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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

Elke zondag open
Helmond Akkerweg 70

Kalanchoë in schaal
Makkelijke tuinplant, bloeit 

de hele zomer. In 23cm-

pot, in diverse 

kleuren. 7.99

3.99
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GIGANTISCH 

LAAG 
GEPRIJSD

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

ALLES MOET WEG 
TEGEN OPRUIMPRIJZEN!

Volgende week de 
LAATSTE WEEK!

VAKANTIE
BEZORGERS 

GEZOCHT

bezorging@deloop.eu
06-18938912 

ZIE PAG. 14

De 20e editie van De Kasteeltuinconcerten
kan eerder starten!

HELMOND Yes! Nieuws! Dit jaar vieren 
we samen met jullie de 20e editie tij-
dens 8(!) Kasteeltuinconcerten!  Vanwe-
ge de nog geldende maatregelen wordt 
er, naast de eerder aangekondigde vier 
septemberedities, in augustus al gestart 
met vier speciale edities op het hoofd-

veld. Enkel op het hoofdveld en met 
testen voor toegang. Natuurlijk wel met 
een topprogamma, dezelfde terreinop-
stelling en beleving en dezelfde tijden. 

De organisatie kiest hiervoor, omdat het 
vanaf nu weer kan en mag en we over-

laden zijn met lieve en leuke berichtjes 
van jullie allemaal of we niet eerder kun-
nen starten dan september. Dat kan en 
daarom laten we het 20-jarig jubileum 
natuurlijk niet zomaar voorbijgaan. 

(Lees verder op pag. 3)

F | Kasteeltuinconcerten
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Engelseweg 212, 5707AK Helmond, www.stijlenco.nl

Wonen: info@stijlenco.nl, tel. (0492) 47 56 24  |  Gordijnen, tapijt & PVC: info@covetex.nl, tel. (0492) 53 89 79  |  (0492) 47 56 24

* Zie voorwaarden in onze winkel. Volg ons op Instagram en Facebook voor actuele aanbiedingen en leuke acties!

MEUBELEN   •   VLOEREN   •   RAAMBEKLEDING   •   BEHANG & VERF   •   BEDDEN

EXTREEM HOGE 
KORTINGEN
Bij Stijl & Co maken we plaats voor onze nieuwe collectie en daarom staat onze outlet in het 

weekend van 9 t/m 11 juli en van 16 t/m 18 juli vol met samples van bankstellen, eettafels, 

fauteuils, dressoirs, kasten, lampen en nog veel meer van bekende merken tegen wel zeer 

aantrekkelijke prijzen. ALLES DIRECT MEE TE NEMEN!

KORTINGEN

TOT 70%

VRIJDAG 9 T/M ZONDAG 11 JULI  &
VRIJDAG 16 T/M ZONDAG 18 JULI
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Omdat iedereen anders is...

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

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

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

(Vervolg pag 1.)

De vier augustusedities ziet de organi-
satie als stevige opwarmer voor de vier 
edities in september, waar we hopelijk 
de hele kasteeltuin weer kunnen inzet-
ten voor de Kasteeltuinconcerten. Zon-
der maatregelen, zoals we dit natuurlijk 
het liefste zien. Dit houdt in dat we dit 
speciale jubileumjaar van Helmonds 
grootste muziekevenement zelfs met 1 
extra concert kunnen gaan vieren. 

Zet het nu in je agenda en mis dit niet, 
hieronder alvast de nodige informatie, 
want het komt nu snel dichterbij:
• 20 jaar Kasteeltuinconcerten 
 Helmond 2021 gaat door! 
• 8 vrijdagen achtereen, elke vrijdag in
 augustus (6,13, 20, 27) en september
 (3, 10, 17, 24). 
• De vier vrijdagen in augustus werkt 
de organisatie verplicht met testen 
voor toegang. Onderdeel hiervan is de 
verplichte preregistratie, dit doet de or-
ganisatie met tickets die je vanaf nu in 
de voorverkoop koopt (zie www.kas-
teeltuinconcerten.nl). Je komt daar-
na in een eigen tijdvak naar de ingang. 
Je betaalt hier € 12,50 voor, maar hier 
ontvang je bij binnenkomst direct vier 
consumptiebonnen voor terug. We be-
nadrukken dat dit enkel voor deze (co-
rona)edities zal gelden. 

De Kasteeltuinconcerten zijn en blijven 
natuurlijk normaliter ALTIJD gratis toe-
gankelijk. Nadat je binnen bent, gelden 
er géén maatregelen meer zoals 1,5 
meter afstand en kan het spreekwoor-
delijke dak eraf! Geen tickets of corona-
toegangsbewijs? Helaas heeft het dan 
geen zin om deze vier edities naar de 
kasteeltuin te komen. 

*De vier septemberedities zijn weer als 
vanouds met twee podia, een sfeervol 
foodplein, geen coronamaatregelen (zo 
hoopt de organisatie), geen tickets, kin-
derplein bij het kasteel en zoals vanouds 
weer in de hele kasteeltuin de beleving 
zoals je van Kasteeltuinconcerten Hel-
mond gewend bent. 
• We leggen nu de laatste hand aan het 
programma, binnenkort meer hierover!
• We zoeken nog altijd sponsoren en 
vrijwilligers, mail voor meer info info@
kasteeltuinconcerten.nl 

Informatie 4 augustusedities:
Testen voor Toegang 
Om naar de Kasteeltuinconcerten 6, 
13, 20 of 27 augustus te kunnen ko-
men, heb je een coronatoegangsbewijs 
(QR-code) nodig en een geldig toegangs-
bewijs.
Een coronatoegangsbewijs genereer 
je in de CoronaCheck-app (of via Co-
ronaCheck.nl). Je kunt een corona-
toegangsbewijs aanmaken op één van 
onderstaande manieren:
• Een (volledig) vaccinatiebewijs
• Een bewijs dat je hersteld bent 
 van corona
• Een negatieve ‘Testen voor 
 Toegang’-uitslag
Belangrijk: totdat je bij de poort ge-
controleerd bent door middel van de 
CoronaCheck blijven de basisregels 
van toepassing om verspreiding van het 
coronavirus te voorkomen. Buiten het 
terrein blijft dus de 1,5-meter-regel van 
toepassing en zullen tijdens het evene-
ment looprichtingen zijn aangegeven.
Belangrijk: Met andere vaccinatiebewij-
zen dan een CoronaCheck-toegangsbe-
wijs mogen wij geen toegang verlenen 
tot het terrein. Indien je wel bent gevac-
cineerd en hiervan een bewijs hebt in je 

gele boekje of een ander vaccinatiebe-
wijs, dien je dit dus eerst om te zetten 
naar een geldig coronatoegangsbewijs/
QR-code .
Belangrijk: Aan de poort kan niet 
getest worden, indien je niet bent ge-
vaccineerd of in het bezit bent van een 
herstelbewijs, dien je eerst een afspraak 
te maken voor een test via www.tes-
tenvoortoegang.org

Vaccinatiebewijs
Ben je volledig gevaccineerd? Log dan 
in op de CoronaCheck App of ga naar 
CoronaCheck.nl en log daar in met je 
DigiD. Volledige vaccinatie betekent:
• 2 vaccinaties van Pfizer, Moderna of 
AstraZeneca
• OF 1 vaccinatie Janssen
• OF 1 vaccinatie Pfizer, Moderna of As-
traZeneca plus een bewijs van eerdere 

positieve PCR-test in de CoronaCheck 
App (minimaal 12 dagen oud) 
CoronaCheck heeft een koppeling met 
de systemen van het RIVM en de GGD. 
Je logt in met je DigiD en de gegevens 
worden automatisch opgehaald en in 
de app geplaatst. Daarbij houdt Ne-
derland geen wachttijd aan. Direct na 
de registratie van de laatste benodigde 
vaccinatie kan je het vaccinatiebewijs 
genereren. 

Herstelbewijs
Ben je in de afgelopen 180 dagen gene-
zen van corona en is dit bekend bij de 
GGD? Log dan in op de CoronaCheck 
App of ga naar CoronaCheck.nl en 
log daar in met je DigiD. Je gegevens 
worden automatisch opgehaald bij het 
RIVM en/of GGD waarna je je corona-
toegangsbewijs kunt aanmaken

Laat je testen
• Maak een testafspraak via
 www.testenvoortoegang.org
• Laat je testen, je ontvangt binnen een
 uur de uitslag met een ophaalcode
• Maak een coronatoegangsbewijs aan
 met de CoronaCheckApp of via 
 CoronaCheck.nl 

Registratie
Om toegang te verkrijgen tot het evene-
mententerrein vragen we iedereen een 
ticket te kopen in de voorverkoop. De 
gegevens die we hier vragen worden 
alleen gebruikt indien de GGD hierom 
vraagt en worden alleen gebruikt voor 
onderzoek naar coronabrandhaarden.
 
2 weken na het bezoek worden alle gege-
vens vernietigd. Kinderen tot 10 jaar oud 
hoeven geen toegangsbewijs te hebben.

F | Kasteeltuinconcerten

hartstichting.nl

Uhhh... 
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bluhh...
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Scheve mond? Verwarde spraak? Lamme arm?
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Nieuwe subsidieregeling Cultuurimpuls
Na meerdere steunpakketten, om de Helmondse culturele sector te 
ondersteunen tijdens de coronacrisis, komt gemeente Helmond met een 
nieuwe subsidieregeling. De subsidieregeling Cultuurimpuls is bedoeld voor alle 
Helmondse organisaties die een nieuwe culturele activiteit willen organiseren in 
het centrum van Helmond. De subsidieregeling is een laagdrempelige regeling 
die mede bijdraagt aan het vergroten van de levendigheid van het centrum.

Aanvraag indienen 
In 2021 en 2022 is een subsidiebudget van € 300.000 beschikbaar. De maximale 
subsidie voor aanvragen van afzonderlijke organisaties bedraagt € 15.000. 
Aanvragen worden getoetst aan een aantal beoordelingscriteria. Wilt u een 
subsidie aanvragen? Ga dan naar www.helmond.nl/cultuurimpuls voor de 
voorwaarden en het aanvraagformulier. U heeft tot en met 31 oktober 2022 de 
mogelijkheid om een aanvraag in te dienen. 

Meer informatie 
Wilt u meer weten over de subsidieregeling Cultuurimpuls? Ga dan naar
www.helmond.nl/cultuurimpuls. Of neem contact op met ons Klant Contact 
Centrum: gemeente@helmond.nl of telefonisch via 14-0492.   

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

• Stiphout-Warande: met wethouder Serge van de Brug op donderdag 15 juli 
van 19.30 tot 20.30 uur;
• Centrum: met wethouder Serge van de Brug op maandag 19 juli van 19.30 tot 
20.30 uur; 
• Dierdonk: met wethouder Gaby van den Waardenburg op woensdag 21 juli 
19.00 tot 20.00 uur;
• Helmond-Noord: met wethouder Gaby van den Waardenburg op woensdag 21 
juli 20.15 tot 21.15 uur. 

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

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. 

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag 13 juli, 27 juli en 10 
augustus. Alle vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

De agenda van de vergadering is de dag voorafgaand aan de 
welstandsvergadering te vinden op www.helmond.nl/welstandscommissie. Of 
mail naar
gemeente@helmond.nl. Dan ontvangt u de agenda van de welstandsvergadering 
in uw mailbox.

Wilt u een vergadering online bijwonen? Dan kunt u dit doorgeven via 14 0492 
of via gemeente@helmond.nl.

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 13 juli in de raadzaal in Boscotondo. De 
vergadering begint om 19.30 uur. 

Live volgen via internet
De beelden van de raadsvergadering worden live uitgezonden via internet. Via 
www.helmond.nl/bestuur (kies voor: Raad in Beeld) of via de app Politiek portaal 
op uw tablet kunt u de vergadering gemakkelijk volgen. U vindt daar ook een 
overzicht van alle vergaderingen van de raad en de raadscommissies. Daarnaast 
kunt u de vergadering ook op een later moment terugkijken.

Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
• Oplossing problematiek Houtse Akker;
• Zonneweide Stiphout;
• Fase 2 De Braak. 

De volledige agenda’s met bijbehorende stukken vindt u op 
www.helmond.nl/gemeenteraad. 
Wilt u inspreken? Kijk dan op www.helmond.nl/spreekrecht hoe u dat regelt. 

Bekendmakingen
 

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

Vossenbeemd 120 01-07-2021 vestigen detailhandel scooters  6025819

Rivierensingel 223 28-06-2021 vergroten garage  6101055

Lobbenhoeve 8 28-06-2021 oprichten woning  5828011

Lage Dijk 28A 28-06-2021 realisatie loods  5776259

Adm de 29-06-2021 onderhoud woningen  6068329

Ruyterplein 17,19,20, Van Amstelstraat 6-8  en Van Galenstraat 23-25-27-31-33-35-37

Abendonk 35 28-06-2021 oprichten woning  5784899

Bosselaan 4a 29-06-2021 wijziging op eerder verleende vergunning  6172723

Kanaaldijk N.W. 45 en 45A 30-06-2021 interne wijzigingen pand en  6118531 

  onderhoud kap   

Trambrugweg 49 30-06-2021 wijzigen constructie ivm verbouwing   6040427 

  woning 

Vliehorstweide 13 30-06-2021 uitbreiding woning  6121279

Wethouder van Wellaan 88 30-06-2021 vergroten woning  6081195

Burgemeester Krollaan 87 01-07-2021 uitbreiding woning  6063987

Titaniastraat 2 05-07-2021 aanvraag kamerverhuur  5943449

Veestraat 39, 39A t/m 39C 05-07-2021 realiseren appartementen 6078527

Kanaaldijk NO 72 t/m 92N 28-06-2021 oprichten 247 woningen, 2 parkeergarages  5621161

  en maken 2 uitwegen

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

Vergaderingen
welstandscommissie

Raadsvergadering 13 juli  
Bestuurscentrum Boscotondo
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Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een melding in het kader van het Besluit 

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting:        Locatie: Omschrijving melding:

Van Bree Containers                    Gerstdijk 22 het bouwen van een hal 

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

Brouwhorst 7 04-05-2021 nieuwe vestiging Domino’s pizza  6056675

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

Ontwerp omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen 
bedenkingen project gezinshuis Weyerweg 51 te Helmond (zaaknummer
 34374723 / OLO 5263647) 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat zij het 

voornemen hebben om met toepassing van een ‘projectafwijking‘ als bedoeld in artikel 

2.12, eerste lid, onder a, sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), 

een omgevingsvergunning te verlenen voor het gebruiken van de woning en gronden aan 

de Weyerweg 51 voor een gezinshuis in afwijking van het geldende bestemmingsplan 

“Buitengebied Helmond”. 

 

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen (vvgb) 

Op grond van artikel 2.27, lid 1 van de Wabo wordt een omgevingsvergunning voor een 

projectafwijking niet verleend dan nadat de gemeenteraad heeft verklaard dat zij daar geen 

bedenkingen tegen heeft. De gemeenteraad van Helmond heeft op 25 mei 2021 besloten dat 

zij voornemens is voor het genoemde project een vvgb af te geven.  

 

Inhoud project 

In het gezinshuis worden maximaal 6 kinderen / jongvolwassenen van 0 tot 23 jaar 

ondergebracht die tijdelijk of langdurig niet thuis kunnen wonen en kampen met persoonlijke 

problematiek. In het gezinshuis worden zij ‘zo thuis mogelijk’ opgevangen. Het gezinshuis 

is vanwege de aard van de geboden zorg niet geheel passend in de ter plaatse geldende 

bestemming “wonen”. 

 

Inzage

Zowel de ontwerpvergunning als de ontwerp vvgb en daarbij behorende stukken liggen met 

ingang van 9 juli 2021 gedurende zes weken ter inzage. U kunt hiervoor een mail sturen naar 

omgevingsvergunningen@helmond.nl met als onderwerp: ontwerp omgevingsvergunning en/

of ontwerp vvgb gezinshuis Weyerweg 51.

Zienswijzen indienen

Binnen genoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of 

mondeling hun zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen tegen de ontwerp-

omgevingsvergunning kunnen worden gericht aan: college van burgemeester en wethouders, 

p/a Afdeling Ondernemen & Ontwikkelen, Team Vergunningen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond 

onder vermelding van: zienswijze ontwerp omgevingsvergunning gezinshuis Weyerweg 51. 

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

0492.

Zienswijzen tegen de ontwerp verklaring van geen bedenkingen kunnen worden gericht 

aan de gemeenteraad van Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder vermelding van: 

zienswijze ontwerp vvgb gezinshuis Weyerweg 51. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

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

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

Verleende evenementenvergunningen (2)
Locatie: Datum indiening: Werkomschrijving: Registratienr.:

Brandevoort 1 29-06-2021  Kindervakantieweek Brandevoort 2021-00360

Sportpark Brandevoort en Biezenlaan  (van 26 t/m 30 juli 2021) 

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

Mierloseweg 69 29-06-2021 plaatsen loopdeur 6199913

Kerkstraat 33 30-06-2021 vervangen handelsreclame 6204271

  en plaatsen geldautomaat

Molenstraat 185-187 01-07-2021 oprichten appartementen 6206653

de Waart 94 02-07-2021 plaatsen overkapping  6208863

De Groene Loper, fase 2, 01-07-2021 oprichten woning, maken uitweg 5868207

kavel 44

Lungendonk 1 01-07-2021 strijdig gebruik, verplaatsen sluis 8 5974581

Kwartelstraat e.o.                            01-07-2021 dakrenovatie 180 woningen 6180667 

(Complex 114) 

Sleedoorn 52 02-07-2021 plaatsen extra erfafscheiding 6210775

  aan bestaande situatie 

 Verlenging beslistermijn
Horecalocatie: Datum indiening: Omschrijving aanvraag: Kenmerk:
De Braak 5 06-04-2021 ontwerp-beschikking 50546609
  paracommerciële drank- en horecavergunning
Arbergstraat 85 13-04-2021 ontwerp-beschikking 34485525

  paracommerciële alcoholwet

Zienswijzen indienen

Belanghebbenden kunnen bij de burgemeester schriftelijk of mondeling hun zienswijze over 

de conceptvergunning naar voren brengen. Voor de bovenstaande aanvraag is de beslistermijn 

met maximaal zes weken verlengd. De plannen liggen niet ter inzage. Eventuele bezwaren 

kunnen pas worden ingediend nadat ons college over de plannen heeft beslist. Verleende 

vergunningen worden eveneens gepubliceerd. 

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

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

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen voor deze personen de aantekening 

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

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

voor overheidsinstellingen waardoor dit gevolgen kan hebben voor uitkeringen, aanvragen 

paspoort, subsidies enzovoort. 

Naam en voorletter(s)                   Geboortedatum 

Rouam, H. 26-03-1987

Dede, E. 04-01-1995

Savins, R. 20-06-1977

Ostade van, A.G. 03-08-1984

Suszek, J. 07-02-1976

Mensing, A.W.M. 09-10-1979

Schaijk, J.L. 17-05-1999

Snyers, S.G. 02-02-1977

Mocko, T. 13-12-1987

Goldan, E.G. 12-06-1983

Zienswijzen

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

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

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

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

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

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

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

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

definitief besluit genomen. 

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 

Bouhali El, M. 23-02-1986

Azarfane, Z. 27-10-1987

Agguarroum, M. 00-00-1966

Batan, M.A. 07-07-1988

Hadarean Munteanu, D.F. 04-10-1990

Burgemeester en wethouders van Helmond 8 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.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  

Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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VALT BEGIN NOVEMBER 2021 ALS GLOSSY IN UW BRIEVENBUS!

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 Noorse
zalmfilet 

1 kilo voor € 21,90 
2 kilo voor € 39,90

Topkwaliteit, ook geschikt voor sushi. 
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Hoogste punt Voorstadhalte

Door het verhuizen van de supermarkt 
in de werkplaats van De Vlerk naar de 
plek waar nu de Jumbo zit tegenover 
de kerk, is er overeenstemming bereikt 
over de ontwikkeling van de Voorstad-
halte. Het plan werd in eerste instantie 
Hofplein genoemd.

De eerste fase, de Odulfusstraat, is reeds 
gerealiseerd. Daarna zou de tweede en 
derde fase opgestart worden. In 2008 
werden deze stilgelegd vanwege de eco-
nomische crisis. Er waren ook te veel 
nieuwbouwprojecten waar gemeente 
Helmond mee bezig was. Tussen 2008 
en 2018 was er veel onzekerheid of 
Voorstadhalte wel gebouwd werd. Eerst 
zou er een onderdoorgang komen onder 
het spoor, tevens was er een plan om 
er een ecologische zone van te maken. 
Deze vonden uiteindelijk geen doorgang. 
In 2018/2019 vond de herstart van de 
ontwikkeling plaats van 10 grondgebon-
den koopwoningen en 40 appartemen-
ten. Met Compaen is een overeenkomst 
gesloten over de verkoop van de 40 
appartementen. De ontwikkeling van dit 
gebied in Mierlo-Hout ging niet van een 
leien dakje. Naast corona waren er ook 

nogal wat moeilijkheden met betrekking 
tot verschillende aspecten die de nodige 
energie hebben gekost, zoals sanering, 
geluidsbelasting en trillingen door het 
treinverkeer.
Dankzij een prettige samenwerking 
met de gemeente Helmond, Compaen, 
Quattro Bouw & Vastgoedadvies, advi-
seurs en niet te vergeten de directe om-
wonenden (Savant, De Houtse Bazar 
en buur familie Heldens) is het plan tot 
uitvoering gekomen.

Natuurlijk vergeet ik niet de aanwezi-
ge kopers te vermelden om hen alvast 
te bedanken voor het kopen van een 
woning, maar in het bijzonder voor het 
gestelde vertrouwen in Van Bussel. 
Toen de verkoop startte, was de gekte 
op de woningmarkt nog niet echt van 
start gegaan. We mogen zeggen, dat 
jullie kopers een goede aankoop hebben 
gedaan op een juist moment. Daar mag 
je trots op zijn. De eerste kopers waren 
overigens de kopers van kavel 1, Koen en 
Sem. De bouw gaat voortvarend mede 
dankzij de inzet van uitvoerder Jos de 
Louw, projectleider Jan-Willem Tille-
mans en natuurlijk het personeel van 

Bouwbedrijf Van Bussel en haar onder-
aannemers. Mijn dank daarvoor.

Volgende week worden de eerste 5 
woningen opgeleverd en in week 28 de 
overige 5 woningen. We hopen dat na 
de oplevering iedereen met respect het 
terrein gebruikt. Het zal wel eens voor-
komen dat een vrachtauto in de weg 
staat, maar heb allen het geduld om de 
verkeerssituatie beleefd te houden.

De 40 appartementen voor Compaen 
zullen voor de bouwvakvakantie het 
vlakdak dicht hebben. Na de bouwvak-
vakantie gaan we gestaag verder. De 
oplevering zal voor de kerst plaats gaan 
vinden.”

Na deze toespraak werden de vlaggen 
gehesen. Tonnie besluit: “Bedankt alle 
aanwezigen voor uw belangstelling. Dit 
stellen we zeer op prijs. We wensen de 
bewoners alvast een prettige oplevering 
toe en hopen dat ze veel woongenot 
gaan hebben aan de brede woningen 
met veel mogelijkheden in de kap. Net 
weer iets anders dan de gemiddelde 
nieuwbouwwoning.”

MIERLO-HOUT Op 2 juli werd symbolisch het hoogste punt van het plan ‘Voorstadhalte’ gevierd. 
Tonnie van Bussel vertelt: “Deze locatie was de vroegere garage De Vlerk, waar later in de voor-
malige werkplaats een supermarkt werd gehuisvest. Er was al een samenwerking met Compaen 

en gemeente Helmond met het bouwplan tegenover de kerk. 

V.l.n.r.: Rianne van de Griendt (namens de bewoners), John en Tonnie van Bussel (directie Van Busselgroep), Ellen van Berlo 
(projectleidster Van Busselgroep) en Joost Lobée (directeur Compaen) | F Mario Coolen

Door: Harry Weerts

Voor Brandevoorters is het dankzij deze proef dus een stuk eenvoudiger om 
van vervoer te wisselen. En dat is hoe inmiddels voormalig verkeerswethou-
der Antoinette Maas (deze week gestopt) het Helmondse transport in de 
toekomst graag ziet. “We proberen mensen minder gebruik te laten maken 
van de auto. Deelvervoer zoals hier, past prima in het straatje van een betere 
leefbaarheid en meer duurzame vormen van vervoer”, zo lichtte ze tijdens de 
opening van de deelplek de plannen toe. Maas hoopt dat de proef aanslaat 
en dat de komende maanden al heel wat Brandevoorters hun tweede auto 
thuis laten staan en in plaats daarvan met een deelbakfiets hun boodschap-
pen gaan doen.

Uitbreidingswijk Brandevoort is volgens wijkraad-bestuurslid Eric Hendrickx 
een voor de hand liggende plek voor een eerste Helmondse deelvoertuigenhub. 
“Vlakbij is natuurlijk de slimme wijk in aanbouw. Daar staat duurzaam vervoer 
hoog in het vaandel. Dit soort experimenten sluiten daar prima op aan.”

Is de Brandevoortse proef een succes, dan blijft de hub staan en worden 
straks ook op andere plekken in Helmond kleine knooppunten voor gedeel-
de elektrische fietsen, auto’s en bakfietsen opgetuigd. De leverancier van de 
bakfietsen en auto is Hely, dat door heel Nederland een slordige veertig stati-
ons voor deelmobiliteit heeft opgezet. “We werken met vaste plekken, waar je 
de voertuigen vindt en ze na je ritje ook weer terugbrengt”,  legt commercieel 
hoofd Matthijs Boon uit. “Wanneer iemand een bakfiets of elektrische auto 
boekt, kan hij er ook op rekenen dat-ie voor hem klaarstaat.” De elektrische 
bakfiets is vanaf 3 euro per uur te huur. Het uurtarief van de auto bedraagt 
5,50 euro. Op dit moment zijn er twee bakfietsen en één elektrische auto 
van Hely te reserveren. Boon: “Als blijkt dat er behoefte is aan meer, dan 
schalen we op en breiden we het wagenpark uit.” Verder zijn op het station 
ook elektrische fietsen van Go About te huur.

De eerdergenoemde bakfietsen en auto zijn te reserveren in een app van 
Hely, dat mede is opgericht door de NS. Boon: “Van het ene naar het ande-
re vervoer schakelen moet zo naadloos mogelijk verlopen. Je hebt met een 
paar simpele stappen op je telefoon je treinreis en het ritje met de elektri-
sche fiets snel geregeld. Je stapt uit de trein en vindt in een handomdraai de 
tweewieler, waarmee je onbezorgd naar de bieb rijdt.”

BRANDEVOORT Omdat de nodige bewegwijzering nog 
ontbreekt moeten ze even hun ogen de kost geven, maar 
inwoners van Brandevoort kunnen voor hun boodschap-
pen duurzame deelvoertuigen huren. Twee elektrische 
bakfietsen en een elektrische auto staan voor ze klaar. 
Daarvoor zijn tot eind dit jaar parkeerplekken bij station 

Brandevoort ingericht.

Elektrische bakfiets moet 
in Brandevoort tweede 

auto in de garage houden

Antoinette Maas op een elektrische bakfiets | F Harry Weerts
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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

Lezing over 
testamenten en 

levenstestamenten
Donderdag 22 juli 2021 

Locatie: De Koning, 
Mierloseweg 301, Helmond.

10:00 – 10:30 ontvangst koffie/thee 
10:30 – 12:30 lezing

Tijdens deze middag geeft notaris Jan Meijer een lezing over 
de noodzaak van een actueel testament en levenstestament. 
Invulling geven aan een testament is iets dat vaak uitgesteld 

wordt. Herkenbaar? Tijdens de lezing wordt er antwoord gegeven 
op al uw vragen.

U kunt deze lezing kosteloos bijwonen, door u aan te melden 
via onze website: www.omdnotarissen.nl

Maak je eigen fotoboek met 
je mooiste herinneringen
Wil je een fotoboek maken om je mooiste 
herinneringen aan je vakanties of weekenden in te 
bewaren, of om het na een bruiloft of geboorte aan 
je dierbaren te schenken? We nodigen je uit om 
jouw fotoboek in alle vrijheid en in vele beschikbare 
formaten te maken.

o.a. Medium, XL, Large liggend, XXL liggend of
XXL staand: met onze verschillende opties kun
je een fotoboek ontwerpen met je allermooiste
herinneringen.

Gebruik kortingscode PROMOADCOM
tijdens het afrekenen. Code is geldig tot 
31-12-2022. Niet te gebruiken i.c.m. andere 
acties.

Europa’s meest 
verkochte fotoboek

100%
Tevredenheidsgarantie

Dagelijks bereikbaar op 
0341-255 400

Gecertificeerd duurzaam

Nu 10%
korting op alle
fotoproducten!*

WWW.CEWE.NL/ADCOM

www.cewe.nl/adcom

Al je momenten, groot of klein, verdienen 
een CEWE FOTOBOEK. Beleef ze opnieuw 
en deel ze met familie of vrienden.

Maak van je fotoboek een
echte eye-catcher
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Maak je eigen fotoboek met 
je mooiste herinneringen
Wil je een fotoboek maken om je mooiste 
herinneringen aan je vakanties of weekenden in te 
bewaren, of om het na een bruiloft of geboorte aan 
je dierbaren te schenken? We nodigen je uit om 
jouw fotoboek in alle vrijheid en in vele beschikbare 
formaten te maken.

o.a. Medium, XL, Large liggend, XXL liggend of
XXL staand: met onze verschillende opties kun
je een fotoboek ontwerpen met je allermooiste
herinneringen.

Gebruik kortingscode PROMOADCOM
tijdens het afrekenen. Code is geldig tot 
31-12-2022. Niet te gebruiken i.c.m. andere 
acties.

Europa’s meest 
verkochte fotoboek

100%
Tevredenheidsgarantie

Dagelijks bereikbaar op 
0341-255 400

Gecertificeerd duurzaam

Nu 10%
korting op alle
fotoproducten!*

WWW.CEWE.NL/ADCOM

NU 10%
KORTING 

OP ALLE FOTOPRODUCTEN!*

Gebruik kortingscode 

PROMOADCOM
tijdens het afrekenen. 

Code is geldig tot 31-12-2022. 
Niet te gebruiken i.c.m. 

andere acties.

Wat betaalt u voor uw hoortoestel?
Gehoorverlies is een verlies van kwaliteit van leven, voor uzelf én de mensen 
om u heen. Dat vraagt om persoonlijke aandacht en deskundigheid. U vindt 
dat bij Van Boxtel al vanaf 0 euro, en ongeacht uw verzekering hoeft het u 
niet meer te kosten dan 99 euro per toestel (plus eventueel uw eigen risico). 
Maak snel een afspraak.

*Vraag naar de voorwaarden. 

Bel 088 – 52 52 000 of ga naar www.vanboxtelhoorwinkels.nl

Helmond
Zuid Koninginnewal 30a
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Afgelopen weekend hebben we een 
keigezellig girls-weekend in Am-
sterdam en Volendam gehad. Sa-
men met 2 keigoeie vriendinnen en 
met ons Stacey, we hebben genoten 
en zij n weer hullemaal bij gekletst, 
keileuke dingen ondernomen, heer-
lij k gegeten en gedronken, tot in de 
kleine uurtjes spellekes gedaan en 
overdag op reep. Onze uitvalsba-
sis, unne bungalow in Volendam. 
Vanwege corona waren er weinig 
uitjes gewist de leste 1,5 jaar, dat 
hebben we eff e goed gemaakt dees 
weekend.

Vrienden/vriendinnen, ik vind ze 
heel belangrij k in men leven. Het 
zij n mensen die ge zelf uit hed ge-
zocht, ze zij n in de loop van de ja-
ren op je pad gekomen en er was 
een speciale klik waardoor het 
(echte) vriendschap is geworden. 
Soms worden ze wel is dol van men 
in onze groepsapp, want ik deel 
men hele lief en leed. Als ik ver-
driet heb of iets moeilij k vind, zij n 
hun degenen die weer een glimlach 
op men gezicht krij gen, soms Fa-
cetimen we samen met drieën tot 
in de late uurtjes. We hebben het 
over tv-programma’s die we alle 3 
leuk vinden, zoals RTL Boulevard 
of Shownieuws. Hebben het sa-
men over de scheiding van André 
Hazes en zij n Monique. Gewoon, 
heerlij ke vrouwendingen waar 
mannen weinig van snappen, 
ik hou dervan.

Ik kan echt zeggen dat mij n vrien-
dinnen men leven mooier maken, 
ik word er gelukkig van. Vriend-
schap, het voegt iets toe in men 
leven. Als het nodig is, ontvang ik 
de steun en een luisterend oor. Ze 
wonen te ver om even binnen te 
wippen, maar lang leve de mobiele 
telefoon. Hebben hun het moeilij k, 
hoop ik ook vur hun de steun te zij n 
die hun nodig hebben. Ik heb trou-
wens wel meer echte vriendinnen 
die ook veel vur men betekenen, 
ook met hun onderneem ik leuke 
dingen. Wat ben ik toch unne bof-
kont met zoveul leuke lieve vrien-
dinnen. We hebben een keileuk 

weekend gehad, samen stikleuke 
dingen gedaan, van een speciaal 
roze strand midden in Amsterdam 
tot lekker struinen over de Volen-
damse dij k. Herinneringen maken 
die we de rest van ons leven meene-
men. Kék is wen skonne foto we in 
Volendam hebben laten maken bij  
de Experience. We wilden gin foto 
zoals iedereen heeft, maar een ech-
te vriendinnenfoto en dat doen ze 
daar keileuk. We hebben veul ge-
lachen, maar vural enorm genoten 
van elkaars aanwezigheid. Vrien-
dinnen, ik kan niet zonder ze.

Bedankt Carla en Wilma, vur een 
stikleuk weekend. En het bij zon-
dere aan deze vriendschap is dat 
ons Stacey van dees groepke deel 
uitmaakt. Al die jaren hobbelt ze 
gezellug met ons mee, wat ook wel 
echt bij zonder is. Onze energietank 
is weer vol dankzij  jullie.

Toen ik thuiskwam, stond er een 
mooi welkomsbluumke op tafel, 
want de hundjes en André hadden 
men (gelukkig) wel gemist.

‘Eén keer trek je de conclusie, 
vriendschap is een illusie. Vriend-
schap is een droom. Een pakket-
je schroot, met een dun laag je 
chroom.’ Een skon liedje, mar ik 
ben het er hullemaal niet mee eens. 
Ik ben namelij k heel blij  met mij n 
vrienden. En weet dat ik niet zon-
der ze kan. 

Bedankt alle lieve vriendinnen, 
dat jullie in mij n leven zij n. Dees 
weekend ben ik trouwens wir  ge-
woon in ons eigen skonne, �ij ne, 
gezellige Helmond. Lekker over de 
mert een zaterdag, want die heb 
ik wel gemist. En natuurlij k niet te 
vergeten, de kermis is er weer.

There is no place like home.
Fij n weekend. 
Tot volgende week. 

Houdoe!

Vriendschap
F | Experience Volendam

Koffi  e met een Tablet
Nu wél in gezelschap en met koffi  e 

Koffie met een Tablet is een samenwer-
king tussen de KBO Kring Helmond, 
de gemeente Helmond, de Bibliotheek 
Helmond-Peel en afdeling Zorg&Welzijn 
van het ROC Ter AA. Samen bedachten 
zij dit project, waarbij mensen laag-
drempelig meer te weten komen over 
digitale mogelijkheden. Zowel voor men-
sen die een smartphone of tablet heb-
ben, als voor mensen die hier niet over 
beschikken maar wél willen zien hoe het 
werkt. De bijeenkomsten zijn gratis voor 
iedereen, ook voor niet-leden. 

Thema juli: Foto’s maken én doorsturen
Je smartphone is natuurlijk niet alleen 
bedoeld om mee te bellen. De jeugd 
weet daar alles van. Veel ouderen heb-
ben een smartphone of tablet, maar 
weten er te weinig van. In juli laten we 
zien hoe je foto’s maakt, opslaat en ze 
gemakkelijk doorstuurt via WhatsApp. 
De uitleg wordt, op begrijpelijke wijze, 
gegeven door een medewerkster van 
Bibliotheek Helmond. Bij de bijeenkom-

sten krijgen bezoekers ook een kaart 
mee waarop staat hoe dit werkt als je 
het later zelf thuis uitprobeert. 

Interesse? Je bent welkom op donder-
dag 8 juli, 10.00 - 11.30 uur in zaal De 
Koning in Mierlo-Hout. Op dinsdag 13 
juli, 15.00-16.30 uur in de Bibliotheek 
Helmond en op dinsdag 27 juli MFC de 
Smed in Stiphout van 15.00 tot 16.30 
uur. Kies een datum of plek die jou 
het beste schikt. Wel is aanmelden ge-
wenst, dat kan via www.bibliotheekhel-
mondpeel.nl/koffiemeteentablet of te-
lefonisch (bibliotheek: 0492 - 522 220) 
en secretaris Kring KBO Helmond (06 
– 22 61 61 34). Er kunnen in elke locatie 
een beperkt aantal mensen terecht. 

Thema augustus: Videobellen
In augustus vertellen we over hoe je 
degene die je belt kunt zien, oftewel 
videobellen. De bijeenkomsten zijn op 
dinsdag 3 augustus, 10:00 - 11:30 uur 
in Zaal Vissers Helmond-Brouwhuis, 

dinsdag 10 augustus, 15:00 - 16:30 uur 
Bibliotheek Helmond, donderdag 19 au-
gustus, 10:00 - 11:30 uur De Koning in 
Mierlo-Hout en maandag 30 augustus, 
10:00 - 11:30 uur MFC De Smed in Stip-
hout. Ook hiervoor graag eerst (gratis) 
aanmelden.
In september gaat het over hoe je online 
iets koopt, later in het jaar komen nog de 
DigiD en Zorg op afstand aan bod. Van-
af september zullen leerlingen van het 
ROC Ter AA aanwezig zijn en helpen. 

Andere digitale vragen?
Iedereen met digitale vragen kan bel-
len naar het digitale spreekuur bij de 
Bibliotheek Helmond, op maandag en 
vrijdag van 13.30 uur tot 15.00 uur en 
op zaterdag van 11.00 uur tot 12.30 uur 
(0492 – 522 220). 
Er is ook een landelijke Digi-Hulplijn, 
waar op werkdagen van 09.00 uur tot 
17.00 uur digitale vragen beantwoord 
worden (0800 - 1508). Beide services 
zijn gratis voor iedereen.

HELMOND Onder de naam ‘Koffi  e met een Tablet: een digitale ervaring rijker’ is een serie bijeen-
komsten gepland, speciaal voor de wat oudere inwoners. Voor corona was het al de bedoeling 
om iedere maand kennis te laten maken met een nieuw digitaal thema. In gezelschap en mét 
een kop koffi  e. Maar samenkomen ging te lang niet. Maar nu wél. Daarom gaan deze gratis 

bijeenkomsten in juli en augustus van start op 4 locaties in Helmond.

F | Bibliotheek Helmond-Peel

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:  0492 - 51 39 71

Mazda is bijna twee jaar. Ze heeft recent twee fraaie kittentjes gekregen en goed 
opgevoed. Het kroost is groot genoeg om op eigen pootjes te staan. Mams zal 
ze uitzwaaien en het afscheid zal haar niet echt zwaar vallen, ze is inmiddels 
gesteriliseerd en is eraan toe om haar eigen leventje weer op te pakken. Ze kijkt 
er al naar uit om weer naar buiten te mogen! Het is een mooie, lieve, rustige poes 
met af en toe een speelse bui. Ze vindt het heerlijk om geaaid te worden en ze 
komt ook op schoot als ze eenmaal goed gewend is. Ze heeft zeker tijd nodig om 
te wennen aan nieuwe mensen en een nieuw huis, ze is in het begin onzeker. Een 
druk gezin met (jonge) kinderen zal niet geschikt voor haar zijn. 

MAZDA
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Fiat 500 L 1.4-16V Easy 2014
104Dkm, Trekhaak, Airco, LM velgen, 
BlueTooth, USB, € 129 p/m 8.945

Toyota Aygo 1.0-12V Comfort Navigator 2011
101Dkm, Automaat, Navigatie, Cruise 
control, Airco, € 99 p/m 5.950

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

Renault Captur 0.9 TCe Intence
29Dkm, Navigatie, Camera, 
Key-less, 15.445

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

Suzuki Vitara 1.4 S Allgrip Automaat 2018
42Dkm, 12 maanden Garantie, Navigatie, 
4x4, 141 PK, Camera, Leer, € 299 p/m 21.950

Suzuki Ignis 1.2 Select Automaat 2018
44Dkm, 12 maanden Garantie, Airco, Navi-
gatie, Camera, Hoge Instap, € 239 p/m 16.450

Opel Mokka X 1.4 Turbo Innovation 2017
141pk, 44Dkm, Navi, Climate, Cruise, con-
trol St.verw., BlueTooth, LED, € 269 p/m 17.450

Audi A3 Sportback 1.4 e-tron Pro Line + 2017
150pk, 40Dkm, Virtual cockpit, Navi, Sport 
int., St.verw., Cruise Control, € 339 p/m 24.445

Kia Rio 1.2 CVVT ComfortLine 2016
58Dkm, Fabrieksgarantie, Airco, Cruise 
control, Leder, LMV, € 159 p/m 10.950

Suzuki Vitara 1.6 Exclusive Automaat 2018
34Dkm, 12 maanden garantie, Navigatie, 
Camera, Cruise control, € 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



11vrijdag 9 juli 2021de loop weekkrant HELMOND

Hartverwarmende 
boodschappentasactie voor 

Hospice en Logeerhuis 
Valkenhaeghe

HELMOND-WEST Winkelcentrum Mierloseweg Helmond heeft 
onlangs een boodschappentasactie gehouden, waarbij de op-

brengst voor Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe is. Vrijdag 2 
juli 2021 werd de cheque van 2.000 euro overhandigd.

De exclusieve tas was te koop à 2 euro 
bij de deelnemende winkeliers aan de 
Mierloseweg. Er zijn maar liefst 1.000 
tassen verkocht. “Geweldig om te ver-
nemen dat Winkelierscentrum Mierlose-
weg Helmond Valkenhaeghe een warm 
hart toedraagt”: aldus Anita Schave-
maker, algemeen directeur/bestuurder 
Sint Annaklooster. 

Door steun van particulieren en bedrij-
ven is het mogelijk om bij Hospice en 
Logeerhuis Valkenhaeghe extra comfort 
te bieden aan gasten in de laatste fase 
van het leven. Donaties zijn dan ook 
altijd meer dan welkom. Voor de 2.000 
euro wist het team van Valkenhaeghe 
meteen een goede invulling: een luxe 
sta-op-stoel voor algemeen gebruik.

F | Sint Annaklooster

Serenade-actiedag HMC op zondag 11 juli 
CENTRUM Het Helmonds Muziek Corps trekt 
op zondag 11 juli vanaf 12.30 uur met muziek 
door het centrum van Helmond. In het kader 
van de actie ‘Wie gun jij een serenade?’ wor-
den die middag op verschillende locaties sere-
nades gebracht.

Eind april lanceerde het Helmonds Muziek Corps 
de actie ‘Wie gun jij een serenade?’ waarbij Hel-
monders en Helmondse organisaties die wel een 
muzikaal hart onder de riem kunnen gebruiken, 
iets te vieren hebben of een muzikaal ‘dankjewel’ 
verdienen, konden worden aangemeld. Er kwamen 
zo’n 45 aanmeldingen binnen; onder andere voor 
diverse zorginstellingen en (horeca)ondernemers, 

maar ook een aantal zeer persoonlijke. Meer dan 
40 serenades op een dag is uiteraard een beetje te 
veel van het goede, zelfs voor het HMC. Het mu-
ziekcorps heeft er daarom voor gekozen om op zon-
dag 11 juli vanaf 12.30 uur vier centrale locaties in 
de Helmondse binnenstad muzikaal te bezoeken. 

Op deze (buiten)locaties zijn de verschillende ‘ge-
nomineerden’ én hun aanmelders uitgenodigd om 
hun serenade in ontvangst te nemen. “We vonden 
het lastig om een keuze te maken uit alle inzendin-
gen. Want waarop baseer je die keuze? Er waren 
uiteraard veel ‘dankjewels’ bij voor personeel van 
het ziekenhuis en zorginstellingen. Maar ook de 
persoonlijke aanmeldingen konden we niet zomaar 

aan de kant schuiven, want daar zaten veel mooie 
motivaties bij. Van een 60-jarige bruiloft die door 
corona niet gevierd kon worden, tot iemand die 
maandenlang alles aan de kant heeft gezet om voor 
haar ernstig zieke dochter te kunnen zorgen. 

Daaruit een keuze maken is moeilijk en daarom 
hebben we ervoor gekozen om vrijwel alle ‘geno-
mineerden’ naar vier centrale plekken te laten ko-
men. Op die manier wordt iedereen in het zonnetje 
gezet!”, vertelt Marloes Kuyten van het Helmonds 
Muziek Corps. 

De vier locaties die worden bezocht zijn het Elker-
liek Ziekenhuis, de Ameideflat die alle zorginstel-

lingen representeert, de Markt voor de Helmondse 
horeca en het kasteel voor alle ‘persoonlijke’ aan-
meldingen. Op de laatste locatie zal de burgemees-
ter ook aanwezig zijn om alle genomineerden kort 
toe te spreken. Bovendien krijgen alle genomineer-
den een klein aandenken mee naar huis. Marloes, 
met een knipoog: “Het gaat uiteraard echt om het 
muzikale gebaar, dat mensen weten dat er aan hen 
gedacht wordt. Maar een symbolische blijvende 
herinnering vonden we ook wel op z’n plaats. Zie 
het maar als een soort van ‘lintje’ van HMC.” 

REGIO Dit jaar onder de noemer 
BeLEVen en Ontmoeten. In de korte 
periode nadat versoepelingen van 
het coronabeleid aangekondigd zijn, 
hebben we een interessant en geva-
rieerd aanbod neergezet. In de voor-
gaande 13 jaar werden de zomerwe-
ken vanuit LEVgroep in combinatie 
met andere partijen georganiseerd.

De maanden juli en augustus staan voor 
vakantie en mooi weer. Alles is anders 

dan de rest van het jaar. Voor veel senio-
ren een tijd waarin veel vaste activiteiten 
een paar maanden wegvallen. Wekelijk-
se clubs bijvoorbeeld, starten pas weer 
na de zomer en dagen duren soms wel 
heel lang. Wat ons betreft blijven de Hel-
mondse 55-plussers ook deze zomer 
lekker actief.  Het programma biedt meer 
dan 20 educatieve en gezellige zomerac-
tiviteiten met daarnaast ruim 15 sportie-
ve activiteiten. Er is volop aanbod, ook 
in de wijken. Het wordt tijd om weer te 

gaan genieten van activiteiten buitens-
huis. De brochure van de Zomerweken 
is vanaf 5 juli verkrijgbaar bij onder meer 
wijkhuizen de Fonkel, de Boerderij, de 
Brem en Westwijzer, de diverse zorgcen-
tra en aan de receptie van het centraal 
kantoor van LEVgroep aan de Penning-
straat in Helmond. De activiteiten vin-
den plaats in augustus. Het programma 
en inschrijfformulier kan ook worden 
gedownload van onze webite: www.le-
vhelmond.nl/zomerweken.

F | Aandacht voor Ouderen

Na een coronajaar, mogen we gelukkig
weer de Zomerweken organiseren!
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Ter versterking van ons team zoeken wij per direct één of meerdere:

ALLROUND 
TIMMERMAN(NEN)

voor zelfstandig verrichten van 
ruwbouw & afbouw traditioneel timmerwerk.

Claassen Bouw & Vastgoed BV richt zich voornamelijk op de verbouw en 
nieuwbouw van woningen en bedrijfspanden. Al meer dan 90 jaar zijn wij een 

solide en professionele onderneming. 
Meer info over ons bedrijf op onze website: www.claassen-bouw.nl

Ben je geïnteresseerd in deze functie, 
stuur je sollicitatie met CV naar:
Claassen Bouw & Vastgoed BV

t.a.v. personeelszaken, Hollevoort 11, 5761 PC Bakel. 
Of per e-mail: info@claassen-bouw.nl

KBWO is zo spoedig mogelijk 
op zoek naar: 

Verzorgenden IG
Voor meer informatie: www.kbwo.nl

Dement en toch een 
goede oude dag?

Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen

Drie normale woningen midden in de Helmondse wijk 
Brouwhuis. Huiselijk en vertrouwd. Véél vaste activiteiten. 

Een echt THUIS. Een kleinschalig alternatief voor de 
verpleeghuiszorg voor mensen met dementie (ZZP5). 

24 uur per dag professionele begeleiding.

Prettig wonen en werken bij KBWO Brouwhuis. 
Aanmelden, meer info of werken in huiselijke sfeer? 

Kijk op www.kbwo.nl

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

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

Drukwerk/outdoor

info@adcommunicatie.nl  |  www.adcommunicatie.nl  |  0492-845350
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Varende expositie met het 
binnenvaartschip de Oostenwind

CENTRUM Een bijzondere expositie heeft zich in Helmond aangemeerd. Het betreft hier de 
varende expositie, die je onderdompelt in de wereld van de Zuid-Willemsvaart. ‘Dat Wat Blijft’, 

een expositie die de vele bijzondere verhalen, over de 122 kilometer lange Zuid-Willemsvaart tot 
leven brengt. Het is op zondag 4 juli van start gegaan.  

Tekst en foto’s: Henk van Dijk 

Op het binnenvaartschip Oostenwind 
zijn verrassende korte documentaire-
films, objecten, schilderijen, borduur-
werken, foto’s en poëzie over het kanaal 
te zien. Tot en met 11 juli ligt deze  expo-
sitie aangemeerd aan de Albatroskade, 
in de insteekhaven in Helmond..

Het kunstproject is een initiatief van 
kunstenaar Monique Broekman en 
co-curator Alexandra van Dongen en 
komt in samenwerking met de bewo-
ners en ondernemers aan de Zuid-Wil-
lemsvaart tot stand. Indringende ver-
halen over de Zuid-Willemsvaart, aan 
de Zuid-Willemsvaart komt eigenlijk de 
hele wereld samen. Door de jaren heen 
vonden uiteenlopende bewoners en on-
dernemers hier hun plek. ‘Dat Wat Blijft’, 
een reizende expositie op het binnen-
vaartschip Oostenwind, verzamelt en 
bewaart hun verhalen.

Door de ogen van kunstenaar Monique 
Broekman krijgen deze verhalen een 
nieuwe, waardevolle betekenis. 

Via indringende korte documentaire-
films – over opgroeien en ondernemen, 
stilstaan bij het verleden, kijken naar de 
toekomst en in sommige gevallen ook 
afscheid nemen – en schilderijen brengt 
zij de geschiedenissen van (oud-)ka-
naalbewoners tot leven. Het Edah Mu-
seum en De Cacaofabriek in Helmond, 
kunstenaar Bert Loerakker en Theo van 

Keulen, Tahné Kleijn, stadskunstenaar 
van Helmond, Museum Klok en Peel in 
Asten, Angela de Weijer, stadscompo-
nist van Meierijstad, en kanaaldichter 
Rick Terwindt leveren ook een bijdrage 
aan de tentoonstelling.

We maken allemaal onderdeel uit van de 
geschiedenis van de Zuid-Willemsvaart. 
Maar we creëren ook allemaal onze ei-
gen geschiedenis langs het kanaal. In 
‘Dat Wat Blijft’ worden al deze verhalen 
bewaard voor de toekomst.

2e plaats voor de meiden van
Mierlo-Hout op het NK

En wat is het een mooie dag gewor-
den voor de meiden van de 13-1! Alle 
wedstrijden tot aan de finale gewon-
nen, om uiteindelijk nummer 2 van 
Nederland te worden. Ze gingen 
naar huis met een mooie schaal en 
de zilveren medailles werden uitge-
reikt. Dat er aan de weg getimmerd 
wordt, blijkt ook uit het feit dat ze 
bovenaan staan met de KNVB Re-
giocup in hun klasse. Bijna het hele 
team gaat volgend jaar door naar de 
MO 15-1, waarin ze hoofdklasse gaan 
spelen. Wel zijn ze nog op zoek naar 

(een) sponsor(en) voor het komende 
seizoen. Mocht er interesse zijn, kan 
contact op worden genomen met de 
trainer Willem de Kort:
06 – 48 08 66 53.

MIERLO-HOUT Voetbalvereniging RKSV Mierlo-Hout is 
2e geworden op het NK voor MO 13 teams afgelopen 

zaterdag 3 juli in Roosendaal.

Helmond vergroot levendigheid 
centrum door nieuwe subsidieregeling 

voor culturele organisaties 

Antoinette Maas (wethouder Cultuur): 
“Juist in deze tijd, waarin de culturele 
sector zwaar is getroffen door de coron-
acrisis, is het belangrijk dat Helmondse 
culturele organisaties de mogelijkheid 
blijven houden om nieuwe culturele 
initiatieven van de grond te krijgen. Zo 
behouden we voldoende aanbod in 
onze stad. 

Door deze subsidie vergroten we boven-
dien de levendigheid van het centrum 
van Helmond. Ik ben blij dat we met 
deze extra subsidieregeling culturele ac-
tiviteiten voor een brede groep toegan-
kelijk kunnen maken. 

Zo willen we culturele initiatieven zo 
goed mogelijk blijven ondersteunen.”

Aanvraag indienen 
In 2021 en 2022 is een subsidiebudget 
van € 300.000 euro beschikbaar. De 
maximale subsidie voor aanvragen van 
afzonderlijke organisaties bedraagt € 
15.000 euro. Aanvragen worden getoetst 
aan een aantal beoordelingscriteria. Wilt 
u een subsidie aanvragen? Ga dan naar 
www.helmond.nl/cultuurimpuls voor 
de voorwaarden en het aanvraagformulier. 
U heeft tot en met 31 oktober 2022 de mo-
gelijkheid om een aanvraag in te dienen. 

Meer informatie 
Wilt u meer weten over de subsidieregeling 
cultuurimpuls? Ga dan naar www.helmond.
nl/cultuurimpuls. Of neem contact op met 
ons Klant Contact Centrum: gemeente@
helmond.nl of telefonisch via 14 - 0492.

F | Richard Vereij ken

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 
 

 

hartstichting.nl
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BEZORGERS 
GEZOCHT

bezorging@deloop.eu
06-18938912 

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

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

WIJK 074: BINNENDIJK, ENGELSEWEG, 
ROOSEINDSESTRAAT, VLIERDENSEDIJK.

VAKANTIE BEZORGERS
APP OF MAIL VOOR MEER INFO.

werkenbijdezorgboog.nl

Anita, Wijkverpleegkundige 
Wijkteam Asten
#samendezorgboog                                   06-20336878

“Ik werk in een 
warm team waar iedereen 
veel voor elkaar overheeft. 
Met elkaar, zorgen we voor 

veel gezelligheid.” 

Van Rijsingen

Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004
www.diepvriesspecialist.nl - Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de 
Diepvriesspecialist zolang de voorraad strekt. Van woensdag 7 juli t/m dinsdag 
20 juli 2021. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS tegen
inlevering van

175 spaarpunten

9,99

Garnalenspies
15 stuks - Fisherman’s choice

Normaal 15,Normaal 15,99

Soft ice aardbei 
of chocolade
12 stuks - Domini

Normaal 8,49 5,49

STUNT
STUNT
STUNT

Broodje rundvlees 
of goulash
6 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 5,89

3,99

Normaal 15,Normaal 15,
Limburgse 

braadworst
20 stuks - Simons

Normaal  19,Normaal  19,Normaal  19,Normaal  19,99 99 15,49

Naturel, Spaans, piri piri,
zigeuner of Japans 

Kiphaasjes
500 gram - Streekpoelier

Normaal 3,Normaal 3,19

2+1
GRATIS

Normaal  19,Normaal  19,

www.diepvriesspecialist.nl - Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de 
GRATIS tegen
inlevering van

Frikandel
pizza

1 stuks - Lekker & Anders

Normaal 3,Normaal 3,Normaal 3,29

2+1
*GRATIS

*Goedkoopste 
artikel

GRATIS

Zigeunerstick
lihanboutje of 

sitostick
3 - 4 stuks - Diepvriesspecialist3 - 4 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 4,Normaal 4,69 - 3, - 3,99 - 4, - 4, - 4,7979 - 4, - 3,  - 4,Normaal 4,  - 3,

Normaal 5,

Normaal 8,
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Waskracht presenteert de spelers

Regisseur Anneke Schröder houdt de 
vaart er goed in. “Het publiek gaat zich 
zeker herkennen in het geworstel van 
alle circusbewoners. Het zouden stuk 
voor stuk stadsgenoten kunnen zijn.” 
Maak kennis met de spelers van Was-
kracht. Ze zijn allemaal geboren en/of 
wonen in de verschillende wijken van 
Helmond. De komende weken stellen 
wij de verschillende karakters aan u 
voor. Zie ook:
www.waskrachthelmond.nl.

Carlos, directeur
Gespeeld door Wim Peters (Dierdonk) & 
Lesley Kunstt (Leonardus, binnenstad) 
De miseria is groot voor de uit Spanje 
afkomstige Carlos, directeur van het 
circus. Carlos is een harde werker, een 
circusdirecteur van de oude stempel, 
al ruim 40 jaar lang. Hij heeft prijzen 
gewonnen met zijn circus, maar een 
groot publiek heeft hij allang niet meer. 
En hij mist zijn vrouw Claudia, die jaren 
geleden verongelukte in de piste. Carlos 
wringt zich in allerlei bochten om de 
schone schijn op te houden, maar het 
geld is op. Carlos ziet nog maar één op-

lossing. De artiesten schrikken zich rot 
als duidelijk wordt wat hij van plan is.

Eva de jongleur
Gespeeld door Marisca Sinkiewucz 
(Brandevoort) en Linda van Gelder 
(Brandevoort). Eva is de oudste dochter 

van de directeur en smoorverliefd op de 
pisteknecht en ze zijn beiden verliefd op 
het circus.  Met deze grote liefde kunnen 
ze alle problemen overwinnen. 

Daar zijn ze van overtuigd. Maar hoe kan 
liefde het circus redden als het geld op is?

HELMOND ‘Komt dat zien, komt dat zien! Het circus is in de stad!’ 
Met een muzikale en kleurrijke optocht kondigden de artiesten vroeger hun komst aan. 

Waskracht komt in september met evenveel bombarie naar de mensen toe met een gezellige 
voorstelling. De repetities van Waskracht zijn in volle gang. De spelers werken in twee teams 

aan de opbouw van de voorstelling en het leren spelen van hun rol.

Wim Peters/Lesley Kunstt | F Tahné Klein

Marisca Sinkiewucz/Linda van Gelder | F Tahné Klein

Uit de oude doos…
HELMOND Vorige week plaatsten wij onder deze rubriek de tekst van 
een liedje over Helmondse bijnamen. Naar aanleiding van dat liedje, 
ontvingen wij ook deze liedtekst. Het is ooit gepubliceerd in dagblad 
De Zuid Willemsvaart, op 21 januari 1922. Ook hierbij denken wij dat 
veel Helmonders het leuk vinden om dit terug te zien. De uitgave is 
bijna 100 jaar oud!

‘Anna Presenteert’ op 17 en 18 juli 
SUYTKADE Jeugdtheaterschool An-
natheater organiseert als afsluiting 
van het cursusjaar 2020/2021 ‘Anna 
Presenteert’. Leerlingen spelen een 
toneelstuk waarin ze laten zien wat 
ze kunnen na het volgen van een cur-
sus acteren in het Annatheater.

Het Annatheater pakt aan het eind 
van het seizoen uit, zodat de leerlingen 

kunnen schitteren op het podium van 
de grote zaal.  Er worden de volgende 
toneelstukken gespeeld: de sprookjes 
Roodkapje, Doornroosje en De Gelaars-
de Kat. De jongerengroep speelt ‘De Re-
gels Van Anna’, geïnspireerd op de serie 
‘De Regels van Floor’ en Anna Produc-
ties. De groep van gevorderde leerlingen 
die in oktober de voorstelling Assepoes-
ter spelen, laten een paar scènes zien.

Kijk voor het volledige programma op 
onze site: www.annatheater.nl.

Data en tijd: zaterdag 17 juli om 17.00 
uur en 19.30 uur; zondag 18 juli om 
13.00 uur en 16.00 uur
Entree: € 7,00
Kaartjes: www.annatheater.nl
Informatie kaartverkoop:
 telefoon 06-28 10 43 33.

F | Annatheater
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Hoera, geslaagd!
HELMOND Zaterdag 3 juli hield Helmondse Reddingsbrigade de 
Reddingsklos voor het eerst sinds de laatste lockdown examens voor 
het Zwem-ABC. En de vereniging kan met trots zeggen dat iedereen 
is geslaagd!

Daarnaast hadden drie vrijwilligers – Annemarie van Dijk, Thiel Thielens 
en Luisa van der Vrande – de Proeve van Bekwaamheid (examen) van hun 
opleiding tot Assistent Zweminstructeur, waarvoor zij alle drie ook zijn ge-
slaagd. Proficiat allemaal!

De Reddingsklos is gespecialiseerd in het geven van zwemlessen voor jong 
en oud: van het reguliere Zwem-ABC tot aan Snorkelen en Zwemmend Red-
den. Haar doel is zwemveiligheid, maar ook plezier in het zwemmen. Meer 
informatie over de vereniging vind je op www.dereddingsklos.nl. Volg De 
Reddingsklos ook op Facebook en Instagram.

Jan geniet van de draaiorgels
‘Vandaag is het Jan-dag!’

Jan geniet met volle teugen, vooral als hij  zelf aan het rad mag draaien van ‘Onze Klenne’ | F Hein van Bakel

HELMOND Of hij het fi jn vindt? Jan Keulens nipt aan zijn koffi  e en neemt nog een hap van 
zijn vlaai. Dan schieten de tranen in zijn ogen. Het antwoord is ook zonder woorden duidelijk. 

“Vandaag is het Jan-dag”, lacht ORO-begeleidster Kim van Stiphout die naast hem zit. “Met het 
bezoek aan het nieuwe draaiorgelmuseum als absolute hoogtepunt.”

Het is dit jaar precies 25 jaar geleden 
dat de Othmarusstichting en Het Rijt-
ven fuseerden tot ORO. Reden voor een 
feestje, vond de organisatie, die mensen 
met een verstandelijke beperking in de 
Peelregio begeleidt. Cliënten met een 
bijzondere wens mochten die kenbaar 
maken. Vijfentwintig worden er ver-
vuld. “Jan woont in Gemert, maar vroe-
ger ging hij met zijn vader elke zondag 
naar de draaiorgels kijken en luisteren”, 
vertelt Kim over de achtergrond van de 
wens van Jan. “Eerst in de oude Paters-
kerk en daarna in de Gaviolizaal. Dat 
was voor hem echt een feestje.”

Grote wens
Na het overlijden van zijn vader ging 
hij nog wel eens met zijn zussen naar 
de Gaviolizaal, maar toen die, vanwege 
de verhuizing naar een nieuw onder-
komen, een hele tijd geleden sloot, was 
het gedaan met zijn favoriete vrijetijds-
besteding. Dat het zijn grote wens was 
om nog eens een keer naar de orgels te 
gaan, was dus logisch.

Koeienkalender
Toen bleek dat de organisatie de wens 
van Jan wilde uitvoeren, werden de 

contacten gelegd met het Draaior-
gelmuseum. Een museum dat pas in 
september officieel geopend wordt in 
Loods20, waar ook het EDAH-muse-
um gehuisvest is. De vrijwilligers van 
het museum wilden graag meewerken 
aan de bijzondere wens en dus was Jan 
afgelopen vrijdag de eerste VIP-gast, 
samen met zijn vaste begeleidster. “We 
hebben er een mooie dag van gemaakt”, 
zegt ze. “Gisteravond heb ik het pas te-
gen hem verteld. Hij vond het zo fijn dat 
hij er niet van heeft geslapen. Hij huilde 
van blijdschap. We hebben net samen 
geluncht en vanochtend hebben we een 
‘koeienkalender’ gekocht. Daar houdt 
Jan van. Net heeft hij al een biertje ge-
dronken en straks, als we het museum 
gezien hebben, gaan we op bezoek bij 
een van de zussen van Jan. Het is een 
echte feestdag.”

Danszaal Bocken
Jan geniet ondertussen met volle teu-
gen. Zeker als hij zelf mag draaien aan 
het rad van ‘Onze Klenne’, een van de 
kleinere orgels in de prachtige ruimte 
die Danszaal Bocken is gedoopt, naar 
de eerste danszaal in Helmond, waar 
de oorsprong van het huidige museum 

ligt. Het feest wordt compleet als hij 
nog een paar mooie cadeautjes van de 
vrijwilligers van het museum krijgt aan-
geboden. Het mooiste cadeau? Dat is de 
belofte dat vrijwilligers van het museum 
aan het einde van deze maand naar de 
woning van Jan in Gemert komen mét 
‘Onze Klenne’. Dan kan Jan zelf aan zijn 
medebewoners laten zien en laten ho-
ren hoe mooi de draaiorgelmuziek is.

De Stichting 
Draaiorgelmuseum 
Helmond is nog op zoek naar 
vrijwilligers. Zo worden nog 
mensen gezocht voor de 
horeca, voor rondleidingen en 
voor de receptie. Ook zoekt 
men nog orgeldraaiers. 

Interesse? Neem contact 
op met de vrijwilligers 
van de stichting via info@
draaiorgelshelmond.nl of 
bel: 06 - 39 68 24 04.

Gratis open repetitie voor alle kinderen uit Helmond en omgeving 
Hé, jij daar! Weer lekker thuis uit school? Zit je in groep 4 of 
hoger en zoek je een leuke afwisselende hobby met zang en 
dans? Kom dan donderdag 15 juli naar de gratis open repeti-
tie bij Pabo-Junior om 18.00 uur. Je mag ook een vriendje of 
vriendinnetje meenemen als hij of zij dat leuk vindt.  We krijgen 
les van onze dirigent Tina Brouwers. Dirigent is de moeilijke 

naam voor muziekjuf, maar dat hindert niet. Zij leert alle kinde-
ren zingen en dansen op een hele leuke manier.   

Nieuwsgierig? Laat je zien en horen op donderdag 15 juli om 
18.00 uur tot uiterlijk 19.30uur. Wij repeteren in Wijkhuis de 
Fonkel, Prins Karelstraat 123, 5701 VL Helmond.

Meer informatie over ons kan je vinden op www.zanggroeppabo.nl
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Komst viervoudig Olympisch kampioen naar RTC Buitenlust redt evenement 
Natte start Helmondse Sporthelden met Leontien van Moorsel Classic

Collega-bestuurder Joop van Stiphout 
had een dag eerder dezelfde ervarin-
gen. “Sommige kinderen hebben nog 
nooit op een racefiets gezeten en deze 
clinics onder schooltijd zijn een ideale 
manier om de sport bij kinderen van 
zes tot en met twaalf jaar te brengen. 
Onder schooltijd wordt niemand uitge-
sloten en krijgen kinderen kansen die 
anders afhangen van de medewerking 
van ouders of beschikbare financiële 
middelen. Helmondse Sporthelden wil 
elk kind kansrijk maken en desnoods 
ze met steun van de stichting Leergeld 
ze lid maken van een vereniging in Hel-
mond als dat de oplossing is. Zonder 
dat dat voor anderen zichtbaar is, krijgt 
een kind op die manier kansen om zich 
aan te sluiten en zijn of haar wereld te 
verbreden. In Helmond leeft één op de 
negen kinderen op of onder de armoe-
degrens. Daarvoor dreigt sport of het 

lidmaatschap van een vereniging een 
vorm van luxe te worden. Dat mogen we 
in dit land niet laten gebeuren, dus zet 
Helmondse Sporthelden zich extra in 
voor deze doelgroep. Met steun van Hel-
den als Leontien van Moorsel. Geweldig 
dat een viervoudig Olympisch kampioen 
zich belangeloos voor dit doel wil inzet-
ten. Net als de andere zeven helden van 
de stichting, omdat ze een link hebben 
met de stad of een club in Helmond.”

Het evenement van zesvoudig sport-
vrouw van het jaar Leontien van Moor-
sel was het eerste van de stichting on-
der leiding van voorzitter Frans Stienen. 
“Corona heeft ons een jaar opgehouden, 
maar het is zoals het is. Was zouden in 
maart beginnen met de Judith Meulen-
dijks Open, maar ook toen haalde Covid 
een streep door alle evenementen. We 

zijn nu gelukkig van start en trots dat dat 
met de Koningin van Sydney mocht ge-
beuren. Van Moorsel is ooit bij RTC Bui-
tenlust begonnen op de rode racefiets 
van haar broer Jan. Vooral om plezier te 
beleven. Nooit om Olympisch kampioen 
te worden. Dat kwam pas veel hoofd-
stukken later. Dat willen we via haar 
aan kinderen meegeven. Sport is leuk, 
vergroot je wereld en helpt je samen te 
werken en zaken als verlies te accep-
teren. Het is fantastisch dat zo’n grote 
sportvrouw voor Helmondse Sporthel-
den terug naar Helmond komt om dat 
op kinderen over te brengen.”

Aan de eerste Leontien van Moorsel 
Classic bij RTC Buitenlust deden uit-
eindelijk 75 kinderen mee. De helft was 
reeds lid van de wielerclub van voorzitter 
Fons van Katwijk. “De andere helft moet 
wielrennen leuk gaan vinden en wellicht 

zelfs lid worden van de Helmondse 
vereniging. Alleen kon er door de regen 
weinig worden gefietst. Zo jammer van 
alle inspanningen. Maar een medail-
le, diploma en foto met Leontien doet 
wonderen. Kinderen waren de regen 
alweer vergeten. Dus was het toch een 
natte maar geslaagde dag,” aldus Van 
Katwijk. Diens conclusie van de eerste 
Leontien van Moorsel Classic was dan 
ook louter positief. “Ja, die regen was 
jammer, maar daar kon niemand iets 
aan doen. Het was geweldig om dit sa-
men met Helmondse Sporthelden en 
daar achter ook Jibb+ te doen. We zijn 
heel positief om dit volgend jaar weer 
samen te gaan organiseren. Met nog 
meer clinics en nog meer kinderen.” De 
naamgever van de Leontien van Moorsel 
Classic knikt instemmend. “Het is toch 
geweldig om kinderen op deze manier 

een leuke te bezorgen. Jammer dat ze 
niet meer hebben kunnen fietsen, maar 
ze zijn allemaal blij en tevreden naar 
huis gegaan. Keje Pouwels zelfs met 
de wisselbeker. Wat een leuk ‘menneke’, 
die begon in de regen gewoon zijn eigen 
training. Niks schuilen. Sport gaat als je 
jong bent vooral om plezier te beleven. 
Daarom steun ik Helmondse Sporthel-
den ook van harte.”

Frans Stienen vervolgt: “Zondag 11 juli 
hebben we de Gebroeders Van de Kerk-
hof Cup bij SV de Braak en Helmond 
Sport. Een toernooi voor -8 jeugd van 
alle clubs in Helmond, Brabant en ver 
buiten. Een levend eerbetoon aan de 
PSV- en Oranjetweeling met reeds een 
schoolteam aan de start. De Vuurvogels 
vaardigt een -8 selectie af om deel te 
nemen. Zo hebben we ook dan weer de 
mix van kinderen die de sport reeds be-
oefenen, of die door deelname aan het 
toernooi wellicht enthousiast worden 
om te gaan voetballen in clubverband. 
Waar vinden we niet zo belangrijk, als ze 
zich maar aansluiten bij een vereniging 
een gaan bewegen,” aldus de voorzitter 
van Helmondse Sporthelden. Die sprak 
in de afgelopen weken met organisa-
ties als NOCNSF en de vereniging van 
oud-olympiërs, de NVOD. “We zijn ons 
in ons land, zeker na de coronaperiode, 
bewust dat we iets extra’s voor de jeugd 
moeten doen. Zowel in het onderwijs 
als daarbuiten. Bijna alle sporten heb-
ben 260 dagen stil gelegen. Kinderen 
en volwassenen hebben in een ander 
ritme geleefd en de vrees is dat sport-
clubs leden verliezen. De noodzaak om 
kinderen kennis te laten maken met 
sport en over de drempel te helpen naar 
verenigingen is des te groter geworden. 
Dat was al onze doelstelling, maar die is 
door corona alleen nog maar urgenter 
geworden.”

Stienen hoopt daarbij op steun van het 
bedrijfsleven. “Voor een organisatie die 
met de Leontien van Moorsel Classic 
pas haar eerste evenement heeft gehad, 
mogen we zeker niet klagen. “EHAD, 
Fletcher hotel Helmond, ICT Ready, 
NH1816, Marc de Wit Assurantiën, 
Ban bouw, R&L Recycling, Weekkrant 
De Loop en nog wat andere bedrijven 

hebben hun steun al gegeven of aan-
geboden. We zijn een samenwerking 
aangegaan met het zeven Helmondse 
sportclubs, Jibb+ en het Dr. Knippen-
berg College, dat leerlingen gaat leveren 
als scheidsrechters voor de Gebroe-
ders Van de Kerkhof Cup. Prachtige 
dwarsverband in de stad. Maar we 
willen meer. De Olympische gedachte 
leeft bij Helmondse Sporthelden dus 
groter, meer en beter. Daarom hebben 
we het bedrijfsleven nodig. Op vrijdag 
16 juli hebben we daarom onze eerste 
sponsorlunch in Fletcher wellnesshotel 
Helmond om aan de gasten onze doel-
stellingen duidelijk te maken. Mijn be-
stuur zet zich momenteel enorm in om 
iedereen te enthousiasmeren en ik mag 
prettig genoeg als voorzitter constateren 
dat dat meer dan goed lukt. Mensen 
snappen snel dat kinderen blij maken 
ons doel is. En natuurlijk de helden van 
de stad oppoetsen. Want Helmond mag 
best iets trots zijn op de mensen die 
in sportief opzicht iets hebben bereikt 
waar de wereld naar heeft gekeken. Op 
iedereen trouwens die iets heeft bereikt, 
maar wij zijn nu eenmaal van de Hel-
mondse Sporthelden.” 

HELMOND Het was de vrijdag voor de Leontien van Moorsel 
Classic op de baan van RTC Buitenlust in Helmond. Frans 

Stienen was als voorzitter van Helmondse Sporthelden wezen 
kijken naar de tweede dag van wielerclinics voor basisscholen 
in de vijfde stad van Brabant. Hij was vol enthousiasme over 
de reactie van kinderen die vaak voor het eerst op een race-
fiets zaten. “Die gezichten, geweldig. Er was een jongetje dat 

naar de smalle bandjes keek en zich toen bedacht dat dat toch 
wel eng was om op te gaan fietsen. Maar eenmaal op de fiets 
straalde hij van het feit dat hij daar ook rondreed. Dat zijn de 

momenten waar we het voor doen.”

Frans Stienen peloton | F Helmondse Sporthelden

Bestuur Helmondse Sporthelden | F Helmondse Sporthelden

Keje Pouwels | F Helmondse Sporthelden

René en Willy van de Kerkhof | F Helmondse Sporthelden
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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

 VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

UW INSTALLATEUR VOOR:

• CV KETELS EN ONDERHOUD   • COMPLETE BADKAMERS

• STADSVERWARMING   • RADIATOREN

• VLOERVERWARMING   • SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

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

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 

Schutterslaan 11 | 5708 EA Helmond | T:0655177764
info@rijschooljankeijzers.nl | www.rijschooljankeijzers.nl

RIJSCHOOL JAN KEIJZERS

* Vaste instructeur
* Geen wachttijden
* Rijopleiding op maat

NU TIJDELIJK ONLINE THEORIECURSUS
GRATIS

BIJ HET AFSLUITEN VAN EEN LESPAKKET

* Gratis proefles (60 minuten)
* Rijlessen vanaf 16,5 jaar

Gebruikte meubels voor ieder budget!

400
M2

www.deijkersmeubelen.nl  |  Nijverheidsweg 2a, Helmond  |  06-52072755 

luxe 
design
meubelen

www.deijkersmeubelen.nl  |  Nijverheidsweg 2a, Helmond  |  06-52072755 

400
M2

meubelenmeubelen

Uw elektricien 
in de regio!

Van een extra stopcontact tot een 
complete elektrische installatie.

BEL OF MAIL FRANK:
06 34 43 84 14

INFO@PONELEKTRO.EU
voor een offerte op maat
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Vroeger werd er wel eens gesproken 
over ‘ziekenfondsgebitjes’. Je kon aan 
het gebit zien tot welke sociale klasse 
iemand behoorde. En mijn ouders lieten 
toen ze mijn leeftijd hadden maar de 
hele mikmak trekken. Wel zo goedkoop 
in onderhoud. Maar, kijk nu maar eens 
rond op straat. Je ziet het tegenwoordig 
ook weer. Je ziet wie zich geen beu-
gel kan permitteren of wie nooit bij de 
mondhygiëniste komt. 

Een vriendin van me brak een jaar gele-
den haar kies af. Ze heeft op dit moment 
geen geld voor de noodzakelijke maar 

dure kroon. Een geluk bij een ongeluk: 
zolang ze niet uitbundig lacht zie je er 
bijna niets van… 
En herinnert u zich nog de schooltand-
arts? Ik herinner me nog het rumoer 
op het schoolplein als de bus van de 
schooltandarts op de parkeerplaats 
van school stond en je wist dat je in de 
komende dagen uit de klas zou worden 
geroepen. In 2006 werd tandzorg uit 
het basispakket gehaald. Alleen minder-
jarigen hebben recht op een vergoeding 
voor mondzorg vanuit het basispakket. 
Volwassenen moeten het zelf betalen, 
eventueel door er zich aanvullend voor 

te verzekeren. Maar niet iedereen heeft 
daar de middelen voor. En dus zie je dat 
vooral de preventieve mondzorg erbij 
inschiet. Wat tot schrijnende situaties 
leidt. Een verzorgd gebit is geen luxe, 
het is een noodzaak om mee te kunnen 
doen. Want zegt u eens eerlijk: neemt u 
iemand aan die komt solliciteren met 
een rijtje rotte tanden of met een slechte 
adem als gevolg van slechte mondzorg? 
Een verzorgd gebit begint al in je kinder-
tijd. Dat dus 5% van de kinderen niet 
naar de tandarts gaat, is onacceptabel. 
Deze week dient de PvdA een motie in, 
waarin we oproepen voor Helmond een 

actieplan tandzorgpreventie op te stel-
len, met als doel een gezond en verzorgd 
gebit voor alle Helmondse kinderen. Met 
aandacht voor voorlichting en commu-
nicatie. Maar misschien kan in Helmond 
in samenwerking met de tandartsen een 
soort van schooltandarts wel weer in 
het leven worden geroepen? 

Nathalie Peijs
Raadslid PvdA Helmond

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

www.helmondnu.nl

Peij s: ziekenfonds
gebitjes 2021

Anderhalf miljoen Nederlanders gaan niet naar de tandarts. Ze kunnen het (de tandarts 
of de aanvullende verzekering) niet betalen. 600.000 Nederlandse kinderen gaan niet naar de 

tandarts. Hun ouders weten vaak niet eens dat de tandarts voor kinderen tot en met 17 jaar gratis 
is. En dan heb ik het maar niet over de mensen die eigenlijk naar de orthodontist of 

de mondhygiëniste zouden moeten. 

De week 
van de huis-

aan-huiskrant
HELMOND 1 tot en met 7 juli 
was het de landelijke week van 
de huis-aan-huiskrant. Elke 
week ligt er een gratis krant 
boordevol lokaal nieuws op 
de mat, iets wat best speciaal 
te noemen is. Ook in Helmond 
doet Weekkrant De Loop haar 
best om de inwoners te voor-
zien van interessant nieuws, 
goede reportages en leuke in-
terviews. Daarnaast proberen 
wij verenigingen en stichtingen 
een platform te bieden en ie-
dereen op de hoogte te houden 
van wat er te doen is in onze 
stad. Dat doen wij zonder be-
talende abonnees.

Het is niet vanzelfsprekend dat 
men een huis-aan-huiskrant ont-
vangt. Zo’n 10 jaar geleden wer-
den er wekelijks nog 14 miljoen 
huis-aan-huiskranten gedrukt in 
Nederland, nu zijn er dat nog 8 
miljoen. Dit heeft er alles mee te 
maken dat er meer online gewin-
keld wordt, waardoor het aantal 
fysieke winkels terugloopt. En 
minder (lokale) winkels betekent 
minder adverteerders, waardoor 
diverse huis-aan-huiskranten ge-
sneuveld zijn.

Toch worden huis-aan-huiskran-
ten goed gelezen, verschillende 
onderzoeken tonen dit aan. De 
(papieren) huis-aan-huiskrant is 
‘overall’ het meest gelezen medi-
um in Nederland. Wijzelf merken 
ook dat we goed gelezen worden: 
als er een keer een krant niet be-
zorgd wordt, gaat de telefoon. 
Blijkbaar worden wij dan toch 
gemist. Wij zijn blij met onze ad-
verteerders en met u, onze lezers.

Leest u liever digitaal? Naast onze 
wekelijkse papieren uitgave, pu-
bliceren wij ook zoveel mogelijk 
nieuws op onze website:
www.helmondnu.nl. Daar vind 
u ook de digitale versie van de 
krant. En uiteraard zijn wij ook te 
volgen op Facebook en Instagram!

HELMOND
weekkrant de loop

Oplossing voor kopers Houtse Akker in zicht 

Toen afgelopen januari bleek dat de 
staat van de woningen zo slecht was 
dat afbouw tot grote veiligheids- en ge-
zondheidsrisico’s zou leiden, is ingezet 
op een scenario waarbij de woningen 
zouden worden gesloopt en het project 
zou worden herontwikkeld. Dit alles met 
als doel de 26 kopers (met in totaal 90 
gezinsleden) zo snel mogelijk perspec-
tief te kunnen bieden. Als gemeente 
hebben wij opdracht gegeven voor het 
laten uitvoeren van de noodzakelijke 
onderzoeken, en hebben wij ervoor ge-
zorgd dat het collectief van kopers zich 
professioneel en onafhankelijk heeft 
kunnen laten adviseren. Gemeente, 
adviseurs én kopers zijn de afgelopen 
maanden samen opgetrokken om een 
zo goed mogelijke deal te kunnen re-

aliseren. Door een bijdrage vanuit de 
verantwoordelijk projectontwikkelaar, 
forse kwijtscheldingen vanuit vrijwel 
alle betrokken hypotheekverstrekkers 
én een financiële tegemoetkoming van 
€ 520.000 (€ 20.000 per koper) van-
uit de gemeente is het gelukt om het 
verlies voor de kopers relatief beperkt te 
houden. Het verlies per koper bedraagt 
€ 16.000, waar dit zonder deal bijna € 
300.000 had bedragen. 

Wethouder de Vries: “Dit is natuurlijk 
fantastisch nieuws voor de betrokken 
gezinnen. Voor hen komt er een eind aan 
een drama en ontstaat er weer zicht op 
een positieve toekomst. Ik ben trots dat 
we dit met elkaar hebben kunnen be-
reiken.” De financiële bijdrage vanuit de 

gemeente Helmond ligt volgende week 
voor besluitvorming bij de gemeente-
raad. Als de raad instemt, worden de 
komende weken alle conceptovereen-
komsten definitief gemaakt, waarna wij 
verwachten dat de kopers uiterlijk begin 
september dit dossier definitief achter 
zich kunnen laten.

Deze oplossing kon alleen worden be-
reikt doordat het in Nuenen gevestigde 
BanBouw (onderdeel van de BanGroep) 
vanuit maatschappelijk oogpunt dit 
project mee wil herontwikkelen. Na 
de zomer zal BanBouw starten met de 

verkoop van 26 nieuwe woningen. De 
oorspronkelijke kopers worden met de 
voorliggende oplossing uitgekocht. 

Hoewel er weer licht gloort, vinden wij 
het als gemeente onacceptabel dat dit 
bouwdrama zich binnen onze gemeente 
heeft kunnen voordoen. Vanuit dat ge-
voel zijn wij in dit dossier gestapt, maar 
we voelen tegelijkertijd een verplichting 
ons ervoor in te zetten dat dit in de toe-
komst niet meer kan gebeuren. Niet in 
Helmond, maar eigenlijk nergens in Ne-
derland. Daarom hebben wij een beroep 
gedaan op de Nederlandse Vereniging 
van Banken, Bouwend Nederland, het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, Neprom, Vereniging 
Eigen Huis én alle leden van de Tweede 
Kamer om oog te hebben voor misstan-
den als deze en zich ervoor in te zetten 
herhaling te voorkomen.

MIERLO-HOUT Er is een oplossing in zicht voor het bouwdrama in het project Houtse Akker, 
waar 26 nieuwbouwwoningen door een confl ict tussen projectontwikkelaar en onderaannemer 

én een failliet waarborgfonds niet afgebouwd zullen worden. De afgelopen maanden heeft de 
gemeente Helmond gewerkt aan een scenario waarin herontwikkeling van de locatie de oplos-
sing moet brengen. Met steun van de betrokken hypotheekverstrekkers en een belangrijke bij-

drage door aannemersbedrijf BanBouw lijkt er voor de kopers nu nieuw perspectief te ontstaan.

Logo in FC: 
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62 
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0 
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10 
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100 
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Een dag op een vaccinatielocatie is nooit hetzelfde 

Door: Wendy Lodewijk

Tijd om eens een praatje te maken met 
een paar ‘prikkers’. Zonder hen kunnen 
we immers niets beginnen. Hun werk is 
ontzettend belangrijk, dat wordt nogal 
eens onderschat. We spreken op de 
locatie aan de Haverdijk in Helmond 
met Karin, Dorrith en Mieke. Dorrith 
is eigenlijk net met pensioen, hiervoor 
werkte zij als doktersassistent en heeft 
eerder functies bekleed bij de jeugdaf-
deling van de GGD en de Arbo Unie. 
Karin is verpleegkundige en Mieke is 
gedetacheerd vanuit de GGZ. Alle drie 
de dames zijn unaniem in hun motiva-
tie om te helpen vaccineren: “Wij willen 
heel graag ons steentje bijdragen in de 
strijd tegen corona. Als wij ook maar 
iets kunnen betekenen in de oplossing, 
geeft dat ontzettend veel voldoening. 
Daarnaast hebben we het hier op de 
priklocatie ontzettend naar de zin.”

Het vaccineren zelf is tot in de puntjes 
geregeld. Iedereen die hier gevaccineerd 
is, weet dat alles soepeltjes en als een 
geoliede machine verloopt. Geen lange 
wachttijden, alles veilig en geen moeilijk 
gedoe aan de balie. En dat is niet voor 
niets. Elke dag verloopt volgens een pro-
tocol. De dames leggen uit: “We begin-
nen rond 7.45 uur met koffie en het ge-
reed maken voor de dag. Dan krijgen we 
een briefing en gaan we aan de slag. Er 
zijn steeds drie groepen aan het werk: 
degenen die de spuiten optrekken, de-
genen die de mensen vaccineren en 
degenen die alle andere spullen, zoals 
watjes, pleisters en ontsmettingsmid-
del, aanvullen. Deze groepen rouleren 
gedurende de dag, zodat het werk af-
wisselend blijft. Aan het eind van de 
dag wordt ervoor gezorgd dat de vac-
cinaties zo precies mogelijk uitkomen, 
zodat er hooguit een paar overblijven. 
Deze worden dan conform landelijke 

afspraken bijvoorbeeld aan medewer-
kers, die nog niet gevaccineerd zijn, 
gegeven. Er wordt geen enkele dosis 
verspild. Daarna wordt de voorraad voor 
de volgende dag gecheckt, wordt alles 
grondig schoongemaakt en eindigen we 
weer met een debriefing. Op deze ma-
nier houden we het efficiënt en is er een 
vlugge doorstroom.”

De priksters krijgen ook te maken met 
mensen die heel bang zijn voor de vacci-
natie. Die stellen zij uiteraard gerust; ze 
zorgen voor afleiding, maken een praatje 
over het leven van alledag en zorgen dat 
het vlug voorbij is. Anderzijds nemen zij 
extra de tijd voor mensen met angst, zo-
dat ze zich op hun gemak kunnen voe-
len. “Soms zijn er ook mensen die bang 
zijn om flauw te vallen. Speciaal voor die 
mensen hebben wij een kamer ingericht 
waar zij liggend gevaccineerd kunnen 
worden. Er zijn ook speciale persoonlij-

ke assistenten op de locaties aanwezig 
– zij begeleiden mensen snel en zorgvul-
dig door het proces. Ze geven de juiste 
aandacht én zorgen voor afleiding om 
het voor de mensen met prikangst zo 
aangenaam mogelijk te maken. We doen 
ons best om het vaccineren voor ieder-
een zo prettig mogelijk te laten verlopen. 
En dat werkt: vaak krijgen we te horen 
dat mensen ons ontzettend dankbaar 
zijn, dat er een last van hun schouder is 
gevallen. Er was zelfs iemand die zei dat 

het de gelukkigste dag van haar leven 
was, omdat ze nu beschermd is.”

Tot slot willen Dorrith, Karin en Mieke 
nog een tip meegeven voor iedereen die 
nog gevaccineerd wordt: “Trek makkelij-
ke kleding aan, waarbij we makkelijk bij 
de bovenarm kunnen. Neem daarnaast 
wat water mee op hete dagen en zorg 
dat je goed gegeten hebt van tevoren. 
Dit draagt bij aan een prettig verloop van 
de vaccinatie.”

HELMOND De strijd tegen corona heeft nu al lang genoeg geduurd, daar zal iedereen het mee 
eens zijn. Dat het einde nu in zicht is, hebben we voor een groot deel te danken aan het vaccina-

tieprogramma, waarin de GGD een heel belangrijke rol speelt. Veruit de meeste prikken worden bij 
de GGD gezet en doordat zij zich zo hard inzetten om zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk te 

vaccineren, zijn we samen beter beschermd tegen dat vervelende virus. En beter beschermd bete-
kent in deze meer vrijheid, ook al is het nog altijd van belang om je aan de basisregels te houden.

De priklocatie aan de Haverdijk in Helmond  | F Wendy Lodewijk

Jeugdvriendelijke Stad lanceert mascottepak Ridder
Rutger bij het leukste museum van Nederland

Wethouder Cathalijne Dortmans: “Rid-
der Rutger is met dit mascottepak van-
af nu live in te zetten. Het gezicht van 
Jeugdvriendelijke Stad duikt deze zo-
mer overal in Helmond op. We roepen 
organisaties uit de stad op zich te mel-
den als ze Ridder Rutger willen inzetten 
bij activiteiten voor kinderen en jonge-

ren. Laten we er samen voor zorgen dat 
Helmond een Jeugdvriendelijke Stad is 
en blijft!”

Ontwerpwedstrijd
Tijdens een ontwerpwedstrijd hebben 
verschillende ontwerpers uit Helmond 
hun ontwerp ingezonden. Vervolgens 
heeft een grote groep Helmondse kinde-
ren en jongeren het ontwerp uitgekozen 
dat hen het meest aansprak. 

Dit is het ontwerp van Laura Cornet ge-
worden. Tot slot hebben alle groepen 7 
en 8 van basisscholen in Helmond de 
kans gehad om een naam in te sturen. 
De naam Ridder Rutger was het popu-
lairst. Ridder Rutger is dus van ontwerp 
tot naam volledig gekozen door kinderen 
en jongeren uit de stad. Deze zomer is 
Ridder Rutger te zien op verschillende 
plekken in de stad. Kom je hem tegen? 
Ga dan zeker met hem op de foto! 

Meer informatie over Jeugdvriendelijke 
Stad of Museum Helmond is te vinden 
op: www.helmond.nl/jeugdvriende-
lijkestad 
www.museumhelmond.nl 

HELMOND Op vrijdag 2 juli is vanuit het project Jeugdvriendelijke Stad het mascottepak van 
Ridder Rutger gelanceerd bij Museum Helmond. De ideale plek voor dit moment, omdat het mu-
seum dit jaar door kinderen is uitgeroepen tot het Kidsproof Museum 2021 van Nederland. Als 

Jeugdvriendelijke Stad zijn we uiteraard erg blij met deze prijs en de activiteiten die het museum 
voor kinderen organiseert. Ridder Rutger is hét gezicht en symbool van Jeugdvriendelijke Stad. 
De aanwezigheid van Ridder Rutger geeft aan welke plekken in Helmond jeugdvriendelijk zijn. 

F | Gemeente Helmond
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TechLab Live Q&A 
op Instagram 

HELMOND Ben je altijd al geïnteresseerd geweest in techniek, weten-
schap, robots, et cetera? Stel dan al jouw vragen tijdens de TechLab 
Instagram Live Q&A op zaterdag 10 juli om 14.00 uur. De vragen wor-
den beantwoord door medewerkers vanuit het TechLab in Bibliotheek 
Helmond tijdens het live event op het Instagram-account @biblio-
theekhelmondpeel.

Je vragen kun je vooraf sturen aan het Techlab: techlab@bibliotheekhel-
mondpeel.nl en misschien wordt jouw vraag zaterdagmiddag dan wel live 
beantwoord. Ook wordt zaterdagmiddag het nieuwe jaarprogramma van het 
TechLab gepresenteerd. Je kunt je vanaf dan direct aanmelden voor een van 
de Expedities, Summer Schools, TechLab Clubs, Digiwijs-middagen of Coder-
dojo’s die we in 2021 organiseren. Kijk en doe mee! Het is voor de jeugd van 
7-12 jaar. Zaterdag 10 juli om 14.00 uur - Live op Instagram.

Het TechLab van de Bibliotheek Helmond-Peel organiseert (na)schoolse ac-
tiviteiten voor kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 14 jaar. Er zijn TechLab 
Expedities, de TechLabClub op zaterdag en op woensdagmiddag is er de 
TechLab Skoolzone en Digiwijs. Ook Coderdojo Helmond organiseert haar 
bijeenkomsten in het TechLab in de Bibliotheek aan de Watermolenwal.
www.bibliotheekhelmondpeel.nl/techlab

F | Bibliotheek Helmond-Peel
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Beste CDA – kiezers en overige belangstellenden,

Op woensdag 14 juli om 19.30 uur organiseert het CDA een wijkbijeenkomst 
in het Tienerhuis in Brouwhuis. Bewoners van Brouwhuis en Rijpelberg zijn 
van harte welkom om actuele onderwerpen, die van belang zijn voor de wijk, 
de buurt of de straat te bespreken, zodat wij samen met u kunnen zoeken naar 
een oplossing. 

Onderwerpen, die voor de wijk van belang zijn, nemen we zeker op in ons ver-
kiezingsprogramma, omdat we vinden dat het welzijn van de individuele be-
woners het uitgangspunt moet zijn van de plaatselijke politiek. Dit betekent dat 
de overheid dienstbaar moet zijn, uit moet gaan van vertrouwen en mensen 
in hun kracht moet zetten. Daarmee wordt de rol van de afzonderlijke wijken 
steeds belangrijker en vandaar dat we als CDA-Helmond bij u aankloppen om 
dit samen met ons inhoud te geven.

Ook presenteren we op woensdag 14 juli het wijkteam voor Brouwhuis en 
Rijpelberg. Dit team bestaat uit CDA-leden, die sterk betrokken zijn bij deze 
wijken en klaar staan om ideeën en plannen te ondersteunen, maar ook om te 
helpen zorgen weg te nemen.
Verder zullen we deze avond ingaan op zaken waar we ons, als CDA, sterk voor 
willen maken of waar we ons zorgen over maken. Denk aan: Stadsverwar-
ming, Berkendonk, fietstunnel N279, geledingszone, stankoverlast, jongeren.
Natuurlijk interesseert het ons ook, hoe u bijvoorbeeld denkt over het winke-
laanbod, de ontspanningsmogelijkheden en het groen. Ook horen we graag 
van u wat zo positief is aan het wonen in Brouwhuis 
en Rijpelberg, dat u het elke wijk toewenst.

Hopelijk mogen we u op woensdag 14 juli om 19.30 
uur verwelkomen in het Tienerhuis, Rivierensingel 
752, om samen met ons te brainstormen over uw 
wijken. De eindtijd is 21.00 uur.

Wijkbijeenkomst CDA
Brouwhuis en Rijpelberg

AdvertorialTerre des Hommes Helmond neemt 
afscheid van 28 jaar bestuurservaring!

Afgelopen week hebben de vrijwilligers 
van Terre des Hommes Helmond tijdens 
de jaarlijkse zomerbarbecue afscheid 
genomen van twee bestuursleden van 
het eerste uur, namelijk Wim Swinkels 
en Olav Notté. Beide heren moesten 
hun bestuursfunctie om statutaire re-
denen neerleggen, vanwege de landelij-
ke eisen dat een bestuurslid maximaal 
3 termijnen van 4 jaar mag aanblijven. 
En deze termijn was voor Wim en Olav 
ruimschoots verstreken. 

Olav Notté was penningmeester van-
af de oprichting van deze goede-doe-
len-winkel in januari 2007 en heeft er in 
deze functie voor gezorgd dat Terre des 
Hommes Helmond jaarlijks een mooi 
bedrag kon schenken aan één van de 
projecten tegen kinderuitbuiting in on-
der andere Kenia, Thailand, Birma en 
India. Olav heeft zijn penningmeester-
schap overgedragen aan zijn opvolger, 
Paul Pelzer, en laat bij zijn vertrek een 
organisatie achter die financieel gezond, 
solide, betrouwbaar en succesvol is in 
haar doelstellingen.

Wim Swinkels was al sinds 2007 lid 
van het stichtingsbestuur, waarvan hij 
al snel de voorzittersrol moest overne-

men. In deze rol heeft hij leidinggege-
ven aan een mooie winkel met een fijn 
team en heel veel trouwe klanten. In zijn 
periode heeft hij ook 2x een verhuizing 
mogen aansturen, namelijk vanaf Markt 
209 naar Markt 51A bij het toenmalige 
Speelhuis en daarna in 2018 naar de 
huidige locatie aan de Marktstraat 9, 
een intensieve periode met een positief 
resultaat. 

De stichting gaat verder met een com-
pleet bestuur, bestaande uit voorzitter 
Thea van Sambeeck, secretaris John 
Janssens, penningmeester Paul Pel-

zer en bestuursleden Anja Happé en  
Hendrik Beks. 

In haar rol als nieuwe voorzitter heeft 
Thea van Sambeeck beide bestuursleden 
en overige vrijwilligers hartelijk bedankt 
voor hun jarenlange inzet. Omdat je als 
goede-doelen-organisatie, waarbij de in-
komsten bestemd zijn voor projecten van 
Terre des Hommes, elkaar geen cadeaus 
geeft, werden ze verrast met een leuke 
cadeaucheque van de eigen winkel.  
Daarna was het tijd om de vrijwilligers 
te huldigen die een bronzen of zilveren 
speld in de vorm van een druppel kre-
gen uitgereikt, voor resp. 5 of 10 jaar 
vrijwilligerswerk bij de Terre des Hom-
mes-winkel. Vrijwilligers zijn onmisbaar 
in de organisatie, omdat zij het gehele 
jaar door, 6 dagen per week, de winkel 
draaiende houden, klanten ontvangen 
en alle spulletjes, die geschonken wor-
den door mensen uit Helmond en om-
geving, weer een nieuwe bestemming 
geven. En natuurlijk niet te vergeten 
daarmee ieder jaar weer een mooie 
opbrengst realiseren, voor een project 
dat door henzelf is uitgekozen. Hulde en 
dank voor deze trouwe medewerkers, 
die hopelijk nog lange tijd bij Terre des 
Hommes werkzaam zullen blijven. 
Meer informatie? Tdh.helmond@out-
look.com, telefoon 06 – 41 61 17 47.

HELMOND Terre des Hommes is al sinds 2007 in het centrum van Helmond actief als 
goede-doelen-winkel, die mooie gebruikte spullen van 1e kwaliteit verkoopt. De opbrengst van 

de winkel wordt gebruikt om projecten van Terre des Hommes te steunen tegen misbruik 
en uitbuiting van kinderen in de wereld. 

Wim Swinkels en Olav Notté nemen afscheid van Terre des Hommes Helmond als 
scheidend voorzitter resp. penningmeester F Terre des Hommes Helmond

Vrijwilligers die afscheid nemen krijgen een waarde cheque van de winkel uitgereikt 
F | Terre des Hommes Helmond

Groepsfoto van de jublilarissen, van links naar rechts “brons” voor Gaby Gregoire, Marsha Rooijakkers, Marianne van den Reek en 
John Janssens. “Zilver” voor Wil Garenfeld, Gerry van Vliet en Joes Kempe | F Terre des Hommes Helmond

Martijn Rieter nieuwe
fractievoorzitter Helder Helmond

Fractie Helder Helmond spreekt unaniem vertrouwen uit

HELMOND Martijn Rieter is per heden de nieuwe fractievoorzitter van 
Helder Helmond. De volkspartij lichtte burgemeester Blanksma hier-
over per brief in.

Als commissievoorzitter heeft Martijn al jaren zitting in het presidium en ook 
schoof hij als vicefractievoorzitter al regelmatig aan bij overleggen van fractie-
voorzitters. Mede hierom heeft de fractie van Helder Helmond unaniem het 
vertrouwen in hem uitgesproken. Martijn zal in ieder geval tot het samengaan 
van de fracties Helder Helmond, Helmond Aktief en Bach Plus de autonome 
fractie Helder Helmond leiden.

Nieuwe fractievoorzitter Martijn Rieter | F Helder Helmond

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

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

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

Neem dan contact op met 
Wijkmanagement Helmond. 

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

(VERENIGDE) INSTANTIES/
INWONERS VAN DE 
HELMONDSE WIJKEN

www.wijkmanagementhelmond.nl

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

en verenigingen). 
Kindervakantieweek.

Energie Huis Helmond.
Cameratoezicht.

Koploper van Peelland.

Braderie Combicentrum.
OVMH Beurs.

Hanging baskets
(ondernemers leefbaarheid).

Kerstverlichting
(ondernemers leefbaarheid).

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

Project ‘Fit Werkt’.

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

Gefinancierde en gerealiseerde projecten 
in de Helmondse wijken zijn o.a.:

Positieve resultaten na campagne op sociale media over aanpak criminaliteit
REGIO Meer dan 1,6 miljoen keren is er de afgelopen 

weken gekeken naar berichten die vanuit de politie-eenheden 
in Peelland zijn verzonden aan ruim 92.000 Facebook-ge-

bruikers. Tussen 31 mei en 23 juni kregen inwoners in de zes 
Peelgemeenten met een Facebook-account berichten te zien 

over ondermijning. 

Burgemeester Blanksma, voorzitter van 
Team Peelland: “Het doel van de cam-
pagne ‘Samen voor een veilige buurt’ is 
om mensen bewust te maken van sig-
nalen in hun omgeving en de meldings-
bereidheid te vergroten. Op deze manier 
hebben we -via mediakanalen van nu- 
veel inwoners in Peelland bereikt, zijn 
er direct meldingen gedaan en weten 
inwoners waar ze misstanden kunnen 
melden.” 

Meld Misdaad Anoniem
In de campagne kregen inwoners voor-
beelden van ondermijnende activiteiten, 
tips hoe ze signalen kunnen herken-
nen, een quiz en de mogelijkheid om 
direct contact op te nemen met Meld 
Misdaad Anoniem. Van deze laatste 
mogelijkheid is tientallen keren gebruik 
gemaakt tijdens de campagne. Haitske 
de Veen, Teamchef basisteam Peelland: 
“We kunnen het als politie niet alleen. 
We hebben ogen en oren van buurtbe-
woners hard nodig. Meld Misdaad Ano-
niem is enorm waardevol voor de politie. 
Een anonieme tip kan voor ons het laat-
ste puzzelstukje zijn in ons onderzoek.” 

Herken de signalen
Ondermijnende criminaliteit, wat is dat 
nou precies? En waarom zou je er last 
van moeten hebben? Hoe kan je het 
herkennen en wat kan je eraan doen? 
Om inwoners van de Peelgemeenten 
hierover meer te leren zijn de gemeen-
ten en politieteams gezamenlijk een 
socialmediacampagne gestart. Deze 
campagne benadrukt ook waarom het 
melden van signalen van ondermijnen-
de criminaliteit zo belangrijk is en waar 
inwoners dit kunnen doen: bij politie en 
gemeenten, maar ook anoniem via Meld 
Misdaad Anoniem (M.).

Melden helpt! 
De socialmediacampagne was erop ge-
richt om het bewustzijn en meldingsbe-
reidheid van inwoners te verhogen op on-
dermijnende criminaliteit bij bijvoorbeeld 
hennepkwekerijen, drugshandel en on-
verklaarbaar vermogen zoals dure auto’s. 
Na de start van de campagne kwamen 
bijna dagelijks meldingen binnen bij het 
Peelland Interventie Team (PIT) en was 
een stijging van meldingen bij M. te zien 
ten opzichte van voorafgaande maanden. 

We blijven inwoners aanmoedigen om 
melding te blijven maken van zaken die 
niet in orde zijn. Burgemeester Blanks-
ma: “Als jij een onderbuikgevoel hebt dat 
iets raar is, meld het! Vaak klopt het. Mel-
den is niet veel werk en wij hebben er be-
lang bij. Door informatie te bundelen zien 
we meer en kunnen we gericht actie on-
dernemen. Maar dan moeten inwoners 
wel weten waar ze naar moeten kijken en 
het durven melden bij gemeente, politie 
of Meld Misdaad Anoniem.” 

Samen voor een veiligere buurt
In Peelland werken politie, gemeenten, 
Openbaar Ministerie, Belastingdienst en 
andere diensten samen aan een veilige en 

leefbare omgeving voor iedereen. De aan-
pak van ondermijning is niet iets van de 
overheid alleen, inwoners spelen hier ook 
een onmisbare rol. Zij zien van alles in hun 
directe leefomgeving en weten veel van 
wat er zich afspeelt in hun buurt, ook als 
het aankomt op criminele zaken. Vaak is 
men zich er niet van bewust dat deze ken-
nis een belangrijke factor is in het aanpak-
ken van de criminaliteit. Met het melden 
van zaken dragen zij bij aan de veiligheid 
en leefbaarheid in hun eigen wijk.

Anoniem is ook echt anoniem
M. is een onafhankelijke organisatie en 
geen onderdeel van de politie en/of ge-
meenten. Meld Misdaad Anoniem (M.) 

is het onafhankelijke meldpunt waar 
je anoniem informatie kunt geven over 
criminaliteit en misdaad. Jouw ano-
nimiteit staat hierbij altijd centraal. Zo 
lever je een bijdrage aan de veiligheid in 
jouw eigen omgeving. M. is zeven dagen 
per week bereikbaar via 0800-7000. 
Melden kan ook 24/7 online via een be-
veiligde omgeving (melden.meldmis-
daadanoniem.nl).

Informatie en tips
Inwoners kunnen eventuele overlastsi-
tuaties en verdachte situaties ook aan 
het PIT doorgeven. Dit kan per telefoon 
0492 587 309 of per e-mail:
info@pitteam.nl

F | meldmisdaadanoniem.nl
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Jazz in Catstown
komt terug!

CENTRUM Op 4 en 5 september klinkt er weer overal mu-
ziek in het centrum van Helmond! Er gaan een heuse street 
parade door de stad en bij verschillende restaurants worden 
de maaltijden vergezeld door een mooi stukje muziek. Jazz in 

Catstown komt terug!

Door: Wendy Lodewijk

Centrum: Op 4 en 5 september klinkt 
er weer overal muziek in het centrum 
van Helmond! Er gaan een heuse street 
parade door de stad en bij verschillen-
de restaurants worden de maaltijden 
vergezeld door een mooi stukje muziek. 
Jazz in Catstown komt terug!

Street parade
Voorzitter van netwerkvereniging 0492 
Ralph de Kort is enthousiast en blij dat 
de editie van 2021, zij het in aangepaste 
vorm, door kan gaan. “We hebben lang 
in onzekerheid gezeten van wat nou wel 
en wat nou niet mogelijk zou zijn vanwe-
ge de coronamaatregelen. We zijn dan 
ook verheugd dat het nu gewoon door 
mag gaan. Uiteraard binnen de moge-
lijkheden van wat kan en mag. We doen 
het niet op de ‘ouderwetse’ manier, maar 
in de vorm van een street parade. Vorig 
jaar hebben we een try out gedaan van 
dit concept en dat was een succes! Het 

was fijn om de muziek, maar bovenal 
de gezelligheid, weer naar onze stad te 
brengen. De street parade is gebaseerd 
op het fenomeen in New Orleans: er 
trekt een karavaan van musici door de 
stad, al lopende maken zij muziek. Mu-
ziek die voor iedereen leuk en aanspre-
kend is, de oude stijl jazz, nummers die 
iedereen kent. En op deze manier krijg 
je geen opeenhoping van mensen, dus 
je kunt gewoon coronaproof genieten.”

Verschillende routes
De street parade zal via verschillende 
routes door de stad trekken. “Zo wordt 
de hele stad gevuld met muziek en 
wordt het publiek verspreid. Twee vlie-
gen in één klap, dus.” Ralph speelt zelf 
ook mee. Hij is trompettist bij de Papa 
Dré Jazz Band, dat al langer dan 25 be-
staat en met wie hij al in diverse landen 
opgetreden heeft. Samen met de an-
dere jazzbands staan zij te popelen om 
weer muziek te mogen maken in ons 
mooie Helmond.

Horeca
Naast de street parade hebben ze bij 
Jazz in Catstown nog meer goede ideeën 
en plannen: zo willen ze met de horeca 
samenwerken. Ralph legt uit: “Bij diver-
se restaurants gaan ze bijvoorbeeld een 
jazzmenu aanbieden, waar de jazzbands 
de muzikale ondersteuning vormen. 
Of denk aan de Borrelbar bij de haven, 
dat omgetoverd wordt tot de Harbour 
Jazz Club. Vanaf 20.00 uur komt daar 
ook een band spelen, maar dan met een 
speciale inslag: het podium is bedoeld 
om aanstormende en jeugdige talenten 
te trekken. Iedereen is welkom om een 
nootje mee te spelen met de band.”

Gratis toegankelijk
Jazz in Catstown is nog altijd gratis toe-
gankelijk. “Onze organisatie heeft, net 
als vele andere, flinke klappen gehad 
door corona. De subsidie die we krijgen 
is mager, maar toch hebben we de rest 
allemaal zelf kunnen financieren. Dit 
doen we samen met Linda Haverkamp 
van het Centrummanagement, onze 
vrijwilligers en natuurlijk de horeca. Die 
laatste willen we met ons evenement 
ook echt ondersteunen; zij hoeven geen 
eigen bijdrage te betalen. En we vinden 
het belangrijk dat het festival gratis toe-
gankelijk blijft voor het publiek.”

Meer informatie?
“De website is bijna klaar. Maar iemand 
die interesse heeft om mee te helpen 
organiseren, is vrij om een keer aan te 
schuiven bij ons wekelijks ontbijt bij 
Welkom Thuis. Elke vrijdag van 7.00 uur 
tot 8.30 uur zijn we daar te vinden. Ie-
dereen is welkom!”

Papa Dré Jazz Band tij dens de try out van de street parade in 2020 | F Wim van den Broek

HELMOND-OOST Iedere maandag organiseert 
het HMC een Superkien in het TOV, Azalealaan te 
Helmond. Een totale geldprijzenpot van € 1500,-
, waarvan een hoofdprijs van: € 400,--  Tevens 
een loterij voor het winnen van 2 grote gevulde 
levensmiddelenmanden en gratis kienkaarten 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?

CENTRUM Jazz in Catstown komt terug! Op 4 
en 5 september klinkt er weer overal muziek in het 
centrum van Helmond! Er gaan een heuse street 
parade door de stad en bij verschillende restau-
rants worden de maaltijden vergezeld door een 
mooi stukje muziek. Lees ook het artikel elders in 
deze krant.

WARANDE Vanaf 1 augustus weer concerten 
op het Carat Paviljoen! Na bijna anderhalf seizoen 
stilte, zal er vanaf 1 augustus weer muziek klinken 
in de Warande. Vanaf die datum starten de Carat-
concerten weer op. Op 1 augustus is het program-
ma als volgt: 12.00 uur de Zwarte Fanfare (Aar-
le-Rixtel) 13.00 uur Bgenda (Helmond) 14.00 uur 
Guggenmusik Doe Mar Wa (Bakel) Als vanouds 
bent u vanaf 12.00 uur welkom en de concerten 
gaan door tot 15.00 uur. Op 26 september wordt 
het seizoen afgesloten met onder andere enkele 
Helmondse muziekgezelschappen. Kijk voor het 
volledige programma op www.caratconcerten.nl

7 juli vond er wederom een boerenprotest plaats. Vele boeren trokken naar onder andere Den Haag en Den 
Bosch om te protesteren tegen de stikstofregelingen. Ook vanuit Helmond vertrok er een colonne, die met veel 

toeters en bellen zich door de stad voortbewoog.

 Boerenprotest F | Still uit een fi lmpje van Pim Jagers

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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Streep alle woorden weg, de overgebleven letters vormen een woord, mail dit 
woord samen met uw naam, tel.nr. en adresgegevens vóór woensdag 14 juli

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

AFSCHUIVEN • ARMBAND • AVOND • BUIIG • DEREN • EXTERN • FILET
GEWEER • JONKVROUW • JOURNAAL • KWADE • LIJDEN • MAATWERK

OENIG • ONDERSPIT • ONMENS • OUWELIJK • SIMPEL • SLANG • STRIJD
STRUIK • TOEPEN • TREIL • TREKHAAK • VERSLAPPEN • VULLING

VUURPIJL • VUURWAPEN • WELVEN • WISSEL

Maak kans op een: 

cadeau-
bon*

(t.w.v. € 35.00)

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

woonaccessoires kunt kopen!

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

style
DOK

HOME 
DECORATORS

EST. 2020

Winnaar week 25: Wilma van Liempt  |  Oplossing: HIEROP

Daarom heeft Minor de draad weer opgepakt en is 
de organisatie volop bezig met de voorbereidingen 
voor een nieuwe editie in het najaar. Als de maat-
regelen het toelaten, zal de eerstvolgende editie 
plaatsvinden op vrijdag 8 oktober 2021. Zet dit dus 
direct in je agenda!

Om even het geheugen op te frissen: Minorfeesten 
zijn alcoholvrije feesten die speciaal voor middelba-
re scholieren van 12 tot en met 17 jaar worden geor-
ganiseerd in Wijkhuis De Geseldonk in Mierlo-Hout. 
Dit wordt georganiseerd, omdat er voor deze doel-
groep weinig activiteiten plaatsvinden. Zij zijn te 
oud voor de jeugddisco en te jong voor het ‘echte’ 
uitgaansleven. Minor biedt een mooi opstapje voor 
het op stap gaan.
Bij deze feesten betreden verschillende artiesten 
het podium. Dit kunnen lokale DJ’s zijn, zoals The 
Underdogs, maar ook bekendere artiesten staan in 
de line-up. Zo zal op 8 oktober niemand minder dan 
Dax Hovius, winnaar van The Voice Kids 2020, bij 
Minor te zien zijn!

Minor probeert aan alles te denken om de feesten 
veilig te laten verlopen. Zo is er bijvoorbeeld EHBO 
aanwezig, maar denk ook aan verkeersregelaars en 

beveiliging. Natuurlijk zal er ook rekening worden 
gehouden met mogelijk geldende maatregelen in 
verband met het coronavirus.
Tickets voor Minor kosten slechts 4 euro en zijn 
vanaf nu online verkrijgbaar. Een consumptie kost 1 
euro en de (verplichte) garderobe is gratis. De deu-
ren openen om 19.30 uur, sluiten om 00.00 uur, 
en tot 20.30 uur kun je naar binnen. Zorg dus dat 
je op tijd komt!

Voor meer informatie over Minor en de komende 
editie, houd de social media in de gaten (Facebook/
Instagram: MinorHelmond) of neem een kijkje op 
www.minorhelmond.nl

Minor weer van start! 
MIERLO-HOUT Ruim anderhalf jaar heeft het uitgaansleven stilgelegen. 

Gelukkig is er inmiddels licht aan het eind van de tunnel en lijkt het erop dat 
feesten weer mogelijk wordt!

Artex BV te Aarle-Rixtel maakt deel uit van de beursgenoteerde multinational  
Hunter Douglas en is een toonaangevend bedrijf in de interieurbranche. Artex is in 
de markt bekend van o.a. de merken Artelux, Kendix, De Ploeg, Your Edition en LOFT 
79. Met onze 200 medewerkers willen wij voorop lopen op het gebied van ontwikke-
ling, productie, het ontwerpen en collectioneren van innovatieve en hoogwaardige  
raambekledingsproducten en meubelstoffen. Onze klanten zijn de betere gordijn- 
speciaalzaken, woninginrichters, meubelzaken en interieurarchitecten.

Productiemedewerker
36 uur per week, 2 ploegen

Wij zijn op zoek naar meerdere enthousiaste Productiemedewerkers. Je gaat beginnen op 
één van de productieafdelingen binnen onze organisatie. Dit kan de afdeling Veredeling of 
Opmaak Verhard zijn. Als Productiemedewerker ben je verantwoordelijk voor de productie en 
verwerking van de stoffen welke gebruikt worden voor o.a. rolgordijnen, plissé en lamellen.

Productiemedewerker 
(textielverwerking)

Bij onze afdeling Decoupage verwerk je samen met je collega’s de gordijn- en meubelstoffen 
aan de hand van orders.In deze functie ben je in eerste instantie bezig met het snijden van de 
stoffen o.b.v. de order van de klant. Deze verwerk en registreer je vervolgens in ons geauto-
matiseerde systeem. Indien nodig spring je ook bij v.w.b. de overige werkzaamheden.

Commercieel Medewerker Binnendienst 
28-36 uur per week

Binnen de functie van commercieel binnendienstmedewerker ben je het eerste aanspreekpunt 
van onze vaste klanten voor o.a. leveringen en het maken van offertes voor onze meubel-  
en gordijnstofprojecten onder het merk De Ploeg. Deze stoffen vinden toepassing in hotel, 
zorg en kantoor.

Solliciteren?
Voor vragen en meer informatie over de functie neem je contact op met
Lonneke van der Linden (HR Adviseur) op nummer 0492 - 386 500.
Reageer via ons online sollicitatieformulier

www.werkenbijartex.nl

Wij zoeken

www.grootpeelland.nl

Andrew Harij gens benoemd tot 
opvolger van Antoinette Maas 

HELMOND Zoals eerder gecommuniceerd 
is wethouder Antoinette Maas vanaf dins-
dag gestopt in deze functie. Andrew Harij-
gens uit Bergen op Zoom zal haar opvolgen.

CDA had de nodige kritiek op deze keuze: waar-
om moet voor die paar maanden een nieuwe 
wethouder benoemd worden, inclusief het bij-
behorende kostenplaatje? Ook Helmond Aktief 
was geen voorstander; liever geen wethouder 
van buitenaf.

GroenLinks zelf gaf aan wel behoefte te hebben 
aan een nieuwe wethouder, de anderen hebben 
al genoeg taken op hun bordje liggen. De keuze 
viel op Andrew, oud-wethouder van Bergen op 
Zoom. Hij is beëdigd en gaat voorlopig tot aan 
de verkiezingen in maart aan de slag. F | Gemeente Helmond
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LUCIAKERK MIERLO-HOUT | TRUDOKERK STIPHOUT
KERK VAN DE GODDELIJKE VOORZIENIGHEID 
EN ST. ANNA HELMOND-WEST
Eucharistievieringen en misintenties 8 juli – 18 juli 2021 / week 27 en 28

Donderdag 8 juli
19.00 uur Luciakerk - pastoor Scheepers

Zaterdag 10 juli
12.30 - 13.00 uur Aanbidding in de Trudokerk
17.00 uur Helmond-West - pastoor Scheepers
Intenties: Toon en Mia van den Reek-Can-
ters; Annie en Henk Dirks- Manders
19.00 uur Luciakerk - pastoor Scheepers
Intenties: André de Bruijne

Zondag 11 juli: 15e zondag door het jaar B
09.30 uur Luciakerk - pastoor Scheepers
Intenties: Wim en Diny Nieuwkamp-van Abel en zoon Willie; Gonny 
van Berlo-van Kessel vw verjaardag; Annie Nooijen- Raaijmakers
11.00 uur Trudokerk - pastoor Scheepers Eerste Communie 
(alleen voor genodigden)
13.00 uur Trudokerk - pastoor Scheepers Eerste Communie 
(alleen voor genodigden)

Donderdag 15 juli: H. Bonaventura
19.00 uur Luciakerk - pastoor Scheepers

Zaterdag 17 juli 
12.30 - 13.00 uur Aanbidding in de Trudokerk
17.00 uur Helmond-West - pastoor Scheepers
19.00 uur Luciakerk - pastoor Scheepers

Zondag 18 juli 16e zondag door het jaar B
09.30 uur Luciakerk - pastoor Scheepers
Intenties: Jo van Vegchel-Wartenberg
10.45 uur Luciakerk Dopen  diaken Martina
11.00 uur Trudokerk - pastoor Scheepers
Intenties: Jan Reincke, Maria van den Berkmortel-Verbakel, 
Harry Reloe, Frans van Santvoort, Ria van den Boom-Beniers, 
Jan Kuijpers, Noud Kuijken, Sjef van Berkel en Toos van Ber-
kel-van Hoof, Thea Schwering-Rovers, Pieter Boetzkes.
12.15 uur Trudokerk Dopen diaken de Weerd

Maandag 19 juli
19.00 uur Helmond-West - Stilteviering

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

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.

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

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

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

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

Welkom op Landgoed en
Natuurbegraafplaats Weverslo

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

Vrije toegang tussen zonsopkomst en zonsondergang. 

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

uitgebreide informatie.

Maak een afspraak via natuur@weverslo.nl voor 
meer informatie in een persoonlijk gesprek.
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LEUK VOOR JEZELF OF JE TEAM, LAAT ZIEN DAT JE UIT HELMOND KOMT!

1 shirtkleur, 
1 (zelfde tekst) opdruk

€ 15.- per stuk

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

€ 10.- per stuk

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

€ 12.- per stuk

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

€ 9.- per stuk

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

€ 11.- per stuk

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

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

Wij accepteren de Helmondgift Cadeaubon!

Logo in FC:

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

Ma, 
ge bent mun

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

maar wit da...
Ik kei veul van

jaw hauw!

Logo in FC:

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

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

 

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

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

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

Wij accepteren de Helmondgift Cadeaubon!

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

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

MONDKAPJES

Bestellen? Mail naar info@adcommunicatie.nl

MONDKAPJESMONDKAPJESMONDKAPJES

ETAPPE
TYPE BERGEN DATUM

stage VAN CLUSES 4-7-2021

9 DAG ETAPPE  ZONDAG KM
AAN- NAAR TIGNES 145
KOMST RUGNRs                 NAMEN  RENNERS PUNTEN

124 O 'CONNER 15

54 CATTANEO 12

163 COLBRELLI 10

91 MARTIN.G 7

223 BONNAMOUR 6

1 POGACAR 5

22 CARAPAZ 4

18 VINGEGAARD 3

65 MAS 2

111 URAN 1

3

2

10

9

4

8

5

1

7

6

9 STAND NA ETAPPE

Deelnemer E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9
Totaalsc

ore
1 85 - Stiphout, H 48 50 52 50 32 59 10 7 15 323
2 86 - Romonesco, J 43 43 52 50 32 59 10 12 15 316
3 71 - Kleine, PM 46 43 30 28 32 37 10 12 21 259
4 31 - Sambeeck 30 43 33 29 32 41 10 17 19 254
5 14 - Bovendeerd, I 43 43 30 28 34 37 10 7 19 251
6 30 - Sambeeck 31 43 33 33 32 41 10 7 15 245
7 51 - Westerlo, L 31 43 30 25 44 35 10 7 19 244
8 50 - Westerlo, L 43 43 15 28 44 33 10 7 19 242
9 80 - Robert, S 42 43 15 32 44 33 10 7 15 241

10 77 - Bijnen 28 37 28 36 32 43 10 7 15 236
11 48 - Voort, M 43 43 30 20 44 23 10 7 15 235
12 25 - M poule 31 43 15 24 32 32 10 25 22 234
13 49 - Deursen, R 30 43 15 25 46 31 22 7 15 234
14 83 - Hoof, W 12 15 50 60 13 64 10 0 10 234
15 24 - Ewanprestatie 30 43 30 21 32 35 10 12 19 232
16 55 - Pinky 43 43 15 28 33 33 10 7 19 231

9 STAND NA 9 STAND NA ETAPPE

Deelnemer E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9
Totaalsc

ore
1 85 - Stiphout, H 48 50 52 50 32 59 10 7 15 323
2 86 - Romonesco, J 43 43 52 50 32 59 10 12 15 316
3 71 - Kleine, PM 46 43 30 28 32 37 10 12 21 259
4 31 - Sambeeck 30 43 33 29 32 41 10 17 19 254
5 14 - Bovendeerd, I 43 43 30 28 34 37 10 7 19 251
6 30 - Sambeeck 31 43 33 33 32 41 10 7 15 245
7 51 - Westerlo, L 31 43 30 25 44 35 10 7 19 244
8 50 - Westerlo, L 43 43 15 28 44 33 10 7 19 242
9 80 - Robert, S 42 43 15 32 44 33 10 7 15 241

10 77 - Bijnen 28 37 28 36 32 43 10 7 15 236
11 48 - Voort, M 43 43 30 20 44 23 10 7 15 235
12 25 - M poule 31 43 15 24 32 32 10 25 22 234
13 49 - Deursen, R 30 43 15 25 46 31 22 7 15 234
14 83 - Hoof, W 12 15 50 60 13 64 10 0 10 234
15 24 - Ewanprestatie 30 43 30 21 32 35 10 12 19 232
16 55 - Pinky 43 43 15 28 33 33 10 7 19 231
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HELMONDloopjes
weekkrant

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

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

Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

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

Inleveradres:

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

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

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

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

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

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

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

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

BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie
www.klaasenvandeursen.com

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen 

BETALINGEN
IBAN: NL97RABO018.10.96.145

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

HELMONDloopjes
weekkrant

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

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

Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

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

Inleveradres:

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

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

Op zoek naar een 
Doe Het Zelf
PVC vloer?

Beekerheide 28
Beek en Donk

www.vloerenland.com

DIVERSEN EVENEMENTEN

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

VLOOIENMARKT, zo. 11 juli
Kastelenplein-Eindhoven

10-16u. gratis entree
Info: 06-20299824
www.timmermans

evenementen.nl

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 pellethout, enz. 
Tel. 06-14992150

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

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

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

BUSINESS     OWNER

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). 

Lenie Klaasen   06-52716622
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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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