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Elke zondag open
Helmond Akkerweg 70
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De felgekleurde bloemetjes openen 

zich overdag. Houdt van zon en 

behoeft niet te veel 
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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

Lavans Halve van Helmond gaat defi nitief door

Eindelijk de eerste editie
Het evenement van HAC en Lopersgroep 
Brandevoort werd meerdere keren uitge-
steld vanwege corona. Nu is het eindelijk 
zover, de eerste editie gaat op zondag 18 
juli plaatsvinden. Het wordt een groots 
en gezellig evenement. Tijdens het eve-
nement is de 1,5 meter afstand in ver-
band met corona gewaarborgd.

Verschillende onderdelen
Bij het evenement staat de halve mara-
thon centraal. Daarnaast is er een loop 
van 5 km en 10 km, een bedrijvenloop, 

scholierenloop, kidsrun en een wandel-
loop. Per onderdeel zijn er mooie prijzen 
te winnen voor de snelste lopers. Kort-
om, een evenement voor jong en oud, 
voor wedstrijdatleten en recreatieve 
lopers.

Het parcours
Het evenement vindt plaats op Sport-
park Molenven in Stiphout. Het hard-
loopparcours van de halve marathon 
heeft een lengte van 10,55 km en is 
door de Atletiekunie gecertificeerd als 
officieel wedstrijdparcours. Wande-

laars kunnen kiezen uit een route van 
7 km of 15 km.

Scholierenloop & kidsrun
De scholierenloop is er voor jongeren 
van 12 tot en met 17 jaar, zij lopen een 
afstand van 5 km. Inschrijven kan voor 
één van de categorieën: jongens of 
meisjes 12/13 jaar, 14/15 jaar en 16/17 
jaar. De allerjongste sportievelingen tot 
en met 12 jaar kunnen meedoen met 
de kidsrun. Om het aantal deelnemers 
te spreiden, vindt de kidsrun plaats op 
zaterdagavond 17 juli op de atletiekbaan 
van het Sportpark Molenven. 

Meer informatie en inschrijven
Meer informatie en inschrijven voor het 
evenement, waarvan Lavans hoofd-
sponsor is, is mogelijk (tot en met 11 juli) 
via de website:
www.halvevanhelmond.nl

HELMOND De eerste editie van de Lavans Halve van 
Helmond gaat op zondag 18 juli defi nitief door. Daarmee is het 

één van de eerste (hard-)loopevenementen in de regio. Inschrij-
ven voor één van de hardloop-of wandelonderdelen kan online 
via www.halvevanhelmond.nl tot uiterlijk zondag 11 juli. Na-in-
schrijving op de dag zelf is helaas niet mogelijk in verband met 

de coronamaatregelen.

F | Jan Dij stelbloem
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Actieradius tot 455 km.*

씲379 p/m379
Vanaf:

De Kia e-Niro.

Tijdelijk extra scherp geprijsd

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

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

*Volgens WLTP

De Kia Niro Hybrid, Picanto en Stonic.
De populairste modellen.

씲299 p/m
Kia Stonic vanaf:

씲 229 p/m
Kia Picanto vanaf:

Gecombineerd brandstofverbruik: 4,8-5,7/100km, 20,8-17,5 km/l. CO2-uitstoot: 110-129 g/km.
De vermelde waarden voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens WLTP. De Private Lease-aanbieding loopt via Kia Autolease en betreft een product gecerti쏾 ceerd door Stichting 
Keurmerk Private Lease. Het getoonde Private Lease tarief is een vanaf tarief gebaseerd op een looptijd van 60 maanden en 10.000 km per jaar. De actie is alleen geldig op voorraadmodellen en is 
geldig t/m 30-09-2021 met een uiterlijke start van het contract op 30-10-2021. Bekijk de volledige actievoorwaarden op kia.com of vraag ernaar bij jouw Kia-dealer. Getoond model kan afwijken van de 
beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Ben jij een echte design liefhebber? Ga voor jong en vrolijk met de Kia Picanto. Of 
sportief en dynamisch met de Kia Niro Hybrid. Comfort en gemak vindt je bij de 
Kia Stonic. Kia, altijd de perfecte reisgenoot.

VDNS Helmond
Varenschut 21D, Helmond 
Tel: 0492 – 588 970  |  kia-vdns.nl

씲 399 p/m
Kia Niro Hybrid vanaf:
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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

Omdat iedereen anders is...

Van ons 
24-uurs mortuarium

 krijgt elke nabestaande 
een eigen sleutel.

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

Onthulling van 
het Witte Anjerperkje

en Plaquette
HELMOND-OOST Op zondag 27 juni was er een grote 

opkomst van veteranen in het Hortensiapark, daar heeft toen 
de onthulling van een witte anjerperkje en een gedenkplaat 

plaatsgevonden. De ceremonie van de onthulling van het witte 
anjerperkje werd verricht door burgemeester Elly Blanksma, 

samen met initiatiefnemer Wilbert Linders. 

Foto’s en tekst: Henk van Dijk

Beiden hielden eerst een mooie en tref-
fende toespraak en burgemeester Elly 
Blanksma roemde de veteranen voor 
hun verrichte diensten voor de samen-
leving, met gevaar voor eigen leven. Er 
werd ook een mooi tekstbord onthuld 
dat in het anjerperkje is geplaatst. Ook 
mochten er gelukkig, door een verrui-
ming van de coronamaatregelen, meer 
veteranen hierbij aanwezig zijn. Dit gaf 
ook weer zo’n speciaal gevoel, om met 
vele gelijkgestemden bijeen te zijn, die 
weten waar ze over praten. Ook ande-
re belangstellenden gaven blijk van hun 
aanwezigheid. De vertegenwoordiger 

van de Luchtmachtveteranen, kapitein 
Reinier Adriaensen, was tevens hierbij 
vertegenwoordigd.

Aanleg anjerperkje
De aanleg van dit anjerperkje heeft ech-
ter nog veel voeten in de aarde gehad. 
Op donderdag van de afgelopen week 
werden alle planten die er al in stonden, 
eruit gehaald om alles wat niet goed 
was, te vervangen. Tot mijn verbazing 
zag ik echter dat de planten die er ter 
vervanging klaarstonden, niet alleen an-
jerplanten waren. Ook stond er een par-
tij witte petuniaplanten klaar om er bij te 

aan te planten. Deze zijn als het ware als 
beschermers in een halve cirkel om de 
anjerplanten heen gezet.

Initiatief
Het witte anjerperkje is ontstaan door 
een initiatief van het Nationaal Comité 
Veteranendag, dat hoopt dat heel Ne-
derland vol komt te staan met deze an-
jerperkjes. Ook onze burgemeester Elly 
Blanksma heeft sinds langere tijd zitting 
in dit comité. Zij wil zich ook mede hier-
door inzetten voor onze grote groep van 
650 Helmondse veteranen en dat wordt 
door hen zeer op prijs gesteld.

Vrijheid is niet vanzelfsprekend
We kunnen het niet vaak genoeg zeggen, 
het blijft belangrijk om onze veteranen te 
bedanken voor hun inzet in dienst van 
de vrede. Zonder hun inzet bij vredes- 
en oorlogsmissies, zouden wij niet onze 
vrijheid kunnen vieren. Dat is iets om bij 

stil te staan en te herdenken. Het witte 
anjerperk is een plek van respect en er-
kenning voor onze veteranen, die hun le-
ven daarvoor in de waagschaal hebben 
gezet. Vrijheid is niet vanzelfsprekend. 
Zo worden dan ook al die mannen en 
vrouwen, die hun leven lieten voor uw 
vrijheid, herdacht. Het is te hopen dat 
in 2022 wederom het grote defilé plaats 
kan vinden in Den Haag. De fraaie an-
jer is zoals u wellicht weet, het symbool 
van de Nederlandse Veteranendag, het 

jaarlijkse ‘dankjewel’ voor al onze vetera-
nen. Aan alle aanwezigen werd ten slot-
te, door burgemeester Elly Blanksma, 
een mooie witte anjer uitgereikt.

Onderhoud anjerperkje
Aan het einde van de ceremonie werd 
er ook nog een beroep gedaan op ve-
teranen of anderen, die bereid zijn om 
mede bij te dragen in het onderhoud van 
het veteranen-anjerperk. U kunt zich via 
hkvdijk@gmail.nl aanmelden.

CENTRUM Ondanks corona zijn er 
dit jaar toch twee kermissen in Hel-
mond. Allereerst de zomerkermis. 
Die kan doorgaan, maar wel kleiner 
dan normaal. 

De zomerkermis wordt gehouden van 
vrijdag 9 tot en met woensdag 14 juli op 
de Ameidewal. Het is dit keer een éch-

te familiekermis, speciaal bedoeld voor 
jeugdige bezoekers en gezinnen met 
kinderen. Dat heeft te maken met de 
coronaregels die nog altijd gelden voor 
evenementen. Zo is het kermisterrein 
afgezet, is er een centrale ingang met 
digitale publieksteller en is er op het ter-
rein genoeg ruimte om 1,5 meter afstand 
te kunnen houden. De zomerkermis telt 

zo’n vijftien kinderattracties en kramen. 
Het festijn begint vrijdag 9 juli om 16.00 
uur en is verder alle dagen open van 
13.00 tot 21.00 uur. De toegang is gratis 
en een coronatestuitslag of vaccinatie-
bewijs is niet nodig om binnen te komen. 
Wel staan er controleurs bij de ingang die 
afhankelijk van de drukte meer of min-
der mensen toelaten. Tijdens de kermis 
is de Ameidewal afgesloten voor verkeer 
en wordt op 11 juli de zaterdagmarkt ge-
deeltelijk verplaatst. 

Een grote kermis in het centrum is in 
deze fase van versoepelingen nog niet 
mogelijk. Er is gekeken naar diverse loca-
ties in de binnenstad, maar uiteindelijk 
blijkt de Ameidewal het meest geschikt 
voor een aangepaste kermis. In oktober 
is er opnieuw een kermis in Helmond. 
Als de coronaregels dan nog verder 
zijn opgeheven, kan er weer ouderwets 
worden uitgepakt met ook weer groot 
vermaak en automatenspelen.

Zomerkermis gaat door
Kinderfestijn concentreert zich op de Ameidewal

F | Wim van den Broek
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Vanaf 1 juli 2021 statiegeld op kleine 
plastic flesjes

Op 1 juli 2021 wordt statiegeld op kleine plastic flesjes in Nederland 
ingevoerd. U betaalt dan € 0,15 statiegeld op ieder klein flesje (minder 
dan één liter). Zo kunnen we de plastic flessen hergebruiken én helpen we 
zwerfafval te voorkomen.

Innamepunten 
Het statiegeldbedrag krijgt u terug als u het flesje weer inlevert bij een 
innamepunt. U kunt de flesjes inleveren bij grotere supermarkten, grote 
tankstations langs de snelweg en een aantal NS-stations. Het maakt niet uit 
waar u ze heeft gekocht. Voor grote flessen werkt het al langer zo. Daar blijft het 
statiegeldbedrag hetzelfde: € 0,25.

U kunt de grote én kleine statiegeldflessen herkennen aan het statiegeldlogo op 
het etiket.

Waarom statiegeld op kleine flesjes?
Zo kunnen we zwerfafval voorkomen. We willen niet dat de flesjes in de natuur 
of op straat terechtkomen. Flesjes die worden ingeleverd worden gerecycled en 
opnieuw gebruikt.

Meer informatie
Meer informatie kunt u vinden op www.statiegeldnederland.nl. 

Gratis cursus politiek actief in Helmond 

Wilt u iets voor elkaar krijgen bij de gemeente, maar weet u niet hoe? 
Vraagt u zich wel eens af hoe de beslissingen worden genomen in de 
gemeenteraad? Denkt u wel eens dat u dat beter zou kunnen? Volg dan de 
cursus Politiek Actief en ontdek het! De cursusdagen zijn: 13 september, 20 
september en 4 oktober.

De cursus Politiek Actief is bedoeld voor alle inwoners van Helmond die meer 
willen weten over de gemeente. De cursus is ook heel geschikt voor mensen die 
misschien interesse hebben om politiek actief te worden, maar nog niet precies 
weten wat de mogelijkheden zijn.

Wat doet de gemeente? Welke plek heeft de gemeente in het bestuur van 
Nederland? Hoe neemt de gemeente beslissingen? Wat doet een raadslid? Op 
deze vragen – en meer – krijgen deelnemers aan de cursus antwoord. 

Meer informatie of aanmelden? 
Check de site www.helmond.nl/politiekactief voor het programma. 
Geïnteresseerd? Meld u snel aan! Meedoen is gratis en aanmelden kan via: 
raadsgriffie@helmond.nl. 

Weten wat er speelt in uw buurt? 
Meld u aan voor de mailservice van overheid.nl  

Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (WEP) van kracht. Deze wet 
verplicht onder andere gemeenten en provincies om alle officiële publicaties 
online te plaatsen via de website officielebekendmakingen.nl. Het gaat hierbij 
om besluiten zoals vergunningen, bouwplannen en plaatselijke regelgeving. 
Deze besluiten kunnen van invloed zijn op uw woonomgeving. Al deze besluiten 
publiceert de gemeente vanaf nu op www.officielebekendmakingen.nl. U kunt 
zich daarnaast ook aanmelden voor de mailservice. Zo blijft u op de hoogte van 
alles wat er in uw buurt, wijk of stad speelt. 

Aanmelden voor de mailservice? 
Ga dan naar www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt en meld u aan. U kunt 
zelf kiezen binnen welke straal rondom uw woning u berichten wilt ontvangen, 
wat voor soort berichten en van welke overheidsinstanties u berichten wilt 
ontvangen in uw mailbox. 

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

Mailservice 
bekendmakingen

Wist u dat? Alle bekendmakingen van 
gemeente Helmond terug te vinden zijn 

op www.officielebekendmakingen.nl

U kunt zich ook 
aanmelden voor de 
mailservice. 

!

Aanmelden? Ga dan naar www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

U kunt aangeven 
binnen welke 
straal rondom uw 
woning u de 
bekendmakingen 
wilt ontvangen. 

En u kunt dan aangeven van welke 
overheidsinstanties u op de hoogte wilt blijven. 

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van: 

Naam inrichting: Locatie:    Omschrijving melding:

Enexis Netbeheer B.V. vestiging  Weg naar Bakel 4 het vervangen van een gasdrukmeet- en  

Brabant Zuid-Oost      regelstation.

La Cubanita Helmond Markt 26   het oprichten van een horecagelegenheid.

Bekendmaking aanwijzen gemeentelijke monument in Helmond 
Burgemeester en wethouders van Helmond hebben op 21 juni 2021 besloten om, op grond 

van artikel 3 van de Erfgoedverordening Helmond 2011, het voornemen uit te spreken om 

Marktstraat 20 aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Zienswijzen indienen

Belanghebbenden kunnen tot 31 augustus 2021 hun zienswijze op het besluit insturen naar 

gemeente@helmond.nl.   

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

Moalim, H.D.   21-09-1998

Geeven, E.M. 25-10-1968

Malfliet, R.C.A.C. 12-02-2000

Malfliet, A.A.H. 28-02-1997

Dielemans, M.C. 14-11-1967

Huynh, T.T. 04-04-1967

Adrichem van, M.H.M. 01-06-1952

Akker van den, D.A. 24-04-2002

Steckas, M. 06-07-1991

Ouahmed, F. 21-06-1992 

 

Zienswijzen indienen

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

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

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

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

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

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

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

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

definitief besluit genomen.  

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

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

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

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

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

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

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

aanvragen paspoort, toeslagen, ziektekostenverzekering, subsidies enzovoort. 

Naam en voorletter(s)                       Geboortedatum

Alici, Y. 27-03-1995

Kulakowski, K. 21-03-1993

Elmassaoui, Y. 04-03-1984

Abdiqadir, F. 01-07-1990

Altunel, H. 31-08-1977

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

Mansvelt, M.  24-11-1994

• 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

Bekendmakingen

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

Liverdonk kavel K-E25 20-06-2021 vergroten woning 6177557

Reeboklaan 2 21-06-2021 plaatsen dakkapel 6179349

Lucas Gasselstraat 25 21-06-2021 afwijking bestemmingsplan t.b.v.  6181011 

  oprichten 2 woningen  

Smalle Haven 1 22-06-2021 verzoek vrijstelling bestemmingsplan t.b.v. 6184937 

  het exploiteren van een family entertainment center  

Brabanthof 36 23-06-2021 oprichten berging met overkapping 6122257

Merelstraat 16 23-06-2021 vergroten woning 5860289

De Kromme Geer 93 22-06-2021 plaatsen erker 5720955

Beemdweg 15 24-06-2021 plaatsing woonwagen 6189073

‘t Cour 2 24-06-2021 transformeren kantoor naar 6  6191523 

  appartementen  

Kromme Haagdijk 66 25-06-2021 inpandige wijziging woning 6155635

Noord Koninginnewal 17 25-06-2021 realiseren 14 studio’s  6192271

Dr. Dreeslaan, kavel 16 25-06-2021 oprichten woning met bedrijfshal 6192469

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

Helmond Binnenstad 21-06-2021 plaatsing borden glasvezel  6154731

Faassenhoek 7 22-06-2021 oprichten woning en maken uitweg  5794977

Lijsterstraat 19 22-06-2021 plaatsing dakkapel   5988185

Zoete Kers 9 22-06-2021 oprichten woning en maken uitweg  5610929

Ermgardhoek 3 24-06-2021 oprichten woning en aanleggen uitweg  5994079

Citroenvlinder 2 28-06-2021 oprichten garage met tuinkamer  6067429

Scheerderhof 100 28-06-2021 vervangen berging  5969407

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

Rijnlaan 41 21-06-2021    oprichten speelhuisje in voortuin  6071933

Veestraat 35,  21-06-2021    verbouwing 2 winkels naar 1 winkel  6040703 

35A t/m 35F     met 6 appartementen 

Dijksestraat 34 23-06-2021    afwijken bestemmingsplan t.b.v.   5825921 

     begeleid wonen  

Dijksestraat 40 23-06-2021    begeleid wonen ( kamerbewoning)  5826083

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

Deurneseweg 11 30-04-2021 plaatsen overkapping met  2021-X1119 

  zonnepanelen   

Bruhezerweg 12 06-04-2021 verbouwen woning  5975083

De Groene Punt, Sectie S  124 03-05-2021 plaatsen voetgangersbrug  6050873 

  De Groene Punt   

Coendersberglaan 36 05-05-2021 uitbreiden woning  6059497

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

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

Molenven 3 07-05-2021     Halve van Helmond 2021  2021-00331 

  (17 & 18 juli 2021) 

Panovenweg 18 21-06-2021     Kuijpers Familie Festival  2021-00428 

  (11 en 12 september 2021) 

Dorpsstraat 34 03-06-2021     Viering 100 jarige bestaan Fanfare  2021-00389 

  de Vooruitgang (8 juli 2021) 

Sportpark de Braak 7 23-06-2021     Fandag Helmond Sport (16 juli 2021) 2021-00434

van der Brugghenstraat 41 06-05-2021     Xmas Sing Along (17 december 2021) 2021-00330

Kasteelplein 1 30-04-2021     Vrijwilligersmarkt Helmond  2021-00313 

  (19 september 2021) 

Peeleik 2, Louis Donkersplein 11-05-2021     Muziek op ‘t Pleintje (17 okt 2021) 2021-00340

Raktweg 25 -  03-06-2021     Foutdoor (11 september 2021) 2021-00388

Berkendonk (noord)  
 

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. 

Verleende evenementenvergunningen
Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratienr.:

Dorpsstraat 34 24-06-2021  Viering 100 jarige bestaan  2021-00389 

  Fanfare de Vooruitgang (8 juli 2021) 

Bezwaar maken 

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken 

na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de 

burgemeester, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Ook kan de voorzieningenrechter van de 

rechtbank te ‘s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid 
bestemmingsplan “Molenbunders II”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij van plan zijn om hogere 

waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, vast te stellen ten 

behoeve van het bestemmingsplan “Molenbunders II”. Deze waarden bedragen maximaal 62 

dB ten gevolge van de Europaweg.

De hogere waarden voor de geluidbelasting betreffen m.n. het appartementengebouw en 2 

vrijstaande woningen in het bestemmingsplan “Molenbunders II”.

Inzage 

Met ingang van 2 juli 2021 kunnen het ontwerp van het besluit en het akoestisch onderzoek 

zes weken door een ieder worden geraadpleegd op www.helmond.nl/bestemmingsplannen. 

Wij adviseren u dit ontwerpbesluit digitaal in te zien. Wilt u toch graag de papieren versie 

raadplegen? Plan dan een afspraak. U kunt hiervoor contact opnemen met 14-0492.

Zienswijzen indienen 

Binnen genoemde termijn van zes weken, van 2 juli tot en met 12 augustus 2021, kunnen 

belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijze naar voren brengen bij het college 

van burgemeester en wethouders. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan: college 

van burgemeester en wethouders, p/a Team Expertise en Ontwerpen, Postbus 950, 5700 AZ 

Helmond onder vermelding van: zienswijze Wet geluidhinder BP Molenbunders II. Voor een 

mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken. U kunt hiervoor bellen naar 14-0492.

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.

Ontwerpbestemmingsplan Molenbunders II
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond van artikel 3.8 

van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het 

ontwerpbestemmingsplan Molenbunders II met ingang van 2 juli 2021 gedurende zes weken 

door een ieder kan worden ingezien.

Met de ontwikkeling van Molenbunders II wordt het gebied ten noorden van de Europaweg en 

ten oosten van de Goorloop ontwikkeld tot woongebied. Het bestemmingsplan Molenbunders 

II maakt de bouw van 12 grondgebonden vrijstaande woningen, een appartementencomplex 

met 24 appartementen en een parkeerkelder mogelijk. 

Inzage 

U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link op  

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is 

NL.IMRO.0794.1600BP200169-1000. Wij adviseren u dit ontwerpbestemmingsplan digitaal in 

te zien vanwege de coronamaatregelen. Wilt u toch graag de papieren versie raadplegen? Plan 

dan een afspraak. U kunt hiervoor contact opnemen met 14-0492. De digitale versie van  

www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Zienswijzen indienen

Binnen genoemde termijn van zes weken, van 2 juli tot en met 12 augustus 2021, kan een ieder 

schriftelijk of mondeling zijn zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad. 

Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de gemeenteraad, afdeling Ondernemen 

en Ontwikkelen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder vermelding van: zienswijze 

bestemmingsplan Molenbunders II. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak 

maken. U kunt hiervoor bellen naar 14-0492. 

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

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

Burgemeester en Wethouders van Helmond 1 juli 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.

Expositie over digitale rechten voor jongeren geopend

Deze expositie laat de kansen en risi-
co’s van de digitale wereld zien vanuit 
verschillende invalshoeken. De exposi-
tie is onderdeel van het ‘Digital Rights 
Programma’ waarmee de gemeente 
Helmond jongeren bewust wil maken 
van hun digitale rechten.

Digital Rights Expo gratis te bezoe-
ken in de bibliotheek
De expositie is bedoeld om het gesprek 
aan te gaan over wat er eigenlijk gebeurt 
als je online bent, zodat jongeren hierin 
beter keuzes kunnen maken. Wethou-
der Dortmans: “We willen dat iedereen 
kan meedoen in Helmond. Een steeds 
groter deel van ons leven speelt zich af 
in de digitale wereld. Het is belangrijk 
dat iedereen zelf kan kiezen hoe deel te 
nemen aan die wereld. De Digital Rights 

Expo is een mooi initiatief om dit ge-
sprek aan te gaan.” De expositie is gratis 
te bezoeken op de eerste verdieping van 
de bibliotheek, in de hoek die speciaal is 
ingericht voor jongeren.

Talkshow
Op de dag van de opening is ook een on-
line talkshow opgenomen: de ‘You are 
Your Profile Talk’. In de talkshow praten 
jongeren en professionals over ‘digitale 
rechten’ en de leuke en minder leuke 
kanten van de online wereld. Want wat 
gebeurt er met onze data als we een be-
richtje ‘liken’ op Facebook? Hoe kan een 
app gratis zijn, terwijl er geld mee wordt 
verdiend? Wat betekent ‘alle cookies ac-
cepteren’ eigenlijk? En wat zijn eigenlijk 
onze mensenrechten online?
De online talkshow is te bekijken via het 

YouTubekanaal van Bibliotheek Hel-
mond-Peel.

Digital Rights Programma 
samenwerking
De expositie en de talkshow zijn onder-
delen van het bredere ‘Digital Rights 

Programma’. Met dit programma wor-
den in 2021 verschillende activiteiten 
georganiseerd om jongeren meer be-
wust te maken van de kansen en risico’s 
van de digitale wereld. Hierin zoekt de 
gemeente Helmond de samenwer-
king op met partners zoals Bibliotheek 

Helmond-Peel, LEVgroep, Bijzonder 
Jeugdwerk en scholen. Zo doen onder 
andere het Dr. Knippenbergcollege, het 
Vakcollege en de Praktijkschool via het 
project ‘Samen Leren met Helmond 
Sport’ en Stichting Expertisecentrum 
Antoon van Dijkschool al mee.

HELMOND We zijn allemaal steeds meer online. Dat geldt 
zeker voor jongeren. De digitale wereld heeft veel voordelen en 
het afgelopen jaar hadden we deze wereld hard nodig. Maar de 
online wereld heeft ook minder fijne kanten. Op 24 juni open-
de wethouder Dortmans de Digital Rights Expo in bibliotheek 

Helmond-Peel samen met directeur Robin Verleisdonk.

F | Gemeente Helmond
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Op zondag 18 juli vindt het hardloop- en 
wandelevenement de Lavans Halve van 
Helmond plaats.

Bewoners van Stiphout en Brandevoort 
dienen die dag rekening te houden met 
verkeersoverlast tussen 09.30 - 16.00 uur.

Houd rekening met wegafsluitingen.

Meer informatie over verkeersmaatregelen: 
halvevanhelmond.nl/informatie/verkeersmaatregelen

Basisschool OBS ‘t Hout wint klassenprijs als afsluiter van 
vijfde editie van Zwerfvuilproject KLIEN IT

Basisschool OBS ‘t Hout won dit jaar 
de eerste prijs voor hun inspanningen 
voor KLIEN IT 2020-2021, gevolgd door 
Basisschool De Vlier die de tweede prijs 
won. De leerlingen winnen een gratis 
entreebewijs voor het Helmondse tram-
polinepark WeJump. Ook basisschool 
Sint Trudo is in de prijzen gevallen voor 
hun inspanningen voor KLIEN IT 2020-
2021. Alle 14 KLIEN IT-scholen volgden 
de deels digitale creatieve workshop: 
‘ontwerp je eigen prullenbak’. De jury 
koos unaniem voor het ontwerp van 

Sint Trudo dit jaar. In het centrum van 
Helmond op de Ameidestraat komt er 
een KLIEN IT-prullenbak te staan van 
de winnende school. Het thema was 
‘ontwerp je eigen Trashimon, een com-
binatie van Trash (afval) en Pokémon.

KLIEN IT is een deels digitaal schoolpro-
ject over zwerfafval en circulaire econo-
mie en een initiatief van de gemeente 
Helmond en Groen4Life. Onderdeel 
van het project is het volgen van een 
elearningprogramma over duurzaam-

heid en circulaire economie. Het nut en 
de noodzaak van afvalscheiding, naast 
duurzame onderwerpen zoals voedsel-
verspilling, hergebruik van grondstoffen 
en watervervuiling door onder andere 
plastic, kwamen uitgebreid aan de orde 
in dit, bleek achteraf, succesvolle digita-
le leerprogramma van Groen4Life. OBS 
’t Hout volgde zelfs extra een digitale les-

module over een ‘duurzame toekomst’. 
“Een zeer bijzonder prestatie voor alle 
deelnemende KLIEN IT-bassischolen 
en hun leerkrachten, vinden wij. Zeker 
wanneer je ziet hoe scholen te maken 
hebben gekregen met allerlei maatrege-
len in verband met Covid”, aldus Petra 
Hovestadt, eigenaar van Groen4Life. 
Alle 14 deelnemende scholen ontvan-

gen om die reden een certificaat ‘bijzon-
dere prestatie’ en een Schone School 
raamsticker.

Meer info
De zesde editie van KLIEN IT gaat na de 
herfstvakantie in 2021 van start. Meer 
informatie over dit project vindt u op 
www.groen4life.nl.

MIERLO-HOUT Dit schooljaar volgden 14 Helmondse basis-
scholen het hele schooljaar het KLIEN IT-elearningprogramma 

over duurzaamheid. De scholen deelden hun prestaties via 
social media en hielden hun schoolomgeving brandschoon 

door regelmatig buiten zwerfafval op te ruimen met elkaar. Met 
dit alles verdienden de KLIEN IT-scholen veel punten.

F | Daphnes Bruidsfotografie

F | Daphnes Bruidsfotografie

HELMOND Op zondag 19 september 
aanstaande organiseert carnavals-
vereniging de Olietrappers uit de An-
nawijk haar jaarlijkse markt. Heb je 
onlangs je zolder opgeruimd of heb 
je een uit de hand gelopen hobby die 
je graag wil laten zien aan de bezoe-
kers of wellicht heb je andere spullen 
die je graag wilt verkopen, huur dan 
een kraam! Ook verenigingen die 
zich willen promoten op deze dag 
zijn van harte welkom.

Op deze dag is er voor ieder wat wils. Zo 
is er een rommelmarkt en een braderie 
en kinderen kunnen gratis hun speelgoed 
verkopen op de kleedjesmarkt. Aan de 
inwendige mens wordt ook gedacht. Zo 
is restaurant Inclusief deze dag geopend, 
zijn er terrasjes en discjockeys zorgen 

voor de muzikale klanken deze dag. De 
markt vindt plaats op het Montgome-
ryplein en is deze dag geopend van 10.00 
uur tot 15.30 uur. De entree bedraagt 
slechts € 1,- (kinderen tot 12 jaar gratis). 
Een kraam huren kost € 17,50 en een 
grondplaats € 12,50. Voor het huren van 
een plaats, deelnemen aan de kleedjes-
markt of het promoten van je vereniging 
of organisatie, kun je contact opnemen 
met Annemarie Swinkels, telefoon: 06 – 
43 49 79 79 of Peter Bevers, telefoon: 
06 – 46 91 17 13 (gelieve na 18.00 uur) of 
via info@kvdeolietrappers.nl.

Inschrijving Oliemolense
snuffelmarkt van start

F | K.V. De Olietrappers
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Dé specialist voor de behandeling
van huidziekten en spataderen

Spatader behandelcentrum
Helmond

Dr. Roeland Ceulen
dermatoloog

Stationsstraat 1
Helmond
085 - 043 24 54 W
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LZoekt u een specialist voor de 

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

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

Weekaanbiedingen

 

 

3 stuks voor € 6
6 stuks voor € 10 

Gestoomde 
zalmbuikjes 500 gr voor € 8,95 

Verse dorade 
en zeebaars

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

Wordt schoongemaakt of gefileerd. 

Wij willen iedereen bedanken voor de kaartjes, appjes, berichten 
op Facebook, bloemen, cadeaubonnen en nog veel meer.

Het was voor ons hartverwarmend om deze mooie reacties 
en cadeautjes te mogen ontvangen!

Wij willen iedereen bedanken voor het vertrouwen in ons de 
afgelopen jaren en wensen u een goede gezondheid toe.

Peter van Gennip en familie.

Wij willen iedereen bedanken voor de kaartjes, appjes, berichten 

Bedankt!
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Zoals jullie weten, ben ik erg gecharmeerd 
van alle mooie stichtingen in ons Helmond. 
Eén van men favorieten is Inloophuis de 
Cirkel, een regionaal, laagdrempelig in-
loophuis voor mensen met kanker en hun 
naasten, gevestigd aan de Evertsenstraat 
19. Voorlopig werken ze nog op afspraak en 
vanaf 1 september gaan ze weer helemaal 
open.

Vurige week was er iets bijzonders bij De 
Cirkel en dan ben ik er als de kippen bij. 
Evelien van der Werff, een ex-kankerpati-
ente die bezig is met een grootscheepse actie 
om aandacht te vragen en geld op te halen 
voor inloophuizen in Nederland, deed ook 
Inloophuis De Cirkel in Helmond aan op 
haar fietske.

‘Borsten kwijt, baan (stewardess bij de 
KLM) kwijt, maar wel een fiets en een mis-
sie!’ Onder dat motto fietst Evelien door heel 
Nederland, om aandacht te vragen voor de 
financiële situatie en bekendheid van de 75 
inloophuizen. Woensdagmiddag 23 juni 
arriveerde ze bij ons inloophuis.

Ze werd verwelkomd mee gezellige muziek 
van ‘Vrij Vrolijk’, een gezellig trio (waar er 
twee van waren) die een speciaal lied vur 
Evelien hadden gemaakt en echt de vrolij-
ke noot van de middag waren. Wat was 
het gezellig mannen. Ook was er lekkere 
koek en Brabantse worstenbroodjes. As ge 
van Limburg afkomt (ze kwam van Venlo), 
zulde wel genoeg vlaai op hebben, dachten 
ze bij De Cirkel en da hadden ze goed inge-
schat. De middag eindigde met een heerlijk 
momentje voor Evelien zelf: een ontspannen 
voetmassage, waar ze heel blij mee was.

Evelien biedt bij elk inloophuis haar boek 
aan. ’Dit boek brengt geluk’ is de titel. Ook 
hier kregen ze een exemplaar. Het antwoord 
op mijn vraag ‘Vertel in twee zinnen wat dit 
boek vertelt’ is: Het maakt je bewust dat de 
sleutel tot een gelukkig leven in je hart zit. 

In zes weken tijd fietst deze topper ongeveer 
2.000 kilometer langs alle 75 inloophui-
zen, om zoveel mogelijk aandacht te vragen 
en geld op te halen voor alle Inloophuizen 
in Nederland. Ze bekostigt alles zelf. Zo 
slaapt ze gewoon bij mensen thuis, geboekt 
via Vrienden op de Fiets, waar je € 22,50 
betaalt voor een overnachting. Ze fietst 

rond in haar eentje mee een karretje achter 
haar fiets, waar heel haar hebben en hou-
den in zit voor die 6 weken. Ik vind da echt 
kei stoer.  

Door corona kunnen veel fondsenwervende 
activiteiten niet doorgaan bij de inloophui-
zen en daarom missen de inloophuizen veel 
geld. Evelien haalt met deze fietstocht geld 
op om aan het eind aan alle inloophuizen in 
Nederland een bedrag te kunnen overhan-
digen. Deze actie verdient zoveel mogelijk 
bekendheid, vandaar ook dat ik er jullie op 
wil attenderen.

Informatie over haar actie en hoe je kunt do-
neren vinde op de actiepagina van Evelien: 
acties.kwf.nl/fundraisers/evelienwerff.

Evelien overleefde tweemaal borstkanker. 
Tijdens haar behandelingen en herstel, re-
aliseerde ze zich dat ze te veel alleen had 
gedaan. Pas daarna ontdekte ze de waar-
de van de IPSO (Instellingen PsychoSociale 
Oncologie) inloophuize. Daarom moet dit 
echt onder de aandacht komen vind ze en 
dat ben ik volkomen met haar eens. Een to-
pactie van Evelien, waar ze hier bij De Cir-
kel heel blij mee zijn.
 
Wil je nou iets weten over ons inloophuis, ga 
naar inloophuisdecirkel.nl. Ook hier vind 
je een doneerknop waarmee je rechtstreeks 
De Cirkel steunt.
 
Ik vraag Evelien of er nog iets op haar buc-
ketlist staat en dat is gezond blijven zegt ze. 
Maar toch is er ook nog iets anders, ze zou 
wel eens een gesprek willen hebben met onze 
minister van gezondheid. Ik hoop dat er dat 
nog ooit van gaat komen.

Ik eindig met de woorden die Evelien alle 
mensen mee wil geven en dan vooral de 
mensen die de strijd aan het voeren zijn 
met kanker en dat zijn: ‘je bent sterker dan 
je denkt’.  Terwijl ze naar haar logeeradres 
voor die nacht fietst in Stiphout, denk ik: 
Evelien wat heb ik toch bewondering voor 
je, je bent een voorbeeld voor velen, succes 
met alles wat nog op je pad komt. En kei-
bedankt voor je inzet en je bezoek aan Hel-
mond. Tegen inloop huis De Cirkel wil ik 
zeggen: wat is het toch een warm bad als ik 
bij jullie mag komen, tot een volgende keer.
Fijn weekend.
Tot volgende week.

Evelien brengt geluk 

Houdoe!

Samen met alle inwoners van Helmond

‘Fractie Michael Rieter’ 
tot 16 maart 2022 in raad

V.l.n.r.: de burgerleden Martien van den Hoven en René van de Westerlo en raadslid Michael Rieter | F Michael Rieter

HELMOND De ‘Fractie Michael Rieter’ blijft 
zeker tot 16 maart 2022, de dag van de ge-
meenteraadsverkiezingen, in de Helmondse 
raad actief. De heren René van de Westerlo 
en Martien van den Hoven gaan als burger-
commissielid, raadslid Michael Rieter de 
komende 9 maanden met raad en daad bij-
staan. Aanstaande dinsdag 6 juli, tijdens de 
eerstvolgende raadsvergadering, staat de 
voorgenomen benoeming van beide heren op 
de agenda.

Daarmee kan raadslid Michael Rieter zijn gedane 
kiezersbelofte bij de gemeenteraadsverkiezingen van 
maart 2018, tot een meer dan goed einde brengen. 
“Wij zijn er voor alle Helmonders”, stellen Rieter, van de 
Westerlo en van den Hoven. Zij roepen de Helmondse 
inwoners dan ook op dat wanneer zij vragen hebben, 
zij die altijd kunnen stellen. En daarvoor kan het bes-
te contact worden opgenomen met fractievoorzitter 
Michael Rieter. Daarnaast gaat er ook bezien worden 
of er aan de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 
2022 zal worden deelgenomen.

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

Het is het belangrijkste wat je hebt, je gezondheid. 
Daarom helpen we je bij De Fysioclub graag gezond 
te blijven. Zodat je fit bent, lekker in je vel zit en goed 
functioneert. Om jouw gezondheid en fitheid te 
vergroten, hebben we een aanpak ontwikkeld die zich 
richt op vier kerngebieden: beweging, voeding, mindset 
en balans. Deze kerngebieden zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden en essentieel voor jouw gezondheid.

Naast onze aanpak en therapiesoorten binnen “Beter 
worden”, helpen we je gezond te blijven en je dagelijkse 
prestaties te optimaliseren. Daarom hebben we De 
Fysioclub opgericht. Zo kunnen we je beter helpen om je 
gezonde en sportieve doelen te realiseren. We focussen 
daarbij niet alleen op conditie maar kijken naar het overall 
plaatje. We hebben er verschillende abonnementen voor 
ontwikkeld, van light tot heavy.

Het mooie van een club is natuurlijk dat je er lid van kunt 
worden. Net als bij De Fysioclub. Word je lid, dan krijg 
je je eigen personal coach. Dat is iemand die alles weet 
van het menselijk lichaam en gezondheid. Samen met je 

coach stel je doelen op. ‘Ik wil meer energie overhouden.’ 
‘Ik wil lekker in mijn vel zitten.’ ‘Ik wil meedoen aan de 
Dam tot Damloop.’ Je coach stimuleert, motiveert en 
inspireert je om die doelen te halen en reikt je tips aan 
op het gebied van beweging, voeding, mindset en balans. 
Bij De Fysioclub train je in kleine groepen met veel 
persoonlijke aandacht.

Afhankelijk van je persoonlijke doelen kun je kiezen voor 
verschillende abonnementen. Net wat het best bij je 
past. Wil je toch liever een ander abonnement? Je kunt 
ieder moment up- en downgraden.

Klaar om een abonnement te kiezen? Kijk op fysioclub.
nl/gezond-blijven voor meer informatie en kies gelijk het 
abonnement dat het beste bij je past.

Gezond 
blijven

Voor advies of aanmelden voor Gezond blijven, 
neem contact op met JVDI De Fysioclub via 
085-7821616 | jvdi@fysioclub.nl | 
www.fysioclub.nl/jvdi

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

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

3 STUKS LEKKERBEK + 
200 GRAM FRUIT 
DE MER SALADE + 

3 STUKS HOLLANDSE 
NIEUWE HARING

Nu voor €15.95Van 23.95

NIVEAU 2 & 3 

The Read Shop wenst je een hele fijne 

zomer met veel puzzel- en leesplezier.
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GRATIS PUZZELBOEKJE T.W.V. € 2,99 BIJ AANKOOP 
VAN € 10,00 AAN TIJDSCHRIFTEN. OP=OP

Kijk voor de dichtstbijzijnde winkel op readshop.nl

GRATIS

Met KBO-St. Lucia naar 
The Sound of Music

HELMOND Namens seniorenvereniging KBO-
St. Lucia: Er zijn nog kaartjes bij ons verkrijg-
baar voor de musical ‘The Sound of Music’. 
Reeds velen hebben zich opgegeven. Om zo-
veel mogelijk leden in de gelegenheid te stellen 
om van deze prachtige musical te gaan genie-
ten, hebben we een extra grote bus in optie.

De prijs is vastgesteld op € 70,00 per persoon 
(inbegrepen zijn arrangement theater, busvervoer, 
reisverzekering, fooi chauffeur en mondmaskers).

U kunt zich aanmelden vóór zondag 1 augustus 
aanstaande door een mail te sturen naar Gairthy 
Exalto-Moniz, e-mail: p.exalto@chello.nl. In de 
mail graag uw naam en de voorletters vermelden. 
Het bedrag van € 70,00 kunt u overmaken op reke-
ningnummer NL43 RABO 0123 8028 06 ten name 
van KBO-St. Lucia onder vermelding van ‘Musical’. 
De inschrijving is pas formeel als er betaald is.

Datum: 7 november 2021
Plaats: Mainstage – Brabanthallen in Den Bosch
Verzamelen: 10.30 uur parkeerplaats Savant 
Alphonsus, Hoofdstraat 176, Mierlo-Hout
Vertrek: 10.45 uur
Aanvang musical: 12.00 uur
Duur van de musical: tot ± 14:45 uur 
Terug in Mierlo-Hout: ± 17.00 uur

NB. Rolllators zijn toegelaten. 
Er wordt gezorgd voor een gemakkelijke instap.

Quick Scan Lokale Democratie 
Dit is uw kans: lever een bijdrage!

Quick Scan Lokale Democratie
De gemeenteraad maakt een Quick Scan Lokale 
Democratie van gemeente Helmond. Met de Quick 
Scan worden beelden verzameld om het gesprek in 
gang te brengen tussen raad, college, ambtenaren 
en inwoners over de lokale democratie. Alle partijen 
zijn vertegenwoordigd in een begeleidingsgroep die 
het proces begeleidt. Wilt u deze kans benutten? 
Dan kunt u zich aanmelden via raadsgriffie@hel-
mond.nl. Als er meer dan drie aanmeldingen bin-
nenkomen, vindt er een loting plaats.

Online vragenlijst
Met een online vragenlijst kunnen álle inwoners, 
raadsleden, collegeleden en gemeente-ambtena-
ren van gemeente Helmond hun mening geven over 
gemeentelijke besluitvorming, draagvlak, participa-

tie en communicatie. Er wordt gevraagd naar de 
onderlinge samenwerking: intern bij de gemeente, 
maar ook tussen de gemeente en inwoners. Uitein-
delijk levert de Quick Scan input voor een verbeter-
plan waarmee de vier partijen gezamenlijk aan de 
slag kunnen om de lokale democratie te versterken. 
Raadslid Martijn Rieter vertelt: "Ik verwacht uit de 
Quick Scan te ontdekken wat de valkuilen zijn en 
waar kansen liggen om de lokale democratie te ver-
beteren. Ik vind het belangrijk om het vertrouwen 
van de inwoners te hebben en dat zij er bewust 
van zijn dat de stem van een inwoner essentieel is." 
Raadslid Désirée Meulenbroek roept inwoners op 
zich aan te melden: "We zoeken onbevangen inwo-
ners van Helmond die waarde hechten aan de de-
mocratie die met feedback willen komen. Daarmee 
kunnen we vooruit."

HELMOND Denkt u een bijdrage te kunnen leveren aan de samenwerking 
tussen de gemeente en bewoners? Dan kunt u zich nu aanmelden om deel te 

nemen aan het gesprek tussen de raad, college, ambtenaren en inwoners.

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 
 

 KBWO is zo 
spoedig mogelijk, 

op zoek naar: 
Verzorgenden IG.

Voor meer informatie en 
aanmelden bewoners: 

www.kbwo.nl

Verzorgenden IG.

Voor meer informatie en 
aanmelden bewoners: 

www.kbwo.nl

Kleinschalig wonen & Dementie zorg
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Autodroom Helmond vervult elke autowens

En dat is geen toeval. “VDNS Kia heeft 
een grote klantenkring in de zakelijke 
en particuliere markt, VDNS Kia zorgt 
altijd voor een scherpe offerte of inruil-
prijs, regelt de bijpassende financiering, 
leasing of private lease en verzorgt, in-
dien gewenst, de Kia-autoverzekering. 
Dit wordt altijd geregeld door 1 adviseur, 
waardoor er nagenoeg geen communi-
catiestoornissen kunnen ontstaan”, ver-
telt eigenaar Frank van den Nieuwen-
huijzen. “Bij de aflevering wordt de klant 
voorgesteld aan de aftersalesmanager. 
Diegene wordt het aanspreekpunt voor 
onderhoud, garantie en schadeafwik-
keling bij Autoschade Helmond, die ook 
gevestigd is in Autodroom Helmond. 
Autoschade Helmond is gecertificeerd 
Kia-reparateur. Hierdoor blijft de fa-
brieksgarantie doorlopen na schade-
herstel. Deze manier van werken wordt 
ook bekroond: we zijn al 3x uitgeroepen 
tot Platinum Dealer van Kia. Dat bete-
kent dat wij uitgekozen zijn als de beste 
dealer van Nederland en behoren tot de 
20 beste Kiadealers van de wereld! Hier 
zijn we natuurlijk trots op. Het Platinum 
Dealerschap wordt beoordeeld op de 

verkoop van nieuwe auto’s, marktbe-
werking, aftersalesprestaties en vooral 
op klanttevredenheid.“

Online showroom
“In 2018 hebben wij onze showroom 
volledig verbouwd en opnieuw ingericht. 
Deze is nu (ook) geschikt voor online 
verkoop. Thuis achter de pc kan de klant 
al de nieuwe Kia gaan samenstellen en 
in de showroom van VDNS verder gaan 
selecteren, samen met één van onze 
adviseurs. Zo kun je via een grote flats-
creen-tv je eigen droomauto samen-
stellen en bekijken hoe die eruit komt 
te zien. Is deze volledig naar wens, dan 
kun je hem direct bestellen”, legt Frank 
verder uit. “Met deze nieuwe showroom 
hebben wij een voorbeeldfunctie die nu 
de nieuwe standaard is geworden. In 
2018 zijn alle Kia-importeurs uit Euro-
pa bij VDNS komen kijken om te zien 
hoe deze moderne Kia-showroom eruit 
komt te zien.”

Nieuwe medewerker Daan Manders
VDNS mag vanaf 1 juli een nieuwe, 
gedreven collega verwelkomen: Daan 

Manders. Hij stelt zich even voor: “Mijn 
naam is Daan Manders, ik ben 43 jaar 
oud, ben getrouwd en heb 2 kinderen. 
Ik ben een echte family man en breng 
graag tijd door met mijn gezin. Daar-
naast ben ik gek op darten, fietsen en 
voetbal kijken. Ik heb bijna 20 jaar bij 
Opel Driessen in Helmond gewerkt. 
Daar heb ik met veel plezier gewerkt, 
maar ik vond het tijd voor wat anders. 
En heel toevallig stopt Opel Driessen ook 
per 1 juli met de vestiging in Helmond. 
Echt toevallig inderdaad: ik had al aan-
gegeven dat ik zou vertrekken, alvorens 
ze bekendmaakten te zouden stoppen. 
Ik heb ontzettend veel zin in mijn nieu-
we uitdaging bij VDNS Kia.” Frank vult 
hem aan: “Daan is erg gedreven in zijn 
vak. Hij heeft een trouwe klantenkring, 
die natuurlijk bij Autodroom Helmond 
terecht kunnen voor onderhoud of een 
nieuwe/gebruikte auto.”

Kia: vooruitstrevend en innovatief
Voor Daan is het als het ware een over-
stap van merk. Toch staat hij volledig 
achter het gedachtegoed van Kia. “Kia is 
vooruitstrevend en innovatief. Zeker op 
het gebied van elektrisch rijden, lopen 
ze voor in de technologische ontwikke-
lingen. Qua prijsstelling en actieradius 
is Kia onderscheidend. De laatste tijd 
heeft Kia ook een enorme groei door-

gemaakt. Niet alleen in Helmond rijden 
veel Kia’s rond, ook landelijk zijn ze in-
middels de tweede in de markt. Dat is 
natuurlijk niet voor niets. Ook belangrijk 
is de 7 jaar garantie, inclusief gratis up-
date van de navigatie en de 24-uursser-
vice. De voorwaarden van Kia zijn het 
beste in de markt. En dat kan alleen als 
de kwaliteit top is.”

Klantenkring
De klantenkring van Daan is in de afgelo-
pen 20 jaar flink uitgebreid. Frank heeft 
hier wel een verklaring voor: “De klant 
voelt de passie voor het vak. Een ge-
dreven man als Daan, straalt dit uit. Dit 
draagt positief bij aan het totale gevoel 
dat een klant heeft als hij met ons zaken 
doet. En dat is uiteraard de bedoeling, 
we willen dat iedereen hier met een lach 
wegrijdt.” Daan hoopt veel gezichten uit 
zijn klantenkring nog eens terug te zien. 
“Al is het maar voor een praatje en een 
kop koffie. Van harte welkom!”

VDNS onderdeel van 
Autodroom Helmond
In Autodroom Helmond is gevestigd: 
VDNS Kia en VDNS Suzuki, vd Nieu-
wenhuijzen Auto’s (in 2019 finalist 
beste BOVAG-autobedrijf), Brabant 
Autolease (universele autoleasemaat-
schappij voor alle merken), Autoscha-
de Helmond en Carcleaning Helmond. 
Daardoor kun je bij Autodroom Hel-
mond terecht voor de aanschaf van een 
nieuwe of gebruikte auto, het leasen 
van auto’s, financieringen, verzekerin-
gen, schadeherstel, professionele rei-
niging en uiteraard voor reparaties en 
onderhoud. Bij Autodroom Helmond 
wordt elke autodroom gerealiseerd.

HELMOND VDNS (onderdeel van Autodroom) is een 
professioneel autobedrijf, dat zich richt op de lokale markt. 
Hier staat de klant centraal en dat zie je terug in het straat-
beeld: 1 op de 3 nieuw gekochte auto’s die je in Helmond en 

omstreken ziet rondrijden, komt van VDNS vandaan.

De showroom van VDNS Kia 
| F Wendy Lodewij k

Daan Manders, nieuwe medewerker van VDNS  | F Wendy Lodewij k

Meer informatie? 
Kijk op www.autodroom
helmond.nl. Daar vind je ook 
de openingstijden van de 
showrooms en werkplaats.

Robin van der Meer naar Helmond Sport 
HELMOND Helmond Sport heeft de 
eerste versterking voor het komen-
de seizoen binnen, Robin van der 
Meer maakt de overstap van Excel-
sior naar Onze Club. De 1.96 meter 
lange verdediger tekent, onder voor-
behoud van de medische keuring, 
een contract voor twee jaar.

De linksbenige Van der Meer doorliep 
de jeugdopleiding van ADO Den Haag 
tot aan het beloftenelftal. Bij Go Ahead 

Eagles maakte hij op twintigjarige leef-
tijd zijn debuut in het betaald voetbal. 
In 2016 tekende hij een vierjarig con-
tract bij FC Utrecht, waar hij een zeer 
succesvol eerste seizoen kende. Na 
een minder tweede jaar, waarin hij na 
de winterstop alleen nog maar speel-
minuten bij Jong FC Utrecht kreeg, 
vertrok hij in 2018 naar Excelsior wat 
toen nog in de eredivisie uitkwam. In 
totaal speelde hij 46 wedstrijden op 
het hoogste niveau en verder nog 69 

in de Keuken Kampioen Divisie. Robin 
van der Meer stond afgelopen seizoen 
tweemaal in de basis tegen Helmond 
Sport, in het bekerduel (4-0) als lin-
kervleugelverdediger, in de competitie-
wedstrijd in het Van Donge & De Roo 
Stadion (0-3) als centrale verdediger.

Robin van der Meer | F Helmond Sport
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BEZORGERS 
GEZOCHT

bezorging@deloop.eu
06-18938912 

WIJK 070: BAKELSEDIJK, GENERAAL SNIJDERSSTRAAT, 
LINDBERGHPLEIN, VAN MEELSTRAAT.

WIJK 057: ADRIAEN BROUWERSTRAAT, 
JEROEN BOSCHSTRAAT, 

RUBENSTRAAT, WETHOUDER EBBENLAAN.

WIJK 062: BEUKELIUSSTRAAT, DIJKSESTRAAT, 
KLAVERHOF, MGR SWINKELSSTRAAT.

WIJK 074: BINNENDIJK, ENGELSEWEG, 
ROOSEINDSESTRAAT, VLIERDENSEDIJK.

Quo Vadis Peregrinus?
Nieuwe expositie in Kunstzaal Dommeldal 

MIERLO Tot en met vrijdag 20 augustus 2021 is in Kunstzaal Dommeldal, in 
de Bibliotheekvestiging in Mierlo, een tentoonstelling te zien met werken van 

kunstenaars Lambert de Haas en Renie Groenendal, met als thema: 
Quo Vadis Peregrinus? – Waarheen gaat gij pelgrim?

Werk van Lambert de Haas | F Bibliotheek Dommeldal

Aanleiding van de tentoonstelling zijn de pelgrim-
stochten van Lambert de Haas naar Santiago de 
Compostella en Rome. Lambert heeft tijdens de 
tochten tekeningen en foto’s gemaakt, die vervolgens 
zijn verwerkt in zwart wit tekeningen. Deze zijn ge-
maakt met pen, ganzenveer, penseel en droge kwast 
met Oost-Indische inkt. Hij heeft daarbij gebruik ge-
maakt van verschillende grafische technieken.

Naar aanleiding van dit onderwerp heeft Renie 
Groenendal de afgelopen tijd gewerkt aan een 
aantal beelden gemaakt van snoeihout van bomen 
rond huis. Het gaat over pelgrims en een pelgrim-
stocht rond om het huis in zijn woonomgeving. De 
pelgrimstocht van het leven, of die nu via Santiago 
de Compostella gaat of rond je huis, ieder zijn eigen 
levensroute.

Lambert de Haas
Lambert de Haas (1941) is geboren met een pen 
en een potje Oost-Indische inkt in zijn handen. Hij 
werkt met pen, ganzenveer, droge kwast, inkt, pot-
lood, lood en zilverstift en verschillende grafische 
technieken in herkenbare vormen, waarbij portret, 
figuur en landschap altijd een inspiratiebron is. In 
de 60er jaren is hij lid geweest van VOLTES, een 
Helmondse kunstenaars groep, geïnspireerd door 
Jac van de Waarsenburg.

Om de techniek weer bij te schaven is hij in 2001 
een klassieke tekenopleiding gaan volgen aan de 
Academie voor Schone Kunsten in Arendonk. Daar 
heeft hij 5 jaar Hogere graad en 2 jaar Specialisatie 
graad met succes gevolgd. Vervolgens heeft hij gra-
fiek gedaan bij het CKE in Eindhoven en nog een 
jaar Hogere graad grafiek in België.

Tot nu toe heeft hij jaarlijks pelgrimstochten te voet 
gemaakt naar Santiago de Compostella of naar 
Rome via verschillende Camino’s. Alle werken in 
deze tentoonstelling hebben dan ook direct of indi-
rect te maken met deze pelgrimstochten.
Een citaat over zijn werk: ‘Zwarten en witten zet 

hij in intense confrontatie. Grafische elementen 
krijgen zo meer en meer de overhand in zijn won-
derlijke werk.’

Renie Groenendal
Renie Groenendal (1950) is tot 2011 werkzaam 
geweest in het welzijnswerk in Eindhoven en Hel-
mond. Hij maakt al vanaf de tijd dat hij als student 
op kamers (1970) zat houtsnijwerk. Het materiaal, 
de stam of de tak, bepaalt de vorm. Zo ontstaan 
allerlei verschillende beelden. Mensen, koppen, 
vormen. Hij werkt met hout van omgehakte bomen 
die door mensen worden weggedaan. Soms wordt 
een verweerd of half vergaan stuk hout bewerkt. 
Soms fanatiek, omdat hij ziet wat het moet worden, 
vaak aarzelend en afwachtend. Dan ligt een stuk 
hout half bewerkt maanden of meer dan een jaar te 
wachten. Uiteindelijk groeien zo de beelden tot de 
uiteindelijke vorm.

Iedereen is van harte welkom om de expositie te 
bezoeken. Te zien tot en met 20 augustus in Kunst-
zaal Dommeldal, open tijdens de openingsuren van 
Bibliotheek Dommeldal, vestiging Mierlo.

Werk van Renie Groenendal | F Bibliotheek Dommeldal

www.helmondnu.nl
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André Nouwens 40 jaar lid van Dahliatuin Helmond-West
Een tweede thuis
Hij staat op ‘de tuin’ bekend als de man 
met de blauwe stofjas die alles weet 
over dahlia’s én ook nog wel eens kan 
mopperen als menig lid zijn adviezen 
niet opvolgt. In 1981 kwam André te-
recht bij de dahliatuin, die toen nog aan 
de Itterestraat zat. Zijn voormalig buur-
man Toon van der Heijden, die tot zijn 
overlijden in 2010 ruim 50 jaar lid was 
van de club, nam hem in die tijd mee 
naar de vereniging. Sinds die tijd is deze 
hobby blijven ‘plakken’ en is de liefde 
voor de tuin nog even groot als toen. Een 
belangrijke voorwaarde om het zo lang 
vol te houden, zo vindt ook de jubilaris.

“Een dag niet op de tuin geweest, is 
een dag niet geleefd”, zegt voorzitter 
Wijnand van den Berg in zijn toespraak. 
De jubilaris knikt uitvoerig bij deze uit-
spraak. De dahliatuin is voor André een 
tweede thuis. Er worden herinneringen 
opgehaald aan al die jaren bij de vereni-
ging en aan het einde van de toespraak 
wacht een oorkonde en uiteraard een 
mooie bos bloemen. 

Op de vraag hoeveel land hij omgespit 
heeft in al die tijd, antwoord hij glimla-
chend: “Ik denk toch wel een oppervlak 
ter grootte van half Nederland.”  Alle 
aanwezigen hebben genoten van een 

kopje koffie met gebak. Een mooiere dag 
had er niet gekozen kunnen worden om 
een jubileum te vieren. 

Dahliatuin Helmond-West
Dahliatuin Helmond-West, sinds 2013 
gelegen in Houtsdonk, zorgt ervoor dat 
dahlialiefhebbers uit Helmond en omge-
ving hun hart op kunnen halen in deze 
tuin vol verschillende soorten dahlia’s. 
Als het allemaal meezit, zal in september 
ook weer de jaarlijkse open dag gehou-
den worden. Je kunt dan komen kijken 
naar de bloemenpracht die dan nog vol-
op in bloei staat. Natuurlijk kun je ook 

ondersteunend lid worden van de ver-
eniging voor maar 10 euro per jaar, waar-
voor je dan onder andere bonnen krijgt 
waarmee je een bos dahlia’s op kunt 
komen halen in het bloeiseizoen van half 
juli tot november. De vereniging houdt 
de contributie bewust laag, zodat deze 
betaalbaar blijft voor iedereen. Daar-
naast zorgen deze inkomsten ervoor dat 
de tuin kan worden onderhouden en dat 
er dahlia’s kunnen blijven groeien. 

Wil je meer weten? 
Kijk dan vooral eens op de website!
www.dahliatuinhelmondwest.nl 

V.l.n.r.: Bestuursleden Anita Waajen, Wijnand van den Berg en Anton Roeffen 
| F Mandy Meeuwsen

HELMOND-WEST Afgelopen zaterdagochtend was het 
feest bij Dahliatuin Helmond-West gevestigd op Houtsdonk. 

Het bestuur en leden hebben zich verzameld op de dahliatuin 
om jubilaris André Nouwens te verrassen. André is letterlijk en 
figuurlijk in het zonnetje gezet vanwege zijn belangeloze inzet 

voor de vereniging: al 40 jaar is hij een actief lid van Dahliatuin 
Helmond-West en al vier decennia doet hij dit met groot plezier. 

Een jubileum dat niet onopgemerkt voorbij mag gaan, 
vindt ook het bestuur van de vereniging. 

Tekst en foto’s: Mandy Meeuwsen

Jubilaris André Nouwens met zijn oorkonde | F Mandy Meeuwsen

Gratis testen voor je reis bij GGD Brabant-Zuidoost
Alleen in juli en augustus

Testuitslag voor geldig
coronabewijs in CoronaCheck
Voor reizen binnen de EU krijg je een 
digitaal coronabewijs in de Corona-
Check-app als je volledig gevaccineerd 
bent, onlangs bent hersteld van CO-
VID-19 óf een recente negatieve test-
uitslag hebt. Wat de regels per land zijn 
en hoeveel uur vóór aankomst in het 
buitenland je een test moet doen, is 
per land verschillend en kan nog ver-
anderen. Controleer dit zorgvuldig op 
www.wijsopreis.nl. Het is je eigen 
verantwoordelijkheid om je test goed te 
plannen. De GGD is niet aansprakelijk 
voor schade als je de testuitslag te laat 
binnen hebt.

Telefonisch een afspraak maken 
via 0800 - 5005
Via het landelijke afsprakennummer 
0800 - 5005 kun je vanaf 2 weken 

van tevoren een afspraak maken voor 
een gratis PCR-test bij GGD-BZO. Dit 
afsprakennummer is 7 dagen per week 
van 8.00 - 20.00 uur bereikbaar.
Voor een PCR-test bij de GGD heb je 
altijd een DigiD nodig, dit geldt ook voor 
kinderen! Heb je geen DigiD, heb je lie-
ver een papieren testuitslag of is er geen 
plek meer bij de GGD, maak dan een af-
spraak voor een gratis test bij een van de 
andere aanbieders in de regio. Dit regel 
je heel gemakkelijk via www.testen-
voorjereis.nl.

Gratis testen voor je 
reis bij GGD-BZO
GGD Brabant-Zuidoost voert de gratis 
reizigerstesten uit op de XL-testlocatie 
op de parkeerplaats Antoon Coolen-
laan 5 in Eindhoven. Deze locatie is 7 
dagen per week geopend voor testen op 
afspraak en is bereikbaar met de auto, 

op de fiets of te voet. Neem naar de 
testafspraak je afspraakbevestiging en 
je ID mee. En een mondkapje, dat blijft 
verplicht op testlocaties.

Coronabewijs aanmaken met 
negatieve testuitslag
Bij een negatieve uitslag heb je binnen 
30 uur na de test het digitale coronabe-
wijs in de CoronaCheck-app. Binnen 26 
uur na de test krijg je van ons per mail de 
uitslag van je test, je hoeft ons hiervoor 
niet te bellen. Is de uitslag negatief, dan 
krijg je een unieke code die je zelf moet 
uploaden in de CoronaCheck-app. Het 
duurt dan nog maximaal vier uur voor 
het digitale coronabewijs in de Coron-
aCheck-app beschikbaar is. Zie je de 
uitslag wel op coronatest.nl, maar staat 
deze na 4 uur nog niet in de Corona-
Check-app? Bel naar de helpdesk van de 
CoronaCheck-app op: 0800 - 1421. Is de 
uitslag positief, dan krijg je geen corona-
bewijs in de CoronaCheck-app en mag je 
helaas niet op reis. Ga in thuisquarantai-
ne, de GGD neemt contact met je op voor 
bron- en contactonderzoek.

Tips voor een goede voorbereiding
Check eerst de vereisten van je vakan-

tiebestemming op www.wijsopreis.nl. 
Nog geen DigiD? Vraag deze op tijd aan 
via www.digid.nl, ook voor je kinderen. 
Plan je test bij de GGD via 0800 - 5005.

Testen bij thuiskomst
De overheid roept als voorzorgsmaatre-
gel vakantiegangers op om zich bij thuis-
komst te testen met een zelftest, ook als 
zij volledig gevaccineerd zijn. Hiervoor 
worden binnenkort gratis zelftesten uit-
gedeeld door de overheid.

Vakantiegangers die met corona-gere-
lateerde klachten terugkomen van va-
kantie, laten zich uiteraard altijd bij de 
GGD testen. Jongeren kunnen zich na 
hun vakantie ook zonder klachten laten 
testen bij de GGD.

Hulp nodig bij de 
vakantievoorbereidingen?
Bij GGD Brabant-Zuidoost komen veel 
vragen binnen over reizen en de Coron-
aCheck-app, ook over onderwerpen die 
niet bij de GGD liggen. Daarom hieronder 
een handig lijstje om je op weg te helpen 
voor een antwoord op deze vragen:
• Vraag op tijd een DigiD voor jezelf of 
 je kinderen aan via www.digid.nl

• Een afspraak plannen voor een test
 voor je reis kan alléén via het 
 landelijke afsprakennummer 
 0800 - 5005. GGD BZO kan 
 deze test niet voor jou plannen 
 of verzetten.
• De regels voor jouw vakantiebestem-
 ming vind je op www.wijsopreis.nl
• Heb je reisadvies nodig?
 Het contactcentrum van het 
 ministerie van Buitenlandse Zaken 
 is 24/7 telefonisch bereikbaar 
 via +31 247 247 247 en via Whatsapp:
 +316 8238 7796.
• Kijk op wijsopreis.nl voor meer 
 contactgegevens van het 
 contactcentrum.
• Zie je de uitslag wel op www.
 coronatest.nl, maar staat deze 
 na 4 uur nog niet in de 
 CoronaCheck-app? Bel naar de
 helpdesk van de CoronaCheck-app
 op: 0800 - 1421 (gratis). 
• Werkt de CoronaCheck-app niet
 goed? Kijk op CoronaCheck.nl, 
 bel 0800 - 1421 (gratis) of mail 
 naar helpdesk@coronacheck.nl
• Heb je hulp nodig bij het inloggen met
 DigiD? Mail naar info@digid.nl of 
 bel 088 – 123 65 55

REGIO Van 1 juli tot en met 31 augustus kun je bij 
GGD Brabant-Zuidoost zeven dagen per week op afspraak te-

recht voor een gratis PCR-test voor je reis naar het buitenland. 
Op de XL-testlocatie in Eindhoven is dagelijks een vast aantal 

PCR-tests beschikbaar voor reizigers naar het buitenland. 
Op = op, daarna kun je uitwijken naar andere aanbieders van 

gratis testen via www.testenvoorjereis.nl.

Meer weten over testen voor je reis? Kijk op www.testenvoorjereis.nl
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Van Lieshout Packaging BV is een groothandel in duurzame 
verpakkingsmaterialen. Vanuit onze vestiging in Helmond leveren wij 
uit voorraad een zeer breed assortiment aan product beschermend 
verpakkingsmateriaal. Van Lieshout Packaging heeft zich gespecialiseerd in 
verpakkingsconcepten die producten beschermen tijdens transport.

WIE ZOEKEN WIJ
Wij zijn op zoek naar een magazijnmedewerker. In deze functie ben jij 
hoofdverantwoordelijke voor ons magazijn. Je werkzaamheden bestaan deels 
uit orders picken (veelal volle pallets) en de verwerking van binnenkomende 
en uitgaande goederen (pallets). De overige werkzaamheden staan 
hiernaast opgesomd. Samen met je 3 binnendienst collega’s ben je ervoor 
verantwoordelijk dat orders op de juiste wijze ons pand verlaten.

Het betreft een uitdagende functie in een organisatie die volop in beweging is 
en waar je je persoonlijk kunt ontwikkelen. Verder is er volop ruimte voor eigen 
initiatief. We bieden een werkomgeving die professioneel en informeel is.

ALLROUND 
MAGAZIJNMEDEWERKER 
INCL. VOORRAADBEHEER EN SERVICE- EN 
ONDERHOUD WERKZAAMHEDEN (40 UUR)

WAT IS BELANGRIJK IN JE FUNCTIE
• Je beschikt over sociale vaardigheden
• Je bent een allrounder
• Je werkt heel nauwkeurig
• Het werken met je handen en je hoofd goed kunnen combineren
• Oplossingsgericht en klantgericht denken
• Je bent flexibel
• Je gaat makkelijk een gesprek aan met klanten en collega’s
• Je kunt je werk goed plannen en organiseren
• Je kunt goed omgaan met wijzigingen in je planning ten gunste van klanten
• Je zorgt ervoor dat gemaakte afspraken en werkprocessen worden nageleef

DIT IS WAT WE VAN JOU VRAGEN
Je kunt lichamelijk werk goed combineren met geconcentreerd nadenkwerk. 
Je hebt minimaal een MBO+ diploma of werk- en denkniveau. Je beheerst de 
Nederlandse taal in woord en geschrift. Engels is handig voor je contacten met 
buitenlandse chauffeurs. Ervaring met software t.b.v. het binnen boeken van de 
voorraad en het plaatsen van bestellingen is wenselijk.

DIT IS WAT JIJ VAN ONS KRIJGT
7 Gemotiveerde en hardwerkende collega’s. Behalve hard werken wordt er 
samen ook gelachen en kun je rekenen op goede primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden.

JOUW TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
• Orders picken en klaar zetten voor onze externe vervoerder
• Binnenkomende goederen ontvangen, opbergen en binnen boeken in Exact Online
• Kleine orders binnen Helmond wegbrengen naar klanten
• Hoofdverantwoordelijke voor orde, netheid en veiligheid in ons magazijn
• Voorraadbeheer en bestellingen plaatsen t.b.v. de voorraad
• Repareren en schoonmaken van machines die retour komen van klanten
• Verantwoordelijk voor de jaarlijkse onderhoudsplanning voor machines bij klanten
• Eerste aanspreekpunt voor reparaties en storingen
• Onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan machines in de regio

SOLLICITEREN
Je sollicitatie of eventuele vragen kun je richten aan 
Joyce Arts - van Lieshout via Joyce@vanlieshoutpackaging.nl.www.vanlieshoutpackaging.nl
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Het klopt dat de voorjaarsnota voor het 
komend jaar niet geheel sluitend is als 
het gaat om structurele gelden, maar er 
zijn een aantal landelijke ontwikkelingen 
die een positief effect hebben op onze fi-
nanciële ruimte. Zo worden er extra gel-
den uit het Gemeentefonds verwacht, 
alleen mag dit nog niet in de begroting 
worden opgenomen. Daarnaast keert 
het Rijk voor 2022 ruim 1,3 miljard euro 
extra uit aan gemeenten ter compensa-
tie van de tekorten in de jeugdzorg. Met 
deze positieve landelijke ontwikkelingen 
is de verwachting dat de laatste begro-
ting van deze collegeperiode sluitend 
wordt opgeleverd zonder extra maat-
regelen te hoeven nemen. Daarnaast 
hebben we een enorm weerstandsver-

mogen, dus meer dan voldoende buffer 
om eventuele financiële tegenvallers op 
te vangen.

Een andere misvatting is het zogenaam-
de Diftar-systeem, waarbij je betaalt 
per lediging om zo afvalscheiding te 
bevorderen. Er wordt door sommige 
partijen gezegd dat inwoners meer moe-
ten betalen dan voorheen. Het eerlijke 
verhaal is dat je bij 9 keer de grijze bak 
aanbieden even duur uit bent als vorig 
jaar. Daarnaast ben je bij 15 keer de grij-
ze bak aanbieden niet duurder uit dan 
het geval zou zijn zonder invoering van 
Diftar. Zonder invoering van Diftar zou-
den deze kosten direct door onze inwo-
ners opgebracht moeten worden. Uit de 

gegevens van het CBS blijkt bovendien 
dat de bewoners in een Diftar-gemeen-
te gemiddeld minstens 70 euro per jaar 
goedkoper uit zijn dan in een gemeente 
zonder Diftar.

Bovenstaande onderwerpen zijn slechts 
twee voorbeelden van het geven van 
‘alternatieve feiten’ vanuit enkele par-
tijen en actiegroepen, die het anders 
voorspiegelen dan de daadwerkelijke 
cijfers laten zien. Op deze manier wor-
den onze inwoners op het verkeerde 
been gezet en neemt het vertrouwen 
in de Helmondse politiek alleen maar 
verder af. Een positief kritische houding 
en het meegeven van aandachtspunten 
is natuurlijk goed, maar het moet niet 

doorslaan naar politiek hooliganisme. 
De politieke partijen in de Helmondse 
gemeenteraad hebben hier, samen met 
het college van B&W, een verantwoor-
delijkheid in om het eerlijke verhaal te 
vertellen en onze inwoners op een juiste 
manier te informeren. We moeten het 
samen doen. 

Jochem van den Bogaard
Raadslid D66

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Van den Bogaard:
het eerlij ke verhaal

We leven in een tijd waarin het populisme welig tiert, ook in Helmond. Het wordt steeds lastiger om 
het eerlijke verhaal en de nuance te laten horen tussen al het populisme, nepnieuws en geroeptoe-
ter. Dit is een serieus risico voor het vertrouwen in de Helmondse politiek. Een voorbeeld hiervan is 

de fi nanciële positie van de gemeente. Er zijn partijen die spreken over ‘geld smijten’, ‘lege spaar-
pot’ en ‘sinterklaascollege’ als het gaat om de gemeentefi nanciën. 

Jelle Goselink 
ook komende 
seizoenen 
actief voor
Helmond Sport
HELMOND Jelle Goselink blijft 
behouden voor Helmond Sport. 
De 21-jarige centrumspits te-
kent, onder voorbehoud van de 
medische keuring, een contract 
voor twee jaar.

Afgelopen seizoen werd Goselink 
gehuurd van Almere City, waar 
zijn contract deze zomer afliep. 
In 34 competitiewedstrijden voor 
Onze Club kwam hij tot acht goals 
en drie assists. In de maand april 
werd Goselink door onze eigen 
supporters uitgeroepen tot Speler 
van de Maand.
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Van nood naar 
de mooiste noot! 

Hoe klinkt Pabo? Zo klinkt Pabo!

De kinderen van Zanggroep Pabo, Pa-
bo-Junior, mochten al weer repeteren 
aangezien zij onder de 12 jaar zijn. Dat 
hebben zij dan ook gedaan. Vanaf me-
dio juni zijn de repetities hervat onder 
leiding van nieuwe dirigente Tina Brou-
wers. Hoe mooi is het om de kinderen te 
zien stralen bij het weerzien van elkaar. 
16 maanden is niet niks als je met elkaar 
je hobby niet kan uitvoeren.
Gelukkig mogen ook de oudere leden 
vanaf 1 juli aanstaande weer binnen 
gaan repeteren, uiteraard met de gel-
dende 1,5 meter afstand. 

Zanggroep Pabo heeft een 
roerige periode gehad
Zo verhuisden we in de coronatijd met 
alle materialen van de oude repetitielo-
catie naar de nieuwe locatie in Wijkhuis 
de Fonkel. Ook namen we afscheid van 
een dirigent die 5 jaar goed bezig is ge-

weest en Pabo-Junior heeft laten groei-
en. Dat betekende dus een zoektocht 
naar een nieuwe dirigent. 

Achter de schermen is het bestuur dan 
ook volop bezig geweest. Zo ook om alle 
RIVM-richtlijnen te vertalen naar de 
leden en alternatieven te organiseren 
voor het wegvallen van de repetities. Za-
ken die online gedaan konden worden, 
zijn met veel enthousiasme ontvangen 
bij onze leden, zoals een quiz, de Pa-
bo-challenge, een escaperoom-speur-
tocht, een stembandenoefening met 
Lax-Vox en een digitale ledenvergade-
ring. Nee we hebben niet stilgezeten, 
maar dat neemt niet weg dat het gemis 
om samen te komen groot is. 

Op 17 april 2019 bestond Zanggroep 
Pabo 50 jaar. We kozen ervoor om dit 
hele feestjaar diverse gratis wijkconcer-

ten te geven voor iedere Helmonder. Tel-
kens samen met een vereniging die uit 
die wijk zelf kwam, zoals het Helmonds 
Muziek Corps, Vrouwenkoor Confetti, 
Dansgroep Danstijd en de leerlingen van 
de Kempel onder de titel ‘Pabo meets 
Pabo’. Een misverstand dat we vaak ho-
ren, is dat er gedacht wordt dat wij een 
afgeleide zijn van de Pabo-opleiding. 
Nee, Pabo is de Latijnse afkorting van 
Pastor Bonus, oftewel Goede Herder, 
en daar ligt de oorsprong van ons koor 
in 1969 in de Goede Herderkerk. 50 jaar 
Zanggroep Pabo, we hebben de start 
goed ingezet en het hele jaar gevierd 

in alle wijken, echter de Grande Fina-
le van onze Jubileumshow ‘Melodrie’ 
moest tot driemaal verzet worden van-
wege corona. Uiteindelijk hebben we 
de moeilijke beslissing moeten nemen 
om de show te annuleren. Erg jammer, 
we waren immers al ruim 3 jaar verder 
vanaf de start van de repetities voor de 
show.  Gelukkig, we mogen weer, en ja, 
we hebben al het één en ander op stapel 
staan. Blijf ons volgen op social media, 
zoals Facebook en Instagram.

Ben jij ook zo gek op zingen, net als wij? 
Zit je of ga je naar groep 4? Kom snel 

een keer bij Pabo-Junior kijken. Info via 
junior@zanggroeppabo.nl.

En voor de papa’s of de mannen: is je 
stem aangeboren, laat dan zeker iets 
van je horen! We verwelkomen jullie 
graag. Meer info is te vinden op:
www.zanggroeppabo.nl

Zangroep Pabo is onderverdeeld in Pa-
bo-Junior, Pabo-Jeugd, Pabo-Koor en 
Pabo-Band.

Onze repetities zijn op donderdagen in 
Wijkhuis de Fonkel.

HELMOND Vrijdag 18 juni 2021, de persco om 19.00 uur. 
Wat een genot om te horen dat de nood van ruim 16 maanden 
niet mogen zingen, wordt veranderd in eindelijk weer zingen 
met de juiste noot. Koorleden, dirigent en bandleden zijn dan 

ook ontzettend blij om elkaar weer te zien en samen muziek te 
mogen maken na zo een lange tijd.

F | Dave van Hout

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

Voor al uw natuursteen binnen-buitenwerken

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

- Raamdorpels
- Deurlijsten

- Keukenbladen
- Muurafdekken

- Deurdorpels
- Etc.

- Vensterbanken

Beekerheide 26 - Beek en Donk - 0492-729479

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

www.hardstenendorpels.nl

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

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

DOUGLAS BALKEN 
EN PLANKEN 
UIT VOORRAAD 
LEVERBAAR! Douglas 

boomschorsplanken

Overkapping met
douglas hout
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Open

Re-Mind
www.re-mind.eu

kaart

Lou i s e

Van prikkelarm 
naar overprikkeld

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

www.helmondnu.nl

Nu de coronamaatregelen grotendeels verdwij nen, komt langzaam 

ook het normale, drukke leven weer op gang. Dat terwij l we inmiddels 

allemaal best wel gewend waren aan de rust en de stilte, want hoe veel 

weerstand bij na iedereen voelde bij  alle beperkingen: het was ook een 

tij d van rust, van lege agenda’s en weinig verplichtingen.

Tegelij kertij d maakte dat het leven in coronatij d best prikkelarm: thuis-

werken zonder prikkels van collega’s, met weinig omgevingsgeluiden en 

weinig afl eiding door feestjes en sociale contacten. Ineens mogen we weer 

de drukke wereld in, die wereld waarin het lij kt of prikkels ineens veel 

meer voelbaar zij n en veel harder binnenkomen. Wat logisch is, want 

ons systeem moet weer wennen aan al die geluiden en de drukte om ons 

heen en dat zou er wel eens toe kunnen gaan leiden dat we ons, zeker in 

het begin, overprikkeld gaan voelen.

Dat heeft niets met hooggevoeligheid te maken, maar alles met ons brein; 

door de lange lockdown zij n onze hersens gewend geraakt aan veel 

minder prikkels. Ga je nu volop feesten in volle kroegen of naar drukke 

feestjes, of naar andere drukke omgevingen of activiteiten, dan moet 

datzelfde brein extra hard aan de slag om al die prikkels te verwer-

ken, raakt uitgeput en overprikkeld en komt in de stress-stand. Dat je 

hersenen die overload aan prikkels niet aankunnen, zal je in het begin 

niet merken. Pas na een tij dje zal je merken dat je afweer minder is en 

je slaappatroon verandert, waardoor je je moe gaat voelen en steeds 

prikkelbaarder wordt.

In mij n praktij k hoorde ik deze week al regelmatig de opmerking dat 

agenda’s als vanzelf weer volstromen, vaak gevolgd door een diepe 

zucht. Want al misten we die sociale contacten, de feestjes en het uit-

gaan, de rust, het niet moeten, hád ook wel iets.

Dat is dan ook wat ik als tip mee wil geven: bouw al die prikkelrij ke 

activiteiten langzaam weer op, zodat je brein rustig weer kan wennen. 

Bouw rust in, zodat er balans is tussen inspanning en ontspanning, je 

brein is je er dankbaar voor!

Groetjes,

Louiseredactie@deloop.eu.

Het Speelhuis is meer dan klaar 
voor een nieuw theaterseizoen

Ruimte voor groei
Niet alleen de timing, maar ook de 
vorm waarin een nieuw seizoen bekend 
wordt gemaakt en in de verkoop gaat, is 
anders dan anders. “De geluiden van-
uit onze regering richting het culturele 
veld zijn positief. Er lijkt weer steeds 
meer mogelijk. Dat geeft vertrouwen en 
energie! Tegelijkertijd hebben we het af-
gelopen jaar geleerd hoe belangrijk het 
is om flexibel te kunnen meebewegen 
én daarover duidelijk te communiceren. 
Daarom starten we de verkoop in de 
veilige setting van 120 zitplaatsen per 
voorstelling. Hopelijk schalen we later in 
het seizoen op naar onze volledige zaal-
capaciteit”, vertelt de theaterdirecteur. 
Daar zit dus nog groei. “Ik raad ieder-
een aan om zich in te schrijven voor de 
wachtlijst, wanneer een voorstelling op 
‘voorlopig vol’ staat. Je krijgt dan direct 
een seintje van ons wanneer de zaal ver-
der wordt opengesteld. Zo ben je er dan 
als eerste bij!”, aldus Jochem Otten. De 
groeipotentie zit niet alleen in het aantal 
beschikbare stoelen, maar ook in het 
aantal voorstellingen. “Circa 80% van 
de voorstellingen komt op 1 juli online. 
Dat geeft ons speelruimte om nog kan-
sen te pakken die zich in de loop der tijd 
voordoen. Bovendien geeft het voor de 
bezoeker duidelijkheid en vertrouwen. 
Je weet dat wat gepubliceerd is, ook 
zeker doorgaat.” 

Eerste namen
Wat kan men verwachten na dit bizarre 
jaar waarin zoveel moois niet door kon 
gaan? Het Speelhuis belooft een liefde-
vol weerzien met vertrouwde makers, 
zoals theaterdieren Gerard van Maasak-
kers en het Nederlands Blazers Ensem-
ble, die jaar op jaar terugkeren naar het 
Helmondse. 

Ook nieuwe artiesten als Jeroens Clan 
en Lisa Ostermann, die nog aan het 
begin van hun carrière staan, hebben 
een plek in het kleurrijke programma. 
En zoals men kent van het Helmondse 
theater, bestijgt ook lokaal talent het 
podium. Zo wordt het seizoen geopend 
met een eerbetoon aan de Helmondse 
theatergrootheid Bert Kuijpers en komt 
in de kerstvakantie de Helmondse Mu-
sical Academy naar Het Speelhuis. Ook 

dit jaar heeft Het Speelhuis weer in alle 
genres grootheden weten te strikken. 
Denk aan de broers uit Vlaanderen 
Kommil Foo, Koefnoen, Iris Hond met 
Kamerata Zuid, Toneelgroep Maastricht, 
The Ruggeds, Loes Luca, Huub, Fedja 
en niet te vergeten Guido, Marc-Marie 
en Youp. Wat zijn we blij dat ze weer 
naar Het Speelhuis komen. Komend 
seizoen wordt mooier dan ooit!

Fijn en veilig theaterbezoek
Hera Bombeeck, verantwoordelijk voor 
de kaartverkoop en publiekservice bij 
Het Speelhuis, vertelt: “Om de zaalca-
paciteit aan te kunnen passen op de si-
tuatie, verkopen we onze voorstellingen 
dit seizoen niet op rij- en stoelnummer, 
maar werken we met een volloopzaal. 
Dat betekent dat bezoekers ter plaatse 
een plek krijgen toegewezen op volgorde 
van binnenkomst. Zo blijven wij flexibel 
en kunnen we opschalen en inkrimpen. 
Voor ons staat voorop dat we een fijne 
en veilige avond voor onze bezoekers 
kunnen creëren.”

Bezoekersinformatie wordt door Het 
Speelhuis continu geactualiseerd op 
de website theaterspeelhuis.nl. Ook 
de theaterbalie is vanaf 1 juli van dins-
dag tot en met vrijdag van 11:00 uur tot 
14:00 uur na lange tijd weer telefonisch 
bereikbaar voor vragen.

HELMOND Donderdag 1 juli om 09:00 uur verschijnt het programma van seizoen 2021/2022 op 
de website van Het Speelhuis. “Eindelijk! Voorzichtig, veerkrachtig en vol vertrouwen blikken we voor-

uit”, aldus Jochem Otten, directeur van de Helmondse schouwburg. Vanaf 1 juli is het grootste deel van 
het seizoen online te bekijken, vanaf 8 juli zijn de kaarten te bestellen, maar er volgt meer. “De komende 

tijd worden actuele bevestigingen nog toegevoegd in het programma. Zo kunnen we kansen in de loop 
van het jaar optimaal benutten en wordt ons aanbod doorlopend verrijkt”, licht Otten toe. 

Phileutonia on tour

HELMOND Na een lange periode van 
stilte, mogen we eindelijk weer muziek 
maken en daarvan willen we heel Hel-
mond laten meegenieten. Op zaterdag 
10 juli trekt de Koninklijke Stadshar-
monie Phileutonia daarom door de 
stad, waarbij we op een vijftal locaties 
onze klanken zullen laten horen. 

Om 10.00 uur starten we in de Markthal 
in Brandevoort, waarna we via Mier-
lo-Hout en het Elkerliek Ziekenhuis naar 
de wijk Dierdonk trekken, waarna we 
om 15.00 uur onze tour weer afsluiten 
in de kasteeltuin. Wij zorgen voor vrolijke 
muziek en rekenen op mooi weer, een 
enthousiast publiek en veel gezelligheid. 

Zorg dat je daar bij bent!

Het volledige programma 
is als volgt:
10.00 uur - 10.30 uur
Concert Brandevoort, Markthal
Adres: De Plaetse, 5708 ZZ Helmond

11.00 uur – 11.30 uur
Concert Mierlo-Hout, 
plein voor Alphonsus
Adres: Hoofdstraat 176, 
5706 AP Helmond

12.00 uur – 12.30 uur
Concert hoofdingang 
Elkerliek Ziekenhuis
Adres: President Rooseveltlaan, 
5707 GA Helmond

13.30 uur – 14.00 uur
Concert Dierdonk Plaetse
Adres: Dierdonkpark 10 (parkeerplaats 
Albert Heijn), 5709 PZ Helmond

F | Koninklij ke Stadsharmonie Phileutonia

14.30 uur – 15.00 uur
Concert kasteeltuin
Adres: Kasteelplein 1, 5701 PP Helmond
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Honda Jazz 1.3 i-VTEC Trend 2016
77Dkm, Airco, Cruise control, BlueTooth, 
Parkeersensor, USB, € 179 p/m 11.950

Škoda Fabia 1.0 Sprint 2016
44Dkm, Airco, Multimediascherm,
€ 149 p/m 9.940

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 Ceed 1.6i Business 2013
Navigatie, Camera, Cruise control, 
Climate control 10.945

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 Qasqhai 1.3i 160Pk N-Tec 2020
Automaat, Schuifdak, 18ich, Trekhaak , 
5400Km 33.445

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 Swift 1.2 Dynamic Automaat 2015
55Dkm, Airco, Cruise control, LED, 
Elektrische ramen, LMV, € 169 p/m 11.950

Suzuki Celerio 1.0 Comfort Automaat 2017
28Dkm, 12 Maanden garantie, Hoge zit, 
Airco, Zeer zuinig, € 159 p/m 10.950

Renault Kadjar 1.2 TCe Intens 131PK 2016
60Dkm, Navigatie, PDC, ECC, Keyless, 
Cruise control, Lmv, € 245 p/m 15.950

Audi Q3 1.4 TFSI CoD Sport Aut. 201
54Dkm, Automaat, Sportstuur, Navigatie, 
Cruise, ECC, Xenon, St.verw, € 299 p/m 24.945

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

Suzuki Vitara 1.4 S Allgrip Automaat 2017
70Dkm, 4x4, 140 PK, Navigatie, Camera, 
Leder, LED, Luxe uitvoering, € 299 p/m 20.950

(0492) 588 972 www.brabantautolease.nl

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

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

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

(0492) 588 988 www.vdnieuwenhuijzen.nl

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

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

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

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

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

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

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

AUTODROOM HELMOND
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Amazone uit Helmond kringkampioen 

Aukje Klaasen, 18 jaar, heeft zich niet al-
leen gequalificeerd, maar is daarbij ook 
kringkampioen geworden in haar gere-
den klasse met de 8-jarige merrie Magic 
Girl Iline! De amazone en haar paard 
reden alle drie selectiewedstrijden, 
waarbij ze elke keer thuiskwamen met 

zeker twee winstpunten. Aukje: “Het 
duurde even voordat ik besefte dat we 
kringkampioen waren geworden. Ik ben 
zo trots op mijn paard, dat ze zo haar 
best voor me doet. En zonder de hulp 
en lessen van Caeley Althuizen zou het 
nooit gelukt zijn. Iline en ik gaan zeker 

ons best doen op de kampioenschap-
pen!” De Brabantse kampioenschappen 
zijn door de maatregelen van COVID-19 
verdeeld over 3 weekenden, het eerste 
weekend startende op vrijdag 9 juli. We 
wensen Aukje en de andere deelne-
mende ruiters heel veel succes!

Aukje Klaasen met Magic Girl Iline in actie tij dens hun dressuurproef | F Arjan Klaasen

HELMOND Zondag 27 juni is de laatste selectie verreden van kring Helmond. 
Tientallen ruiters hebben samen met hun paard gestreden voor een plaatsing voor de Brabantse 

Kampioenschappen, die dit jaar gehouden worden in Schijndel. 

Planten langs de beek
Natuurwandeling in het Goorlooppark

Onlangs berichtten nagenoeg alle media over de uitbundige en massale bloei 
van klaprozen in de bermen. Terecht, het was ook uitzonderlijk. Het viel ook ie-
dereen op. Minder opvallend, maar zeker zo fraai, is de variatie in andere bloei-
ende planten in wegbermen en langs de oevers van beken. Tijdens deze wan-
deling richten we ons speciaal op dat laatste: bloeiende planten aan de oevers 
van een beek; in dit geval de Goorloop tussen de spoorlijn en de Mierloseweg.

Bij de reconstructie van de Goorloop in 2015 werd de rechte beek weer kronke-
lend gelegd en zijn de oevers verbreed en natuurlijker gemaakt. Daarmee werd 
Helmond een nieuw park rijker, het Goorlooppark dat in 2018 geopend werd.

De plantenwerkgroep van het IVN heeft in 2018 en 2019 enkele malen, in 
verschillende seizoenen, geïnventariseerd welke planten zich op de kale overs 
vestigden. Dat leverde in 2018 een lijst van 160 plantensoorten op en in 2019 
152 soorten. In totaal werden bijna 200 soorten waargenomen.

Leden van de plantenwerkgroep laten tijdens deze wandeling een deel van dat 
enorme aantal soorten zien. Uiteraard zal de aandacht vooral uitgaan naar de 
op dit moment bloeiende soorten.

Nadere inlichtingen bij:
Coördinator natuurgidsen: Anne Regts tel. 06 – 20 49 14 28 of 
wandelen.ivn.helmond@gmail.com.
Algemene informatie over het IVN kun je vinden op www.ivn.nl/helmond

HELMOND-WEST Op zondag 3 juli om 14:00 uur 
houdt het IVN een natuurwandeling in het Goorlooppark. 

Het verzamelpunt is de parkeerplaats bij speeltuin 
Helmond-West, Arbergstraat 85, 5707 TK Helmond. 

Deelname is gratis. Aanmelden vooraf is niet meer nodig.

F | IVN Helmond

Zomeragenda EnergieHuis Slim Wonen
Kalender juli en augustus

Nieuw in de regio: 
EnergieHuisSlimWonen.nl
EnergieHuis Slim Wonen is het nieuwe 
serviceloket en website van, voor en 
door bewoners in de regio: gratis dien-
sten voor bewoners en huiseigenaren 
om slim energie te besparen of op te 
wekken met deskundige gratis voorlich-
ting om jouw woning te verduurzamen.

Slim besparen en gratis
voorlichting nu voor 8 gemeenten
EnergieHuis Slim Wonen is een nieuwe sa-
menwerking met gratis diensten voor en door 
bewoners en huiseigenaren van 8 gemeen-
ten. Bekijk ook de lokale initiatieven en acties 
op de website via ‘Jouw Gemeente’: Asten, 
Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Hel-
mond, Laarbeek, Nuenen en Someren.

5 Gratis bewonerswebinars 
juli-augustus 2021
• 5 juli: Zonnepanelen: 
 zelf slim elektriciteit opwekken?
• 12 juli: Warmtepomp: een slimme
 oplossing voor jou, ja of nee?
• 16 augustus: Slimme isolatie: wat je
 bespaart hoef je niet op te wekken!
• 23 augustus:: Workshop 
 woningquickscan-score van je 
 eigen woning bepalen!
• 30 augustus: Zonnepanelen:
 zelf slim elektriciteit opwekken?
• 31 augustus: Start gratis 
 opleiding ‘Energiecoach worden’

Zomerdiensten en gratis 
voorlichting 
• Gratis spreekuur via 
 085 – 041 00 41 op dinsdag en 
 donderdag van 13.00 tot 17.00 uur
• Via ‘Slim starten’, 8 zelftests
• Via ‘Slim verder’, bepaal ‘jouw 
 routeplanner’ of bekijk alle 
 bespaarmaatregelen
• Serviceloket-emailservice voor korte
 vraag via:

info@energiehuisslimwonen.nl
• Van 16 juli tot en met 16 augustus
 geen webinars of afspraken met 
 een Energiecoach!

Top 5 meest gekozen op 
www.energiehuisslimwonen.nl
1. Via ‘Slim starten’ de gratis 
 eigen woning-quickscan 
2. Via ‘Jouw gemeente’ lokale acties 
 en bedrijven in de regio

3. Via ‘Agenda’ aanmelden gratis 
 webinars, workshops
4. Via ‘Slim starten’ leuke 
 bespaartest, je energiegedrag testen
5. Alle (lokale) subsidies en 
 leningen handig in 1 overzicht

15 aanmeldingen opleiding
‘Bespaar- en Energiecoach worden’!
Heb jij je woning al extra verduurzaamd 
en of extra energiebespaarmaatregelen 
toegepast en zou jij deze kennis willen 
delen om ander bewoners te helpen 
met hun woning te verduurzamen? Geef 
je dan ook op voor de gratis opleiding 
‘Energiecoach worden’ bij EnergieHuis 
Slim Wonen en wij nemen contact op!

Contact met Serviceloket 
Kijk op de website bij ‘contact’ voor de 
opening- en bezoekerstijden of mail naar 
info@energiehuisslimwonen.nl

EnergieHuis Slim Wonen aan de Torenstraat 3-5 | F Wendy Lodewij k

Wie op onze website kijkt, zou de indruk kunnen krijgen dat we in rustig 
vaarwater zitten. Achter de schermen hebben we het echter razend druk. 
Veel opvanggezinnen zijn bezig met het verzorgen en socialiseren van nu 
al meer dan honderd(!) kittens, de eerste golf van de kittentsunami. En in 
het asiel zelf zitten veel meer katten dan er op de website staan, maar die 
zitten allemaal in een kort of vaak lang medisch traject. We hebben een kat 
met gebroken kaak, een kat met gebroken kaak én gebroken voorpoot, 
een kat met schimmel in strikte isolatie, maar liefst drie katten met een 
allergie waardoor ze erge jeuk hebben en zichzelf openkrabben, en een 
katje dat schrikbarend slecht binnenkwam en nu behandeld wordt voor een 
haperende alvleesklier. Verder nog de gebruikelijke oogprobleempjes. Alles 
bij mekaar hebben we het dus veel drukker dan u zou denken! U ziet onze 
‘klussen’ vanzelf te zijner tijd alsnog ter adoptie aangeboden worden. Want 
dat is natuurlijk waar we het voor doen. 

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:  0492 - 51 39 71

ACHTER DE SCHERMEN



20 vrijdag 2 juli 2021 de loop weekkrant HELMOND

PLEZAND
HELMOND 2021

CREASPORTIEF MET ZAND

Durft jouw club deze 
challenge aan?

Win € 500,- voor de clubkas

Van 10-18 juli in de Elzas Passage
10 clubs strijden om de de eerste Plezand-Trofee,  

€ 500,- voor de clubkas en natuurlijk eeuwige roem.
Schrijf je club of vereniging nu in. Het maximale aantal clubs bedraagt 10.

Kijk voor meer informatie op www.elzaspassage/plezand.nl

Beeld je sport uit in zand!

D E  C L U B  C H A L L E N G E  V A N  2 0 2 1

fI

GRATIS 
PARKEREN

DE GROOTSTE VAN DE REGIO • MEER DAN 150 TOPMERKEN
STYLE EXPERTS ALTIJD AANWEZIG • DORPSSTRAAT 161B MIERLO
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SHOP DE SALE MET 20% KORTING ONLINE WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

START SALE STAPELKORTING 20%-25%-30%* 
& OUTLET ALLES 50% TOT 70%

Onderstaand krantenknipsel kwam ons onder ogen, bewaard uit de jaren ’70. 
Wij denken dat vele Helmonders het leuk zullen vinden om deze tekst (van 

een oud liedje) over Helmondse bijnamen te lezen. Volgens de begeleidende 
tekst komt het liedje uit het begin van de 20e eeuw, maar veel bijnamen zullen 
wellicht nog wel een belletje doen rinkelen. Wij hopen dat u het met net zoveel 

plezier zult lezen als wij dat zelf hebben gedaan.

Uit de oude doos…

hartstichting.nl
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Vrijwilliger van de Maand - Thiel:
“De kinderen zijn mijn grootste motivatie”

Hoe ben je als vrijwilliger in 
de vereniging gerold?
“Ik heb als jong mannetje hier al op 
zwemles gezeten. Toen ik mijn diploma’s 
had, ging ik verder voor de brevetten en 
klosjes, zoals de reddingsbrigadediplo-
ma’s toen nog genoemd werden. Vanaf 
een jaar of 16 ben ik les gaan geven bij 
het snorkelen en de kleine badjes. Hier 
ben ik steeds verder ingerold. Tussen-
door ben ik twee keer weggeweest, 
maar ik kwam telkens terug omdat ik 
het zwemmen, de mensen en het lesge-
ven miste. Bovendien doe ik aan duiken, 
waarvoor een goede conditie nodig is.”

Wat zijn jouw taken binnen 
de reddingsbrigade?
“Ik volg nu een opleiding tot Assistent 
Zwemleider. In het najaar haal ik mijn 
diploma, waarna ik kan beginnen met 
de gewone instructeursopleiding. Naast 
lesgeven, help ik mee als bewaker tij-
dens evenementen en doe ik onderhoud 
bij varend redden. Ik ben autospuiter 

van beroep en kan mijn kennis hiervan 
goed inzetten bij de vereniging. Zo heb ik 
samen met Tim onze nieuwe boot vorig 
jaar helemaal opgeknapt en vaarklaar 
gemaakt.”

Wat brengt het doen van 
vrijwilligerswerk jou?
“Het leukste vind ik om mezelf nuttig te 
maken binnen de club. De kinderen zijn 
mijn grootste motivatie. Als ze naar je 
toekomen: ‘Hé meneer Thiel, gaan we 
vandaag weer onder water zwemmen?’ 
Van dat soort momenten word ik heel 
vrolijk. 

Daarnaast zwem ik zelf ook graag. Je 
kunt er je energie in kwijt en ook de 
techniek vind ik heel interessant. Hoe 
je met een gekke greep iemand in pa-
niek kunt redden. Je leert jezelf inzet-
ten als hulpverlener in noodsituaties 
en dat vind ik heel mooi. Als ik mezelf 
in vieren kon splitsen, zou ik nog meer  
willen doen.”

Wat vind je van De Reddingsklos 
en haar vrijwilligers?
“Het is een mooi clubje mensen bij el-
kaar. Iedereen draagt op een eigen ma-
nier een steentje bij. Het is een hechte 
club en iedereen is er welkom. Ik vind 
het erg gezellig hier.”

Wat zou je zeggen tegen de 
mensen die twijfelen om een 
handje te helpen?
“Trek je zwembroek aan en kom lekker 
zwemmen! Je kunt gewoon beginnen 
met zwemmen als recreant. Mocht je 
dat echt leuk vinden, zet je je in als vrij-
williger. Draai een keertje mee, neem 
een kijkje binnen de vereniging, maak 
een praatje met de mensen die er rond-
lopen. Iedereen staat open voor ande-
ren. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!”

Over het Nationaal Jaar 
Vrijwillige Inzet 2021
In heel Nederland zetten mensen zich 
met veel ambitie en gedrevenheid in 

voor een ander en zorgen voor verbin-
ding in onze samenleving. Om deze 
dromen en ambities vorm te geven, or-
ganiseert het vrijwilligersveld, dat zich 
verenigt in Vereniging Nederlandse 
Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), 

in 2021 een campagnejaar waarin we 
meer mensen enthousiast maken voor 
het vrijwilligerswerk en een diversere 
groep mensen aanspreken om zich in 
te zetten voor een ander en de samen-
leving. Want Mensen maken Nederland.

Thiel Tielen | F De Reddingsklos

HELMOND Met het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021 wil het vrijwilligersveld meer mensen 
oproepen om zich in te zetten voor een ander. In het kader van de landelijke campagne Mensen 

maken Nederland deelt Helmondse Reddingsbrigade de Reddingsklos de vele verschillende 
gezichten achter de vereniging. In juni is Thiel Tielen (33) de Vrijwilliger van de Maand: 

“Als ik mezelf in vieren kon splitsen, zou ik meer willen doen.”

Meer informatie vind je op www.mensenmakennederland.nu

www.helmondnu.nl

Bijna een derde minder kilometers afgelegd in 2020

De afname van de mobiliteit deed zich 
voor in een periode dat er vanwege de 
coronapandemie diverse mobiliteitsbe-
perkende maatregelen en adviezen van 
kracht waren, zoals de tijdelijke sluiting 
van een aantal bedrijfstakken en de op-
roep om zoveel mogelijk thuis te werken. 
Hoewel de mate waarin deze maatrege-
len van invloed waren niet is vastgesteld 
en er ook andere factoren een rol kunnen 
hebben gespeeld, tekenden de duur en 
diversiteit van de maatregelen het weke-
lijkse mobiliteitsbeeld in 2020. In week 
11 van 2020 (9 tot en met 15 maart) ging 
de zogenoemde ‘intelligente lockdown’ in. 
De gemiddeld afgelegde afstand per per-
soon per dag daalde van 34,0 kilometer 
in week 10 (2 tot en met 8 maart) naar 
12,3 kilometer in week 14 (30 maart tot 
en met 5 april). Daarna nam de afgelegde 
afstand per dag weer geleidelijk toe, tot 

in week 31 (27 juli tot en met 2 augustus) 
weer bijna hetzelfde niveau werd bereikt 
als in dezelfde periode in 2019 (31,5 ki-
lometer per dag). Na de zomer nam het 
aantal COVID-besmettingen weer toe, en 
greep de overheid in met nieuwe maat-
regelen. De mobiliteit nam weer af, maar 
minder dan tijdens de eerste lockdown. 
In de laatste weken van 2020 daalde de 
gemiddelde afstand tot iets onder de 20 
kilometer per persoon per dag.

Meer gelopen, grootste krimp 
in openbaar vervoer
Voor alle vervoerwijzen nam in 2020 het 
totaal aantal afgelegde kilometers af, be-
halve voor lopen. Lopend werd 6,6 mil-
jard kilometer afgelegd, bijna 1,5 miljard 
(29 procent) meer dan in 2019. Achter 
het stuur van een personenauto werden 
27,9 miljard (26 procent) minder kilome-

ters afgelegd dan in 2019. Het aantal kilo-
meters op de passagiersstoel daalde met 
13,2 miljard (34 procent). De grootste 
krimp in het aantal afgelegde kilometers 
deed zich voor bij het openbaar vervoer: 
het aantal reizigerskilometers met de 
trein daalde met 14,4 miljard kilometer 
(60 procent). Het aantal kilometers dat 
werd afgelegd met bus, tram en metro 
daalde met 54 procent. Ook de op een 
fiets afgelegde afstand nam af, van 17,6 
miljard kilometer in 2019 naar 15,4 mil-
jard kilometer in 2020 (bijna 13 procent).

Toeren en wandelen in trek
In 2020 was er een daling van de afge-
legde afstand voor alle reismotieven, 
behalve bij toeren of wandelen. Met 
die reden, een rondje rijden of lopen 
ter ontspanning, legden Nederlanders 
in 2020 bijna 29 procent meer kilo-

meters af dan in 2019. Gedurende de 
coronapandemie waren er periodes 
dat dit, soms beperkt tot een maximaal 
aantal personen of alleen met gezinsle-
den, een van de weinige mogelijkheden 
was om buitenshuis te ontspannen.  
In 2020 werd in totaal 12,2 miljard kilo-
meter afgelegd om te toeren of te wande-
len, tegen 9,5 miljard kilometer in 2019. 
Bij alle andere reismotieven was het aan-
tal afgelegde kilometers vaak aanzienlijk 
minder dan in 2019. Vooral na de oproep 
van de overheid om zo veel mogelijk thuis 

te werken, daalde het aantal kilometers 
van en naar het werk. 

Dit nam in 2020 af met ruim 36 procent. 
Ook waren de mogelijkheden om te win-
kelen in niet-essentiële winkels beperkt 
door perioden van winkelsluitingen, of 
beperkte toegang onder strikte voorwaar-
den (daling van 20 procent). Uitgaans-
gelegenheden, sportscholen (daling 40 
procent) en scholen en kinderopvang (50 
procent minder kilometers) waren een 
deel van 2020 niet geopend.

REGIO Nederlanders legden in 2020 in eigen land 147 miljard reizigerskilometer af te voet, 
met fiets, auto, trein of een ander vervoermiddel. Dat is bijna een derde minder dan de 211 mil-
jard kilometer een jaar eerder. Er werd meer gelopen, maar voor alle andere vervoerwijzen nam 
het aantal gereisde kilometers af. Dit is mede toe te schrijven aan de coronamaatregelen, zoals 
de ‘intelligente lockdown’ vanaf maart met onder meer tijdelijke sluitingen van horeca, scholen 

en kinderopvang. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de mobiliteit 
van de Nederlandse bevolking van 6 jaar of ouder.
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KADOBOEK
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IS NU ONLINE!

MEEDOEN MET HET 
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VAN HELMOND?

SCHRIJF JE NU IN!
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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.
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3 STAND NA ETAPPE

Deelnemer E1 E2 E3
Totaalsc

ore
1 85 - Stiphout, H 48 50 52 150
2 86 - Romonesco, J 43 43 52 138
3 52 - Brouwers, E 48 50 22 120
4 71 - Kleine, PM 46 43 30 119
5 39 - Kuijpers, T. 50 44 24 118
6 7 - Deursen, M 37 50 30 117
7 26 - Laptoptr. 37 50 30 117
8 27 - Laptoptr. 37 50 30 117
9 14 - Bovendeerd, I 43 43 30 116

10 48 - Voort, M 43 43 30 116
11 23 - Gubbels, M 30 43 40 113
12 11 - Luijten, E 60 36 15 111
13 36 - Kuijpers, T. 31 43 37 111
14 10 - Luijten, Fr 47 43 19 109
15 37 - Kuijpers, T. 36 35 38 109

61 59 - Verhorevoort, H. 37 35 11 83
62 81 - Gerrits, Th 31 43 9 83
63 40 - Kuijpers, T. 31 28 23 82
64 78 - Bijnen 16 37 28 81
65 1 - Snijders, P. 31 28 20 79
66 70 - Kleine, PM 31 28 20 79
67 87 - Verstappen, W. 43 28 8 79
68 90 - Asseldonk, V 22 44 13 79
69 34 - Kuijpers, D. 27 21 30 78
70 62 - Verheijen, M 30 28 20 78
71 65 - Hoek, PM 35 38 4 77
72 83 - Hoof, W 12 15 50 77
73 21 - Rooij, A 26 44 4 74
74 63 - Stiphout, B 32 37 5 74
75 73 - Vossenberg 28 22 24 74
76 74 - Smokey fox 38 29 6 73
77 58 - Verhorevoort, J. 30 28 11 69
78 69 - Digitaal 12 15 38 65
79 82 - Hoof, W 22 22 21 65
80 22 - Aerle, A 19 25 18 62
81 53 - Veldhoven, L 22 33 0 55
82 32 - Kuijpers, D. 0 0 54 54
83 42 - Kuijpers, T. 15 21 9 45
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84 41 - Kuijpers, T. 20 22 0 42
85 20 - Reek, P 22 11 6 39
86 33 - Kuijpers, D. 0 0 23 23

DAGPRIJS NAAR  
D.KUIJPERS MET 54 

PUNTEN
MET LIJST 32

ETAPPE
TYPE VLAK DATUM

STAGE VAN LORIENT 28-jun
3 KM

AAN- NAAR PONTIVY 182
KOMST RUGNRs                 NAMEN  RENNERS PUNTEN

103  Tim Merlier 15

105 Jasper Philipsen 12

132 Nacer Bouhanni 10

53  Davide Ballerini 7

163  Sonny Colbrelli 6

51 Julian Alaphilippe 5

101  Mathieu van der Poel 4

143 Cees Bol 3

208  Anthony Turgis 2

198  Max Walscheid 1

3

2

10

9

4

8

5

1

7

6

                 NAMEN  RENNERS

15

16 18 - Toil 34 43 30 107
17 28 - Zandvoort 34 43 30 107
18 30 - Sambeeck 31 43 33 107
19 44 - Duijnhoven, M 42 43 22 107
20 31 - Sambeeck 30 43 33 106
21 89 - Verstappen, W. 43 43 19 105
22 6 - Zegers, N. 31 43 30 104
23 8 - Lieshout, A. 31 43 30 104
24 13 - Bovendeerd, I 31 43 30 104
25 17 - Coolen, T 31 43 30 104
26 51 - Westerlo, L 31 43 30 104
27 68 - Hoek, R 31 43 30 104
28 24 - Ewanprestatie 30 43 30 103
29 4 - Zegers, N. 41 35 26 102
30 9 - Hoof, R. 43 43 15 101
31 47 - Westerlo, H 43 43 15 101
32 50 - Westerlo, L 43 43 15 101
33 55 - Pinky 43 43 15 101
34 43 - Duijnhoven, A 42 43 15 100
35 45 - Hurk, J 42 43 15 100
36 46 - Hurk, T 42 43 15 100
37 80 - Robert, S 42 43 15 100
38 60 - Verhorevoort, H. 50 29 20 99
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39 76 - Mulkens, JW 32 48 19 99
40 84 - Hoof, W 37 50 12 99
41 79 - Handige H 43 28 26 97
42 12 - Luijten, Jr 49 35 11 95
43 19 - Reek, I 35 43 15 93
44 77 - Bijnen 28 37 28 93
45 66 - Hoek, PM 28 37 25 90
46 25 - M poule 31 43 15 89
47 38 - Kuijpers, T. 37 29 23 89
48 57 - Verhorevoort, J. 31 43 15 89
49 64 - Hoek, M 27 37 25 89
50 3 - Zegers, N. 32 37 19 88
51 49 - Deursen, R 30 43 15 88
52 54 - Remmen, P 30 43 15 88
53 75 - De Vuskus 38 29 21 88
54 5 - Snijders, P. 40 35 11 86
55 61 - Verhorevoort, C. 47 28 11 86
56 35 - Kuijpers, T. 31 28 26 85
57 67 - Hoek, Mark 44 36 5 85
58 56 - Hoof, W 39 40 5 84
59 88 - Verstappen, W. 30 45 9 84
60 2 - Snijders, P. 35 28 20 83
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42 12 - Luijten, Jr 49 35 11 95
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44 77 - Bijnen 28 37 28 93
45 66 - Hoek, PM 28 37 25 90
46 25 - M poule 31 43 15 89
47 38 - Kuijpers, T. 37 29 23 89
48 57 - Verhorevoort, J. 31 43 15 89
49 64 - Hoek, M 27 37 25 89
50 3 - Zegers, N. 32 37 19 88
51 49 - Deursen, R 30 43 15 88
52 54 - Remmen, P 30 43 15 88
53 75 - De Vuskus 38 29 21 88
54 5 - Snijders, P. 40 35 11 86
55 61 - Verhorevoort, C. 47 28 11 86
56 35 - Kuijpers, T. 31 28 26 85
57 67 - Hoek, Mark 44 36 5 85
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60 2 - Snijders, P. 35 28 20 83
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HELMOND-WEST Op zondag 4 juli 
organiseren de vrijwilligers van de Buurt-
kamer samen met de wijk Houtsdonk 
een kofferbakverkoop/garagesale, van 
10.30 uur tot 15.30 uur. Bewoners uit de 
wijk kunnen gratis meedoen. Deelnemers 
kunnen hun spullen op de stoep of op het 
grasveld achter de flats van de Frans van 
Bommelstraat/Wethouder Deutekom-
plein verkopen. De Buurtkamer zal met 
de buurttent op het grasveld staan.

HELMOND-OOST Iedere maandag or-
ganiseert het HMC een Superkien in het 
TOV, Azalealaan te Helmond. Een totale 
geldprijzenpot van € 1500,-, waarvan een 
hoofdprijs van: € 400,--  Tevens een lo-
terij voor het winnen van 2 grote gevulde 
levensmiddelenmanden en gratis kien-
kaarten en/of mooie extra prijzen. Ook 
vindt er regelmatig een gratis grote loterij 
plaats. Aanvang 20.00 uur. Zaal open 
vanaf 18.30 uur. U komt toch ook?

MIERLO Op zaterdag 17 juli zal er door 
vrouwenvereniging Zijactief een (zomer)
kinderkledingbeurs georganiseerd wor-
den bij het veilinggebouw De Kerseboom, 
Loeswijk 41 te Mierlo. Verkocht wordt 
kleding voor baby, kleuter en jeugd, maat 
50 tot en met 176. De verkooptijden zijn: 
van 09.30 – 14.00 uur. Nieuw is de ba-
bykleding vanaf maat 50, vanaf nu ook op 
de beurs! U kunt nu ook pinnen, pinau-
tomaat is aanwezig. De toegang is gratis. 

RIJPELBERG Repaircafé Rijpelberg 
gaat weer open! Op woensdag 7 juli is 
de heropening. Vanaf dan is Repaircafé 
Rijpelberg vier maal per maand geopend. 
Alle Helmonders zijn welkom. Eindelijk 
terug naar het oude normaal!

In juli 2021 is het repaircafé geopend:
• Woensdagen 7 en 21 juli van 
 13.00 uur tot 16.00 uur
• Zaterdagen 17 en 31 juli van 
 11.00 uur tot 14.00 uur

In augustus 2021 is het 
repaircafé geopend: 
• Woensdagen 11 en 25 augustus 
 van 13.00 uur tot 16.00 uur
• Zaterdagen 7 en 21 augustus van 
 11.00 tot 14.00 uur

Voor meer informatie: telefoon 06 – 19 
34 22 12. Adres repaircafé: Groningenhof 
4. Volg ons ook op Facebook!
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Van Kaathoven Grond- en Sloopwerken BV
Everbest 4a, 5741 PM  Beek en Donk

Bovengenoemde prijzen gelden uitsluitend
voor onder genoemde regio.

Afmetingen (L-B-H)
FORMAAT

Bouw- en sloopafval € 230 € 335 € 439 € 439 € 690
Grofvuil (huisraad) € 230 € 335 € 439 € 439 € 690
Schoon puin € 135 € 149 € 220 € 220 € 250
Metaal € 50 € 50 € 50 € 50 € 50
Houtafval € 175 € 195 € 235 € 235 € 380
Hout geïmpregneerd € 225 € 295 € 385 € 385 € 485
Groenafval € 145 € 170 € 230 € 230 € 300
Grond (schoon) € 190 € 280 € 320 € 320 € 380
Dakafval € 520 € 620 € 720 € 720 € 1050
Gipsafval € 310 € 410 € 510 € 510 € 850
Gasbeton € 310 € 410 € 510 € 510 € 850

KAATHOVENVAN
G R O N D      E N  S L O O P W E R K E N  B . V.

3 m3 6 m3 9 m3 9 m3 15 m3
220x170x100 350x170x100 350x180x170 350x180x190 600x250x100

AFVALCONTAINER
HUREN

NIEUW!

Wilt u een afvalcontainer huren voor een 
verbouwing, opruimactie, werkzaamheden aan 
de tuin of een andere klus. Zodat u zelf het afval 
niet hoeft af te voeren en tevens geen last heeft 
van afval op uw werkplek. Dan is het huren van 
een container een slimme keus.

All-in prijzen incl. b.t.w.
Incl. 3 weken huur gratis
v.a. 3 weken huur € 3 /werkdag

Bij Van Kaathoven in Beek en Donk, kunt u 
containers huren vanaf 3 m3 tot 15 m3 voor 
onderstaande afvalstromen. Op aanvraag 
leveren wij ook 25 m3 en 45 m3 containers. 
Voor alle voorwaarden kijk op VanKaathoven.nl 
onder de knop containers.

Asten Bakel Boekel Deurne

Eindhoven Geldrop Gemert Helmond

Laarbeek Mierlo Nuenen Sint Anthonis

Someren Sint-Oedenrode Son en Breugel

Uden Veghel
T 0492 - 46 16 96
I www.vankaathoven.nl

Notaris Jan Meijer geeft heldere lezing op 22 juli 2021 in De Koning Helmond           

Een testament kan veel familieleed voorkomen én geld besparen
HELMOND - Er bestaan veel misverstanden over de verdeling van
een nalatenschap wanneer één van de twee partners overlijdt.
Het merendeel van de mensen denkt dat de afwikkeling van
een erfenis in Nederland prima bij wet geregeld is. Maar niets is
minder waar, stelt notaris Jan Meijer van OMD Notarissen in
Helmond. Volgens hem kan het opstellen van een testament
mensen veel familieleed én geld besparen.
‘Wie dan leeft, wie dan zorgt’, wordt weleens gezegd. Toch kan het
leven van een achterblijvende partner na een overlijden, los van
alle verdriet en rouw, door het ontbreken van een testament op
een regelrecht drama uitlopen. Door diverse wetswijzigingen in
de afgelopen decennia, is het vaak onduidelijk hoe het erfrecht nu
eigenlijk wettelijk is geregeld. “Met het opstellen van een
testament, weten mensen vooraf al precies waar ze aan toe zijn
wanneer een dierbare wegvalt”, zegt Jan Meijer.
“Bij verhalen over testamenten, erfenissen en nalatenschappen
wordt onterecht vaak gedacht dat het iets is voor vermogende
mensen”, gaat Jan Meijer verder. “Misschien heeft niet iedereen een kapitaal in
geld op de bank opgebouwd, een groot deel heeft wel een eigen huis dat (bijna) 
hypotheekvrij is. Ook dat is vermogen waarover (eventueel) erfbelasting 
verschuldigd is.”
In de wet is inmiddels geregeld dat bij het overlijden van één van
de ouders, de overblijvende ouder en de kinderen samen erven.
De langstlevende is eigenaar van alle eigendommen en de
kinderen zijn weliswaar erfgenaam maar krijgen nog niets in
handen. Ze krijgen een soort tegoedbon op de overblijvende
ouder.
Aan de hand van voorbeelden legt Jan Meijer uit
dat bij het ontbreken van een testament, het overlijden van een
partner tot een financieel drama voor de achterblijvers kan leiden.
“De nog levende partner heeft weliswaar een grote vrijstelling van
erfbelasting, maar deze ouder moet de erfbelasting over de
erfdelen van de kinderen al wel direct afrekenen. Zo’n acht
maanden na het overlijden van een partner ligt de blauwe
envelop op de deurmat. Als de erfenis voor het merendeel bestaat
uit het huis, hoe ga je dan die erfbelasting betalen?”
Jan Meijer kent meerdere voorbeelden van mensen die hierdoor

in financiële problemen zijn gekomen. “Onnodig familieleed,
dergelijke schrijnende situaties zijn te voorkomen door het
opstellen van een testament. Maar je moet het wel even doen.”
Naast een gewoon testament, dat pas na een overlijden in
werking treedt, kan ook een levenstestament familiedrama’s
voorkomen, legt Jan Meijer uit.
“Stel, één van de twee partners wordt wilsonbekwaam, dan is het
niet vanzelfsprekend dat de ander zonder meer kan beschikken
en beslissen over de (gezamenlijke) eigendommen. Het is daarom
verstandig om bij leven samen een volmacht vast te laten leggen
in een levenstestament. Is dat niet het geval, dan zal het er in de
praktijk op uitdraaien dat de partner van iemand die bijvoorbeeld
door ziekte wilsonbekwaam is geworden ineens voor alledaagse
zaken bij de rechter om toestemming moet vragen.”
De kosten voor het opstellen van een testament en levenstestament wegen niet op
tegen de lasten die mogelijk anders voor rekening van nabestaanden en partners 
komen”. “Laat staan het onvoorziene leed dat er mee gemoeid kan zijn.” 

U bent op donderdag 22 juli aanstaande vanaf 10.00 uur van 
harte welkom in de ontvangstruimte van De Koning aan de 
Mierloseweg 301 in Helmond voor een kopje koffie of thee. Om 
10.30 uur start de lezing. U kunt zich kosteloos aanmelden via 
onze website: www.omdnotarissen.nl.

We houden ons aan de richtlijnen opgesteld door het RIVM. Indien u klachten 
heeft, verzoeken wij u vriendelijk om thuis te blijven.

        

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een

ADMINISTRATIEF 
MEDEWERKER M/VMEDEWERKER M/V

3- 4 dagen per week per 1 september 
2021 (woensdag en vrijdag behoren 

tot de werkdagen).

We vragen iemand met goede 
communicatieve eigenschappen, die 

goed kan samenwerken, klantvriendelijk 
en stressbestendig is.

Taken zijn o.a. het beantwoorden van 
mail, telefoon, voorcalculatie, laagdikte 
rapporten, inbrengen orders, planning 

en facturering.

Reacties graag per mail uiterlijk 
20 juli a.s. naar:

anita@stralenpoedercoaten.nl

Meulendijks Straal en 
Conserveringsbedrijf Helmond

Telefoon 0492-524390
www.stralenpoedercoaten.nl

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT
www.damiaanhelmond.nl       Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout
Eucharistievieringen en misintenties 1 juli – 11 juli 2021 / week 26 en 27

Donderdag 1 juli 19.00 uur Luciakerk

Zaterdag 3 juli
12.30 - 13.00 uur Aanbidding in de Trudokerk
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. 
Anna Overleden ouders Geven-Giebels
19.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout Harrie van Asten; overleden ouders Weijts-Janssen

Zondag 4 juli 09.30 uur Luciakerk Mierlo-Hout Noud en Nelly Meulen-
dijks-Smits; Maria van den Berg-Jacobs; Marie-Thérèse Panhuizen; Toos Huij-
bers-Adelaars; pater Frits Bollen’; Pierre Dirks; Harrie van Kessel vw verjaardag 
13.00 uur doop Evy van der Biezen

Donderdag 8 juli 19.00 uur Luciakerk

Zaterdag 10 juli
12.30 - 13.00 uur Aanbidding in de Trudokerk
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna Mia van den Reek-Canters
19.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout André de Bruijne

Zondag 11 juli 09.30 uur Luciakerk Mierlo-Hout Wim en Diny Nieuwkamp-van Abel 
en zoon Willie; Gonny van Berlo-van Kessel vw verjaardag; Annie Nooijen- Raaijmakers

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 3 juli – 11 juli 2021 / week 26 en 27.

Zaterdag 3 juli 12.30 - 13.00 uur Aanbidding in de Trudokerk

Zondag 4 juli 11.00 uur Riet Boetzkes-Heijwegen, Hans van der Meulen, Gerard de 
Wit, Christien Coolen-van der Linden, Yvonne Mutsaers-Slegers, Bernard Bergkamp 
en moeder, Riet van Dijk-Hendriks, Marinus Raijmakers, Ciska Kerkhof-Sijmens, 
Jeroen Kager, Jac en Trees Jansen-Wijnheimer en familie Wijnheimer-Roelofs, 
Frans Schepers, Joep Corstens, Piet van de Kemenade, Arthur van den Boom, Jo 
Verhoeven, Martien van Bree, Jan van der Els en Anneke van der Els-van Dijk.

Zaterdag 10 juli 12.30 - 13.00 uur Aanbidding in de Trudokerk

Zondag 11 juli 11.00 uur Viering communiekanten.

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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werkenbijdezorgboog.nl

Stephanie, Wijkverpleegkundige 
Wijkteam Someren
#samendezorgboog                                   06-20336878

“Het werken in wijkteam 
Someren is zo mooi, 

ik mag altijd achterom 
binnenkomen.”
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HELMONDloopjes
weekkrant

Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend succesvol!
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon.  

Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe. Geen afkortingen.  
1 letter of cijfer per hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten.

Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

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

Inleveradres:

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

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

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

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

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

BUREAU REDACTIE
Wendy Lodewijk
06 – 83 67 64 80
Inleveren: Kopij/agenda’s 
nieuwsberichten e.d.: 
redactie@deloop.eu  
www.deloop.eu 
Mierloseweg 244
5707 AV Helmond
0492-845350
Inleveren berichten tot uiterlijk 
maandag 17.00 uur

EIGEN BEZORGING EN 
VERSPREIDING 
ADCOMMUNICATIE
Verspreiding Weekkrant De Loop 
Helmond elke do. t/m vr.
Bezorgklachten/zelf bezorgen: 
graag z.s.m. melden via 
bezorging@deloop.eu of 
telefonisch tijdens kantooruren 
(9.00u.-17.30u.) via 0492-845350

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

BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie
www.klaasenvandeursen.com

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen 

BETALINGEN
IBAN: NL97RABO018.10.96.145

Aan de inhoud van Weekkrant De 
Loop Helmond is alle mogelijke zorg 
besteed. Er kunnen echter geen 
rechten aan worden ontleend. De 
uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden.

HELMONDloopjes
weekkrant

Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend succesvol!
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon.  

Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe. Geen afkortingen.  
1 letter of cijfer per hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten.

Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

n te koop n cursussen n kennismaking
n te koop gevraagd n te huur n vakantie
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Weekkrant De Loop HELMOND
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€ 6,50
€ 8,00
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€ 12,50
€ 14,00
€ 15,50

Op zoek naar een 
Doe Het Zelf
PVC vloer?

Beekerheide 28
Beek en Donk

www.vloerenland.com

DIVERSEN

Rolluiken, luifels, vloerbedekking, lamellen, (rol)gordijnen, jaloezi-
en, 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 
Te koop, zakken kachelhout, aanmaakhout, briketten 

en pallethout, enz. Tel. 06-14992150

BUSINESS     OWNER

Lenie Klaasen
06-52716622

Wilt u kennis maken met de producten 
van Forever, bel dan vrijblijvend voor 
een afspraak. Geen party of andere 

verplichtingen. De producten zijn uit 
voorraad leverbaar en te bestellen. 

(Forever Business Owner). 

BROUWHUIS Gemeenschapshuis De Loop, Peeleik 7 | 
AKO, Brouwhorst 27
BRANDEVOORT Brandpunt, Biezelaan 29 | Jumbo, 
Huiskensstraat 2 | Albert Heijn, De Plaetse 87
DIERDONK Albert Heijn, Dierdonkpark 10
Bloemen en Planten Outlet, Weg naar Bakel 4
HELMOND-CENTRUM Elzas Passage | Delifrance
Bibliotheek Helmond-Peel, Watermolenwal 11,
Keizerinnedeal,  . 70
HELMOND-LUNGENDONK Fruitteeltbedrijf Jurrius, 
Goorsebaan 16
HELMOND-NOORD Primera, winkelcentrum De Bus
HELMOND-WEST Westwijzer Cortenbachstraat 70
The Readshop/postkantoor Mierloseweg 10
Esso Relou Europaweg Noord + Zuid
MIERLO-HOUT Jan Linders Janssen & Fritsenplein | Shell 
tankstation Verbakel, Mierloseweg 206 | Bakkerij Dirks Houtse 
Parallelweg 131 | Jumbo Hoofdstraat 168 | Wijkhuis Geseldonk, 
Cederhoutstraat 44 | Uitgeverij Adcommunicatie, Mierloseweg 244
ORANJEBUURT/ZWANENBEEMD Bezoekershal Elkerliek
RIJPELBERG Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1 | Jumbo, 
Wederhof 14
STIPHOUT Jumbo Gijsbers, Dorpsstraat 58D
AARLE-RIXTEL Bakkerij van Brug, Dorpstraat 19

Weekkrant De Loop Helmond is ook 
verkrijgbaar op de volgende adressen

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

TE KOOP

SUPER OPENLUCHT SNUFFELMARKT
Zondag 4 Juli | In de tuinen van NH Koningshof, Veldhoven

Honderden kramen oude spullen. www.vanaerlebv.nl

MARKTEN | BRADERIEEN

www.helmondnu.nl

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

gezocht. Heb je iets? Bel Twan: 06-13208306.

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

Maaslaan 206, 
Helmond

0492-513025

Nieuwe behandelmethode bij 
(chronische) klachten

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

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

Bowen MierloBowen Mierlo
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FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

www.henkvanrooijfietsen.nl

Alles tegen concurrerende prijzen

gezocht|DL

Fulltime 
fi ets-

monteur    
liefst met ervaring.

bel of mail voor verdere 
info, vraag naar Henk

Wij zijn er trots op te kunnen melden dat wij sinds 1 juni exclusief dealer zijn 
van Koga fi etsen, handgebouwde kwaliteit uit Heerenveen.

Exclusief dealer 
voor Helmond en omstreken

KOGA E-NOVA CP
met riemaandrijving

vanaf 

3399.-
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