolen voor 
jongeren, die bijvoorbeeld via het vak 
CKV kennis kunnen maken met klassie-
ke muziek in een modern jasje. De pro-
ductie kwam mede tot stand dankzij het 
Fonds Podiumkunsten.

Meer info, luisterfragmenten en kaart-
verkoop op: lambertusconcerten.nl.

Lambertus Concerten presenteert: 

Muzikaal spektakel
met multimedia-opera

‘Händel goes Tinder’
HELMOND Op zondagmiddag 27 juni komen theater en klas-
sieke muziek samen in de tragikomische multimedia-opera 
‘Händel goes Tinder’, opgevoerd door de OperaBitches en 
ensemble. Social media en diverse opera’s van G.F. Händel 
worden verrassend gecombineerd in een spannend verhaal 

over dating en een turbulent liefdesleven.

Händel goes Tinder | F Lambertus Concerten

Jeugdfonds Cultuur Brabant kan meer kinderen in armoede bereiken dankzij particuliere donatie 
HELMOND Het Jeugdfonds Cultuur Brabant 
heeft een unieke donatie ontvangen van een 
Brabantse familie.  De familie vindt het belang-
rijk dat ook kinderen die in armoede opgroeien 
mee kunnen doen aan cultuur. Een groot urban 
dance evenement gaat het mogelijk maken dat 
kinderen in en rondom Helmond kunnen ge-
nieten van gratis urban dance-lessen.

Jeugdfonds Cultuur Brabant wil kansarme kinde-
ren en jongeren kansrijk maken. Zoveel mogelijk 
kinderen in Brabant mee laten doen aan cultuure-
ducatie, ongeacht de financiële positie van hun 
ouders/verzorgers. Kinderen en jongeren hun inte-
resses en talenten laten ontdekken en ontwikkelen. 
Ook op creatief, kunstzinnig en cultureel gebied.

Urban Dance Battle Brabant
Dankzij een particuliere donatie aan het Jeugd-
fonds Cultuur Brabant is het mogelijk om een grote-
re groep kinderen uit de doelgroep te bereiken dan 
degenen die tot nu toe deelnamen aan cultuure-
ducatie-activiteiten. Met deze unieke en royale gift 
wordt het komende schooljaar Urban Dance Battle 
Brabant georganiseerd, een cultuureducatieproject 
in samenwerking met Urban Bond Nederland. Kin-
deren krijgen de mogelijkheid om hun kwaliteiten te 
laten zien en samen te werken aan prestaties. 

Doel van de samenwerking is om tenminste 400 
kinderen van 8 tot 16 jaar in de gemeenten Some-
ren, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Helmond en 
Gemert-Bakel te enthousiasmeren om deel te ne-
men aan Urban Dance Battle Brabant. Een urban 

dance competitie en lessencyclus die uitmondt in 
een finale event, waarin kinderen in teams zullen 
strijden om de felbegeerde hoofdprijs.  

Samen voor maximaal resultaat
Urban Bond Nederland heeft tot doel om kinderen 

en jongeren te versterken in hun eigenwaarde en 
zelfvertrouwen, om te bouwen aan hun karakter en 
talenten, om zichzelf creatief uit te drukken, samen 
te werken en hun grenzen te verleggen. In dat op-
zicht sluiten de doelen van Urban Bond Nederland 
en Jeugdfonds Cultuur Brabant goed op elkaar 

aan. Riny van Rinsum, voorzitter van het Jeugd-
fonds: “Urban culture zit in Brabant behoorlijk in de 
lift. Het verheugt ons zeer dat we dankzij de gulle 
gift zoveel Brabantse kinderen de kans kunnen ge-
ven om lessen te volgen en mee te doen aan een 
wedstrijd. We zijn de gulle gevers zeer erkentelijk.”
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Te veel mensen weten nog niet van het 
bestaan van de inloophuizen en Evelien 
wil deze hulp voor mensen geraakt door 
kanker, naasten en nabestaanden meer 
bekendheid geven. De inloophuizen zijn 
namelijk erg belangrijk voor veel men-
sen die worden getroffen door kanker. 
Waar de ziekenhuizen zich richten op 
het fysieke genezingsproces, zorgen 
de inloophuizen voor de psychosociale 
ondersteuning. Het is een plek om thuis 
te komen, een verhaal te delen en een 
luisterend oor te vinden. Dit wordt ge-
daan met behulp van behoeftegerichte 
activiteiten, want ieder mens is anders.

Het verhaal van Evelien en is te lezen 
op haar website: www.evelienvander-
werff.info/evelienbrengtgeluk. Daar 
lees je ook wat zij wil bereiken met haar 
fietstocht en hoe je haar hierin kunt 
steunen. Op woensdag 23 juni,  om 
15:00 uur, mogen we Evelien verwel-
komen bij inloophuis De Cirkel. Om het 
bereik van deze actie zo groot mogelijk 
te maken, vragen wij aan ieder deze ac-
tie zo veel mogelijk bekendheid te geven 
in je eigen familie, vrienden en kennis-
senkring. 
Informatie over de actie en hoe je kunt 
doneren vind je op de actiepagina van 

Evelien: acties.kwf.nl/fundraisers/
evelienwerff Door corona konden veel 
fondsenwervende activiteiten niet door-
gaan en missen de inloophuizen veel geld. 
Daarom haalt Evelien met haar fietstocht 
ook geld op om aan het eind van haar fiet-
stocht aan alle inloophuizen in Nederland 
een bedrag te kunnen overhandigen. Ons 
Marij zal in week 26 haar column wijden 
aan dit bijzondere project!

Evelien van der Werff  bezoekt
inloophuis De Cirkel!

De 57 jarige Evelien heeft tweemaal borstkanker overleefd. Door corona besloot Evelien te 
stoppen met vliegen, na 34 jaar, bij de KLM en een boek te schrijven ‘Dit boek brengt geluk’. 

Nu gaat ze iets doen waar ze ook gelukkig van wordt en waarmee ze een creatieve bijdrage kan 
leveren aan de wereld van kanker. Evelien gaat namelijk in 6 weken op de fi ets langs alle 75 

Inloophuizen in Nederland voor een goed gesprek, het opnieuw vinden van geluk en om meer 
bekendheid te geven aan het bestaan van inloophuizen. 

F | Inloophuis De Cirkel

Op vakantie naar 
het buitenland? 

Bereid je goed voor 
REGIO De vakantieperiode komt in zicht. Heb jij vakantie-
plannen en wil je meer weten over reizen naar het buiten-
land in coronatijd? Deze zomer is het extra belangrijk om 

je vakantie goed voor te bereiden. 

Bereid je reis naar het buitenland goed voor 
Het actuele reisadvies vind je op www.wijsopreis.nl. Check dit altijd voor je 
boekt en voor vertrek. Op deze website lees je precies welke toegangseisen 
gelden, of je je moet laten testen, in quarantaine moet en welke coronaregels 
in je vakantieland gelden.

Tip: download de reisapp op www.wijsopreis.nl, dan blijf je op de hoogte. De 
situatie op je vakantiebestemming kan namelijk snel veranderen.

Wil je een stempel in het gele boekje?
Het gele boekje is geen officieel erkend vaccinatiebewijs voor Covid-19. GGD 
Brabant-Zuidoost zet de stempel in het gele boekje als extra service, voor je ei-
gen administratie. Heb je het gele boekje niet, dan hoef je het dus niet speciaal 
hiervoor aan te schaffen. 

Het Digitaal Corona Certificaat (DCC), het officiële vaccinatiebewijs om te rei-
zen in Europa, komt in juli voor iedereen beschikbaar in de CoronaCheck-app.

GGD Brabant-Zuidoost zet stempel in het gele boekje
Als je het gele boekje meeneemt naar je vaccinatieafspraak, krijg je op verzoek 
een stempel in het gele boekje. Op onze vaccinatielocaties is het gele boekje 
niet verkrijgbaar, dit bestel je online.

Zo krijg je een stempel als je al gevaccineerd bent bij de GGD
Ben je gevaccineerd bij een GGD-locatie in onze regio of bij een andere GGD? 
Dan kun je een stempel ophalen bij de stempelpost voor de ingang van de 
XL-vaccinatielocaties in Eindhoven en Helmond. Neem hiervoor je ID, regis-
tratiekaart en je eigen gele boekje mee, want het gele boekje is niet te koop op 
deze locaties. 

Je hoeft geen afspraak te maken; je kunt iedere dag tussen 10 en 16 uur te-
recht op de Theo Koomenlaan 1 in Eindhoven of Haverdijk 11 in Helmond, 
houd wel rekening met een wachtrij. De GGD kan geen stempels zetten voor 
vaccinaties die door een huisarts, ziekenhuis of zorginstelling zijn gegeven. 
Neem daarvoor contact op met je zorgverlener.

Gevaccineerd bij de huisarts?
Maak een afspraak bij je huisarts voor een stempel
Als je door je huisarts bent gevaccineerd met Astra Zeneca, kun je met de 
huisartsenpraktijk een afspraak maken om de Covid-19-vaccinatie te laten op-
nemen in het gele boekje. Dit gele boekje neem je zelf mee, dit is niet te koop 
op de praktijk. Plak zelf alvast de stickers van de registratiekaart in het gele 
boekje, dan zorgt de huisartsenpraktijk tijdens je afspraak voor de stempel en 
handtekening.

GGD Brabant-Zuidoost wenst iedereen een mooie zomer!

Fiets4Daagse De Peel wordt verplaatst naar 2022

Echter, het landelijk stappenplan ver-
meld dat ‘georganiseerde auto-wandel- 
en fietstochten, bedoeld voor vermaak 
van de deelnemers, onder het begrip 
evenement vallen en dus verboden 
zijn, omdat deze activiteit (of onderde-
len daarvan) een aanzuigende werking 
hebben. Omdat niet bekend is wanneer 
evenementen weer worden toegestaan 
en onder welke voorwaarden of Co-
vid-aanpassingen, worden vergunnin-
gaanvragen niet eerder dan 30 juni in 
behandeling genomen.’
Omdat onze Fiets4Daagse De Peel on-
der bovengenoemde regelgeving valt, 

hebben wij nu alsnog met teleurstelling 
en pijn in het hart, moeten besluiten 
voor een totale afgelasting in 2021 en 
verplaatsing naar 26 tot en met 29 juli 
2022.

Uitstel is voor ons niet langer een optie 
en zo zorgen we nu voor duidelijkheid in 
deze nog altijd onzekere tijden voor onze 
deelnemers, vrijwilligers en anderen die 
betrokkenen zijn bij onze Fiets4Daag-
se De Peel. Wij nemen, als organisatie, 
onze verantwoordelijkheid ook omdat 
gezondheid voor alles gaat. ‘Blijf gezond 
en let een beetje op elkaar…’

We zien en ontmoeten elkaar hopelijk op 
26 tot en met 29 juli 2022.
Bestuur Fiets4Daagse De Peel, 
werkgroep Stiphout
Voor meer info, zie:
www.fiets4daagsedepeel.nl 

REGIO Ondanks de corona-beperkingen hebben we als organisatie de afgelopen maanden niet 
stilgezeten en er alles aan gedaan om onze Fiets4Daagse, weliswaar in aangepaste vorm, door 

te laten gaan. Belangrijke leidraad hierbij is, welke mogelijkheden ons door de overheid (landelijk 
en lokaal) geboden worden.

www.helmondnu.nl
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Mobiele collectanten gezocht voor 
de MS Collecteweek: 28 juni tot en met 3 juli 
REGIO Van 28 juni tot en met 3 juli 
2021 vindt de landelijke MS Collec-
teweek van het Nationaal MS Fonds 
plaats. We zijn hard op zoek naar 
mensen die met hun mobiele telefoon 
voor ons willen collecteren. Mobiel 
collecteren doe je vanaf je bank, tuin-
stoel of ligbed! Help jij mee in de strijd 
tegen multiple sclerose (MS)?

Dat MS een enorme impact heeft op (jon-
ge) levens én veel verschillende gezichten 
heeft, maakt het MS Fonds momenteel 
duidelijk in de nieuwe campagne ‘Face it. 
MS is zenuwslopend’.
In de campagne zijn vijf mensen met MS 
te zien: Carla, Winston, Carlien, Kevin en 
Vera. Zij verschillen in leeftijd en zitten 
ieder in een andere levensfase, maar zij 
hebben één ding gemeen: ze hebben 
alle vijf MS. Op www.nationaalmsfonds.

nl/faceit laten zij op indringende wijze 
zien welke impact de ziekte heeft op hun 
levens en welke diverse klachten en be-
loopsvormen er bestaan. 

Face it. MS is zenuwslopend
In Nederland ondervinden 25.000 men-
sen dagelijks de gevolgen van de chro-
nische en progressieve ziekte MS. Met 
deze campagne krijgt MS niet alleen let-
terlijk een gezicht, maar hij roept ook op 
om de ernst van de ziekte onder ogen te 
komen. Er wordt een letterlijke connectie 
gemaakt met het zenuwstelsel maar ook 
een koppeling met de emotionele kant van 
de ziekte en wat dit met patiënten doet. 

Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor MS. Onder-
zoekers weten niet hoe MS ontstaat en 
hoe de ziekte te genezen is. Meer onder-

zoek is daarom hard nodig. Het Nationaal 
MS Fonds besteedt de opbrengst uit de 
MS Collecteweek onder andere aan we-
tenschappelijk onderzoek naar betere be-
handelingen en een betere kwaliteit van 
leven voor mensen met MS. 

Word collectant!
We zijn op zoek naar mobiele collectan-
ten. Zij collecteren met hun mobiele tele-
foon wat heel gemakkelijk kan vanaf werk 
of vanuit huis. De opbrengst van de lan-
delijke collecteweek maakt verschil voor 
25.000 mensen in Nederland die iedere 
dag met een ziekte moeten leven die hun 
zenuwen letterlijk sloopt. Onderzoek naar 
MS en onze strijd tegen MS moet daarom 
doorgaan. 

Meer informatie of aanmelden: 
www.nationaalmsfonds.nl/collecteren

Einde aan opmars sushirestaurants 
BoldData rolt de cijfers uit

REGIO Zin in sushi? De Japanse delicatesse is razend populair in Neder-
land. Het aantal sushirestaurants in Nederland is de afgelopen 10 jaar 
bijna verdrievoudigd: van 156 naar 414. Toch lijkt er een einde te komen 
aan de opmars. In 2020 groeide het aantal restaurants nog maar met 
1,2%. Dit en meer blijkt uit cijfers van dataspecialist BoldData. 

Sushihype over?
Sushirestaurants zijn niet meer weg te denken uit het Nederlandse straatbeeld. 
De afgelopen 10 jaar groeide het aantal restaurants met maar liefst 167%. Vooral 
2012 was een goed sushi-jaar: toen openden 77 nieuwe restaurants hun deuren. 
2017 lijkt een kantelpunt voor de populariteit van de rijsthapjes, vanaf dit mo-
ment neemt de groei af. Dieptepunt is 2020 met een groei van slechts 1,2%. En 
in 2021 is voor het eerst sprake van een afname van 6 restaurants. 

Meeste Sushi Restaurants in Amsterdam
Met 105 sushirestaurants telt Zuid-Holland de meeste sushirestaurants van Ne-
derland. 47 van deze sushirestaurants bevinden zich in Rotterdam, in 2010 wa-
ren dit er nog 18. Zuid-Holland wordt op de voet gevolgd door Noord-Holland, hier 
vind je 104 sushirestaurants. Veruit de meeste liggen in Amsterdam: de hoofdstad 
telt maar liefst 80 sushishops (dit waren er nog 36 in 2010). Sushiliefhebbers 
kunnen beter niet naar Zeeland gaan. De provincie telt slechts 7 sushirestaurants. 

Voor meer informatie, zie:
bolddata.nl/nl/bedrijven/nederland/sushi-restaurants-nederland

hartstichting.nl
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Meulenbroek: nog meer betutteling

Ze schreef immers over twee reële pro-
blemen. Probleem 1: de mogelijkheden 
van het stadsbestuur worden begrensd 
door wet- en regelgeving en de vrije 
marktwerking. Probleem 2: we zijn als 
mens gevoelig voor verleidingen. We 
handelen helemaal niet zo weloverwo-
gen als we onszelf voorhouden en de 
vrije markt weet daar maar al te goed op 
in te spelen.

Onze kwetsbare kanten worden be-
speeld. Met snoep bij de kassa en met 
doorlopende reclames op sociale me-
dia. ‘Bent u te oud? Neem ons rimpel-
crèmepje!’ ‘Neus niet recht genoeg? 

Hop, het mes erin!’ ‘Niet zo vrolijk? Pak 
je toch een prozacje...’ Samen met de 
gratis data die we achterlaten op sociale 
media, weet de markt nog beter dan wij-
zelf wat we nodig hebben. 

Omdat het woord ‘betuttelen’ vaak te-
rugkwam in de reacties, moest ik den-
ken aan de verhalen over de jeugd van 
mijn moeder. 

Toen kon je van school naar huis wor-
den gestuurd, omdat de mouwtjes van 
je bloesje te kort waren en je rokzoom de 
grond niet raakte, als je op je knieën zat. 
Over betutteling gesproken. 

Het is geweldig dat we meer individuele 
vrijheid hebben, maar zijn we niet een 
beetje doorgeschoten? Hebben we ook 
niet een beetje betutteling nodig? Waar 
is in dit luidruchtige orkest van indivi-
duele roeptoeters en reclamekakafonie 
de stem van het collectief gebleven? Wie 
betuttelt ons nog in de goede betekenis 
van het woord, zoals een verstandig 
ouder doet? Wie stelt grenzen aan alle 
rupsjes-nooit-genoeg? 

Van de politiek wordt het niet gepruimd. 
Maar waar moet het dan vandaan ko-
men? Wie trekt de grens als het collec-
tief het prijskaartje mag oppakken van 

de minder leuke gevolgen van al die fij-
ne, vrolijke vrije keuzes? Te veel drank, 
te veel suiker, te veel zout, te veel ge-
broken gezinnen, te veel stress, te veel 
mensen zonder bestaanszekerheid en 
vaste baan? 
Als raadslid vraag ik het me steeds vaker 
af: waar is onze collectieve stem? Die 
stem die bepaalt wat goed is voor ons 
allemaal? Als we die collectieve stem 
wegwuiven als betutteling, zullen wij als 
overheid dure individuele zorgpleisters 
moeten blijven plakken. En die bieden 
vaak maar kort een oplossing. Dan toch 
maar een beetje goedbedoelde over-
heidsbetutteling?

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Ik ken raadslid Nathalie Peijs als iemand die zich echt inzet voor Helmond. Het was daarom even schrikken van alle negatieve reacties 
op haar blog over ‘Rem op fastfoodketens’. En waarom zo negatief? 

Désirée Meulenbroek
Raadslid GroenLinks

Gemeenteraad Helmond: “Een burgerlid 
is geen lid van de gemeenteraad, maar 
neemt plaats in één van de raadscom-
missies of in een werkgroep. Commis-
sieleden bestuderen en bespreken de 
dossiers voordat hierover een besluit 
wordt genomen in de gemeenteraad. 
Belangrijk werk dus!”

Het is goed te lezen dat gemeente Hel-
mond het werk van de commissieleden 
waardeert. Voor een goede democrati-

sche besluitvorming is het van belang 
dat de onderliggende dossiers zorg-
vuldig worden bestudeerd en getoetst 
aan de uitgangspunten van beleid.  
Marlotte Brouwers maakt deel uit van 
de D66-fractie en gaat de portefeuilles 
Sociaal Domein en Kunst & Cultuur 
waarnemen. Bestuur en leden van D66 
Helmond zijn overtuigd van de kwali-
teiten van Marlotte op deze dossiers 
en wensen haar veel succes met deze 
nieuwe uitdaging. 

Beste leden/sponsoren,
Zoals u mogelijk in de media (be-
richt ED 4 juni 2021 regio Hel-
mond) heeft gelezen of op andere 
wijze kennis van genomen, heeft 
de heer M. Rieter sr., mede-op-
richter Helder Helmond en boeg-
beeld, zijn lidmaatschap met on-
middellijke ingang van woensdag 
2 juni, opgezegd. 

Ondanks dat bekend was dat het één 
en ander speelde, kwam dit bericht 
toch nog enigszins verrassend. We 
betreuren in absolute zin het besluit 
van Michael, maar moeten dit deson-
danks ook respecteren. Mede omdat 
de gezamenlijke samenwerking tus-
sen de fractieleden van Helder Hel-
mond, Helmond Aktief en BachPlus 
goed verloopt.

In de opzeggingsbrief en ook in de pe-
riode daaraan voorafgaand, hebben 
we overigens geen tekenen van hem 
mogen ontvangen dat de gezamenlij-
ke fractie samenwerking noch de sa-
menvoeging van de politieke partijen, 
oorzaak zou zijn van zijn opzegging. 
We wensen hem vanaf deze plaats 
veel succes met zijn verdere politieke 
inzet voor onze gemeente. Jammer 
genoeg niet meer onder de vlag van 
Helder Helmond.

De gezamenlijke fracties van Helder 
Helmond, Helmond Aktief en Bach-
Plus hebben in een extra bijeenkomst 
op maandag 7 juni besloten om de 
ingezette weg naar een gezamenlijke 
fractie op 1 oktober verder voort te 
zetten. Dit op dezelfde gedreven en 
enthousiaste wijze zoals zij dit na de 
samenvoeging van politieke vereni-
gingen d.d. 1 februari tot op heden, 
hebben opgestart. Daar bestaat geen 
twijfel over. 

Mochten er naar aanleiding van dit 
bericht nog prangende opmerkingen/
vragen zijn, dan is het vriendelijke 
verzoek om contact op te nemen met 
partijvoorzitter Helder Helmond, de 
heer Sjef van Tilburg. 
Met vriendelijke groet,

Bestuur en fracties Helder Helmond, 
Helmond Aktief en BachPlus 

Marlotte Brouwers. F | D66 Helmond.

HELMOND Afgelopen week is Marlotte Brouwers beëdigd als 
burgercommissielid van de gemeenteraad van Helmond. Zij 
vertegenwoordigt hier de fractie van D66 als vervanging van 
Jan Brok, die in maart jl. zijn activiteiten als burgerlid in de 

Helmondse politiek heeft stopgezet.

Marlotte Brouwers beëdigd als
burgercommissielid namens D66

Opzegging lidmaatschap Helder 
Helmond van Michael Rieter

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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www.meedoenhelmond.nl

Senioren doen mee 
in Helmond!
Meedoen aan de samenleving is voor iedereen fijn. Voor  senioren 
zorgt het er zelfs voor dat mensen gelukkig zijn en in betere 
gezondheid verkeren. Het stimuleert bovendien dat senioren 
langer, zelfstandig in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen.

  info@meedoenhelmond.nl
   0492-792742
  www.meedoenhelmond.nl

Stichting Meedoen creëert mogelijkheden
Stichting MeeDoen creëert mogelijkheden voor senioren met een 
kleine beurs of mensen waarbij het sociale leven stilstaat.
Zij komen deze mensen tegemoet door deze kosten voor hen 
op zich te nemen. Dit doet de stichting op het gebied van 
verschillende sociale en culturele initiatieven. De winst is er voor 
deze senior omdat die gewoon kan meedoen, maar zeker ook 
voor de vereniging of instelling die mensen ziet blijven komen/
deelnemen.

Over Stichting Meedoen Helmond
In januari 2019 is Stichting MeeDoen opgericht. Het bestuur 
bestaat uit sociaal betrokken vrijwilligers met een breed netwerk. 
Het doel van de stichting is meer gemeenschapskracht, sterke 
sociale netwerken en mogelijkheden creëren voor senioren om 
mee te doen aan de maatschappij.

Hoe pakken we dit aan?
In de aanpak hebben we aandacht voor senioren die moeilijk 
bereikt worden, zij die door een smalle beurs niet kunnen 
meedoen. We verbinden en versterken wat er al is. Verenigingen 
en instellingen kunnen bij onze stichting MeeDoen een aanvraag 
indienen om tegemoet te komen aan deze minder- draagkrachtige 
leden.

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken? Neem 
telefonisch contact met ons op, stuur een mail of vul het 
contactformulier in op onze website.

Doe mee met de Zomerse Sportinstuif van Jibb+

Plezier staat voorop!
Charlotte, buurtsportcoach bij Jibb+: “Afgelo-
pen jaar hebben we vanwege het coronavirus 
een andere invulling gegeven aan de jaarlijkse 
Sportolympiade. Zo ontstond de Zomerse Spor-
tinstuif, waarbij we in kleinere groepen op ver-
schillende locaties met de kids leuke sport- en 
spelactiviteiten organiseerden. Dat beviel zo goed 
dat we dit jaar ook weer gekozen hebben voor 
deze invulling in de eerste week van de zomer-
vakantie.” Op verschillende locaties in Helmond 
worden in de ochtend en middag een sportieve 
activiteit georganiseerd voor alle kinderen van 
groep 1 t/m 8, waarbij plezier voorop staat. “Zo 
kunnen kinderen kennismaken met verschillen-
de vormen van sport, een echte Zomerse Spor-
tinstuif dus!”

Drie locaties, elke dag een ander thema
De drie locaties zijn HVV Helmond, Mulo Base-
ball en Swift. De volgende thema’s komen voor-

bij: Zeskamp, Survivaldag, Olympische Spelen en 
de sport van de locatie (voetbal, honkbal of hand-
bal). “De thema’s wisselen per dag en komen op 
elke locatie een keer aan bod. Op vrijdag hebben 
we op alle locaties de Finaledag!”, vertelt Charlot-
te enthousiast. De dag wordt opgedeeld in twee 
dagdelen, de ochtend van 10:00 – 12:00 uur en 
de middag van 13:00 – 15:00 uur. “Per dagdeel 
doen maximaal 50 kinderen mee. En omdat 
we op drie locaties in Helmond aan de slag zijn, 
kunnen we per dag maar liefst 300 kinderen in 
beweging brengen. Vooral in de middag is er nog 
voldoende ruimte om in te schrijven, dus kom 
maar op met al die aanmeldingen!”

Inschrijving gestart
Het ochtend- en middagprogramma is hetzelfde, 
dus kinderen kunnen zich voor één dagdeel per 
dag opgeven. Charlotte: “We vinden het belang-
rijk dat zoveel mogelijk kinderen mee kunnen 
doen met onze activiteiten. Door alleen voor 

de ochtend of middag op te geven, zorgen we 
ervoor dat iedereen een kans heeft om mee te 
doen. Natuurlijk mogen de kinderen wel iedere 
dag meedoen!” Op de website www.jibbplus.nl 
staat het overzicht van het volledige programma 
van de Zomerse Sportinstuif. De kosten per kind 
zijn € 2,50 (voor een dagdeel). De inschrijfperi-
ode loopt nog tot en met 12 juli en vol is vol. “Ga 
dus snel naar onze website www.jibbplus.nl en 
schrijf je in. Alle Jibb+’ers hebben er in ieder ge-
val weer heel veel zin in!”

HELMOND Zin in een sportieve start van jouw zomervakantie? Schrijf je dan in voor de Jibb+ Zomerse Sportinstuif. 
In de eerste week van de zomervakantie (26 tot en met 30 juli) organiseert Jibb+ op drie verschillende locaties in 

Helmond leuke sport- en spelactiviteiten. Iedere dag een ander thema en voor alle basisschoolkinderen in Hel-
mond! De inschrijving is geopend via www.jibbplus.nl.

F | Jibb+

Autobezit in
Noord-Brabant in

15 jaar toegenomen
met 8,1%

REGIO:”Tussen 2005 en 2020 is in Noord-Bra-
bant het autobezit per huishouden toegeno-
men met 8,1%. Het aantal auto’s per huis-
houden stijgt hiermee iets minder snel dan de 
landelijke toename van 9,1%. Op gemeentelijk 
niveau was de grootste stijging te zien in Don-
gen: hier hadden huishoudens zelfs gemiddeld 
20,1% meer auto’s. Dit en meer blijkt uit on-
derzoek van Independer op basis van meest 
recente CBS-data. 

Grootste toename autobezit in Dongen
Ondanks dat bijna overal in Noord-Brabant het aan-
tal auto’s per huishouden toenam, zijn er grote ver-
schillen per gemeente. Zo was de afgelopen 15 jaar 
de grootste toename in het autobezit te zien in Don-
gen. Hier nam het aantal auto’s per huishouden toe 
van 1,02 naar 1,23 (+20,1%). Ook in de gemeenten 
Oirschot (+16,8%) en Mill en Sint Hubert (+16,1%) 
nam het aantal auto’s op de oprit sterk toe. 

Eindhoven is de enige gemeente in Noord-Brabant 
waar het aantal auto’s per huishouden juist afnam. 
Hier heeft men 2% minder auto’s in bezit dan 15 jaar 
geleden.  

Meeste auto’s in Alphen-Chaam
In Noord-Brabant hebben huishoudens gemiddeld 
1,07 auto’s op de oprit staan. Dit zijn er 12,4% meer 
dan het landelijke gemiddelde van 0,96 auto’s per 
huishouden. In Alphen-Chaam heeft men -gemid-
deld gezien- de meeste auto’s. Per huishouden staan 
hier gemiddeld 1,43 auto’s op de stoep: de helft 
meer dan het landelijk gemiddelde (+49,9%). Ook 
in Mill en Sint Hubert (+49,4%) en Sint Anthonis 
(+46,3%) heeft men over het algemeen meer auto’s 
dan gemiddeld. 

In Eindhoven heeft men juist de minste auto’s. Huis-
houdens hebben hier gemiddeld 0,78 auto: 18,5% 
minder dan het landelijk gemiddelde. Het aantal auto’s 
per huishouden is ook laag in Tilburg (-11,6%), Breda 
(-4,8%) en ‘s-Hertogenbosch (-2,1%). Deze lage aan-
tallen zijn deels te verklaren doordat hier relatief veel 
kleine huishoudens zijn en de gemiddelde afstand 
voor basisbehoeften -zoals supermarkten- kort is.



21vrijdag 18 juni 2021de loop weekkrant HELMOND

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT
www.damiaanhelmond.nl       Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout
Eucharistievieringen en misintenties 17 juni - 27 juni 2021 / week 24 en 25

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; 
Jan Wijnen vw vaderdag 

Donderdag 24 juni 19.00 uur Luciakerk

Zaterdag 26 juni
12.30 - 13.00 uur Aanbidding in de Trudokerk
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna
Theo van Mullekom; Uit dankbaarheid bij een 55-jarig huwelijk
Tonnie en Kees Leerentveld; Uit dankbaarheid bij een 55-jarig huwelijk
19.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout
Harrie van Asten; Marian van den Bosch-Raijmakers; Rinus Raijmakers; Jantje Raijmakers. 

Zondag 27 juni 09.30 uur Luciakerk Mierlo-Hout
Cisca Schepers-van de Mortel; Riet Lingers-Manders; Toos Melis-Büchner; Antonetta 
Tans-Hendriks; Annemie van de Warrenburg-Nouwens; Toos van den Broek-Bax; Jan van 
Rest; Hyacintha Otten-van Wetten; Annemie Kandelaars-Verschure; Willemien van Roij-van 
Stiphout; Jan van der Linden en Sjaan van der Linden-van Schaik; Bep van Rijsingen-van 
Gennip; Wilma van den Berg-Snijders; Jos Scheepers vw verjaardag; zr. Clasine Minkels

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 19 juni – 27 juni 2021 / week 24 en 25.

Zaterdag 19 juni 12.30 - 13.00 uur Aanbidding in de Trudokerk

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

Zaterdag 26 juni 12.30 - 13.00 uur Aanbidding in de Trudokerk

Zondag 27 juni 11.00 uur Jan Reincke, Maria van den Berkmortel-Verbakel, Harry Reloe, 
Frans van Santvoort, Ria van den Boom-Beniers, Jan Kuijpers, Piet van Neerven en Irma van 
Neerven-Harnisch, Henk Ceelen, Cune Hettema, Ann Takkenberg, Riet Broens, Riek Vinken-
van Bommel, Frans Klaasen, Theodores de Vries en Francisca de echtgenote, 
Nellie en Piet Mulders-de Vries. www.damiaanhelmond.nl 

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

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

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

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

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

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

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

‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

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

Yvonne, Valerie en Patricia van DELA

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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Veilig op elke hoogte. DIRKS

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

Ladders & trappen   Kooiladders

Steigers    Valbeveiliging

Moduletrappen

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

MET TRUIEN

ZO
21

Deelnemer E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12
E1
3

E14
E1
5

E16
E1
7

E1
8

E19 E20 E21
Tru
ien

Totaal
score

1 49 - Deursen v, R. 28 41 14 0 43 26 34 3 35 27 0 0 32 12 0 24 43 2 48 27 33 60 532
2 17 - Coolen, T. 22 51 21 0 53 15 34 3 26 33 0 15 34 12 0 30 26 0 43 30 21 60 529
3 50 - Westerlo vd, L. 32 51 17 0 47 22 29 1 33 17 0 0 28 12 0 30 33 8 43 30 33 60 526
4 51 - Westerlo vd, L. 32 41 14 0 43 32 34 3 39 27 0 0 32 12 0 30 41 2 48 30 33 30 523
5 47 - Westerlo vd, H. 32 41 10 0 37 32 29 1 39 15 0 0 26 12 0 30 41 2 48 30 33 60 518
6 24 - Ewanprestatie, . 32 41 14 0 43 23 34 3 36 27 0 0 32 12 0 24 26 2 43 27 33 60 512
7 54 - Remmen, P. 32 51 17 0 47 26 29 1 35 17 0 0 28 14 0 30 31 2 47 40 33 30 510
8 48 - Voort vd, M. 28 41 16 0 37 25 29 1 32 15 0 0 26 12 0 30 41 2 48 30 33 60 506
9 73 - Vossenberg, J. 11 56 21 0 58 20 41 3 33 29 0 0 34 12 0 24 26 0 43 27 6 60 504

10 35 - Kuijpers, T. 26 51 21 0 53 21 34 3 23 29 0 0 34 12 0 26 26 0 37 26 21 60 503
11 71 - Bennettnie, G. 32 34 10 0 34 32 25 1 39 15 0 0 25 12 0 30 41 2 48 30 33 60 503
12 1 - Snijders, P. 17 34 10 0 34 28 25 5 45 15 0 0 25 18 19 37 26 2 43 30 18 60 491
13 14 - IVO nie hé?, . 17 41 10 0 37 32 29 1 39 15 0 0 26 12 0 30 43 2 48 30 18 60 490
14 16 - Roekel v, S. 28 41 10 0 37 25 29 1 32 15 0 7 26 16 0 30 44 2 48 30 33 30 484
15 64 - Hoek v, M. 26 29 14 0 31 32 34 3 39 27 0 0 17 18 4 30 41 0 48 30 21 40 484
16 72 - Gijsbers, M. 28 41 14 0 43 19 34 3 38 27 0 0 32 12 0 31 26 2 43 27 33 30 483
17 26 - Laptop tr., 1. 22 51 23 0 47 16 29 1 33 21 0 15 28 12 0 36 26 0 44 34 21 20 479

DE ORGANISATOR PIERRE SNIJDERS OVERHANDIGD UIT HANDEN VAN TIM KUIJPERS ONTVANGT DE 
 DE WINNAAR VAN DE GIRO DE HOOFDPRIJS AAN R.V.DEURSEN HEER V. HOEK HIER DE SCHAAL MET DIVERSE BIERSOORTEN 

ZIJNDE DE HOOFDPRIJS UIT DE GRATIS LOTERIJ.

MIERLO-HOUT: 
Beste CDA-kiezers en overige belangstellenden,

Op woensdag 23 juni om 19.30 uur organiseert het CDA een wijkbijeenkomst 
in de Geseldonk. Bewoners van Mierlo-Hout zijn van harte welkom om actuele 
onderwerpen, die van belang zijn voor de wijk, de buurt of de straat, te bespre-
ken, zodat wij samen met u kunnen zoeken naar een oplossing. Onderwerpen, 
die voor de wijk van belang zijn, nemen we zeker op in ons verkiezingspro-
gramma, omdat we vinden dat het welzijn van de individuele bewoners het 
uitgangspunt moet zijn van de plaatselijke politiek. Dit betekent dat de overheid 
dienstbaar moet zijn, uit moet gaan van vertrouwen en mensen in hun kracht 
moet zetten. Daarmee wordt de rol van de afzonderlijke wijken steeds belang-
rijker en vandaar, dat we als CDA Helmond bij u aankloppen om dit samen met 
ons inhoud te geven.

Ook presenteren we op woensdag 23 juni het wijkteam voor Mierlo-Hout. Dit 
team bestaat uit CDA-leden, die sterk betrokken zijn bij Mierlo-Hout en klaar-
staan om ideeën en plannen te ondersteunen, maar ook om te helpen zorgen 
weg te nemen. Denk aan de inzet voor de gedupeerden van het project Houtse 
Akker.

Verder zullen we deze avond ingaan op plannen waar we ons, als CDA, sterk 
mee verbonden voelen. Denk aan de plannen in ’t centrum van Mierlo-Hout, 
‘Kansrijk Mierlo-Hout’ en het verwezenlijken van een nieuwe sportaccommo-
datie, omdat de bestaande accommodaties al lang niet meer voldoen. We wil-
len ook aandacht besteden aan ontwikkelingen waar we ons, als CDA, zorgen 
over maken. Denk aan de toekomst van ’t Goor en het gebrek aan mogelijkhe-
den voor een deel van de jongeren.

Natuurlijk interesseert het ons ook hoe u bijvoorbeeld denkt over het winke-
laanbod, de ontspanningsmogelijkheden en het groen. Ook horen we graag 
van u wat zo positief is aan het wonen in Mierlo-Hout, dat u het elke wijk 
toewenst. 
Hopelijk mogen we u op woensdag 23 juni om 19.30 uur 
verwelkomen in wijkhuis de Geseldonk om samen met ons 
te brainstormen over de prachtige wijk Mierlo-Hout. De 
eindtijd is 21.00 uur.

Wĳ kbĳ eenkomsten 
CDA Helmond 

Advertorial

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

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

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

Scheve mond?

Verwarde spraak?

Lamme arm?
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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.
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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
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€ 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

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 produc-
ten van Forever, bel dan vrijblijvend 

voor een afspraak. Geen party of 
andere verplichtingen. De produc-
ten 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
OpvullenTE KOOP

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

TE KOOP GEVRAAGD
Marktspullen, antiek, klokken, schilderen, beelden en meer 

gezocht. Heb je iets? Bel Twan: 06-13208306.
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Citroën C1 1.0 VTi Elle 2019
24Dkm, Luxe uitvoering, Keyless entry & 
start, Camera, Cruise, Airco, € 149 p/m 10.940

Suzuki Celerio 1.0 Comfort 2015
68Dkm, Hoge zit, Airco, Electrische ramen, 
5Deurs, BlueTooth, USB, € 119 p/m 7.450

Alfa Romeo Giulietta 1.4i Automaat
62Dkm, 170Pk, Leder , NL-Auto, 
Perfecte staat 17.845

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 Celerio 1.0 Comfort Automaat 2017
28Dkm, Airco, Elektrische ramen, 
Hoge zit, Zeer zuinig, € 179 p/m 10.950

Suzuki Vitara 1.4 S Allgrip Automaat 2017
70Dkm, 4x4, 141 pk, Navigatie, Camera, 
Leer, Meest luxe uitvoering, € 299 p/m 20.950

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

Audi Q3 1.4 TFSI CoD Sport 150pk 2015
Automaat, 44Dkm, Navigatie, Leder, Sport, 
Keyless, Xenon, ECC, PDC, € 349 p/m 24.950

Suzuki Splash 1.0 Exclusive 2012
31Dkm, Airco, Elektrische ramen, 
1ste Eigenaar, Hoge instap, € 119 p/m 7.950

Suzuki Ignis 1.2 Stijl Automaat 2018
22Dkm, Fabrieksgarantie, 1ste Eigenaar, 
Luxe uitvoering, Hoge instap, € 249 p/m 16.950

(0492) 588 972 www.brabantautolease.nl

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

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

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

(0492) 588 988 www.vdnieuwenhuijzen.nl

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

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

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

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

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


