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Spectaculaire kortingen op 
potterie, bbq’s, tuinmeubelen 
en restanten! 

KORTINGEN TOT 75%

VR 16 JULI
ZA 17 JULI
Z0 18 JULI

Elke zondag open
Helmond Akkerweg 70

Specialist in het verkopen van 
woningen tot € 350.000,- k.k.

.nl

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

VERSCHUREN APK & BANDEN  

ONAFHANKELIJKE
APK KEURING
BINNEN 1 MAAND GRATIS HERKEURING!
GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE, 

MET DE BESTE SERVICE

NIEUWE BANDEN
ALLE TOPMERKEN, VOOR ELK AUTOMODEL!

GIGANTISCH 

LAAG 
GEPRIJSD

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

ALLES 50% KORTING
m.u.v. palmen & olijven 25% korting

LAATSTE WEEK!

BEZORGERS GEZOCHT 
WIJK 70. BAKELSEDIJK, 

JAN OLIESLAGERSTRAAT EN 
PIET SOERPLANTSOEN

bezorging@deloop.eu
06-18938912 

ACCU GEREEDSCHAP

Nu met 

10% 
Korting   

Webshop - Reparatie - Onderhoud

Sinds 1980
40 jaar Vakmanschap!

Beekerheide 32 - Beek en Donk - www.vdwielgremac.nl

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

Veilig & gebruiksvriendelijk
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Phileutonia laat weer van zich
horen na de coronastilte

HELMOND Het is lange tijd stil geweest, maar nu zouden muziekgezelschappen toch weer van 
zich mogen laten horen, als de voorwaarden die er zijn gesteld bij de persconferentie van vrijdag, 

voldoende in acht zouden worden genomen.

Tekst en foto: Henk van Dijk

De Koninklijke Stadsharmonie Phileu-
tonia had daarom het idee opgevat om 
op 5 locaties in Helmond hun muzikaal 
geluid te kunnen laten klinken, zoals 
van ze werd verwacht na overheids-
overleg. Het weer hadden ze aan hun 
zijde en het publiek kwam op het mooie 
harmoniegeluid af en nam plaats op 
de stoelen die door de werkploeg ter 
plaatste waren neergezet, zoals afge-
sproken. Op deze manier wilden ze heel 
Helmond tussen west en oost laten 
meegenieten van hun mooie muziek. 
Vanaf de Markthal in Brandevoort ging 
het gezelschap via Mierlo-Hout naar het 

Elkerliek Ziekenhuis. Hierna ging het 
verder naar de Albert Heijn in de wijk 
Dierdonk, om ten slotte te eindigen in de 
Kasteeltuin. Er werd een aanhanger vol 
met stoelen meegesleept en die werden 
op alle concertlocaties uitgezet om het 
publiek zitgelegenheid te bieden. Op 
alle locaties zorgde de Stadsharmonie 
Phileutonia voor vrolijke muziek en een 
enthousiast publiek dat hen verwelkom-
de. Het was nu weer niet toegestaan, 
maar anders had er voor deze of gene 
nog wel een dansje in gezeten. Dit be-
waren we dan maar voor een volgende 
keer, als de corona-opleving weer is ge-
sust. Het was voor het orkest best een 
zware dag met 5 concerten van ruim 

een half uur en dan ook nog snel met 
de fiets tussen de locaties verplaatsen. 
Het is een compliment waard voor de 
door jullie geleverde prestatie om in zo’n 
korte repetitietijd weer zo’n mooie dag 
te presenteren.

www.helmondnu.nl
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Fiat 500 1.2 Lounge 2018
53Dkm, Groot navigatiescherm, Parkeer-
sensor, Panoramadak, € 149 p/m 11.400

Hyundai ix20 1.6i i-Vision Automaat 2011
79Dkm, ECC Airco, Cruise control, Trek-
haak, Parkeersensor, Lmv, € 139 p/m 9.950

Kia Sportage 1.6i Plus Pack 2011
78Dkm, 17inch, Climate control, 
Cruise control 11.945

Kia E Soul Executive 2015
58Dkm, Volledig elektrisch, 17.945

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

Toyota Yaris 1.5 Full Hybrid Automaat
Camera, Climate control,
 5-Deurs 9.945

Mazda 3 1.6i Navigator 2013
62Dkm, Navigatie, Stoelverwarming, 
5-Deurs 12.445

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 1.6 Exclusive 2017
74Dkm, Navigatie, Camera, Climate & 
Cruise control, Hoge instap, € 239 p/m 16.950

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

Mazda CX-3 2.0 SkyActiv-G 120 TS+ 2018
43Dkm, Navigatie, DAB, Leder, Stuurverw., 
6-versnellingen, USB, Lmv, € 249 p/m 19.950

Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 160 GT-M 4WD 2014
Automaat, 44Dkm, 161pk, Navi, Leder, Ca-
mera, Keyless S/S, Bose, Pdc, € 329 p/m 21.900

Smart Fortwo 1.0 Pure 2017
39Dkm, Airco, Cruise control, 
Zeer zuinig, € 119 p/m 8.250

Citroen C4 Picasso 1.6 THP Intensive 2013
114Dkm, Navigatie, Camera, Climate con-
trol, Zeer compleet, Trekhaak, € 169 p/m 11.450

(0492) 588 972 www.brabantautolease.nl

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

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

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

(0492) 588 988 www.vdnieuwenhuijzen.nl

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

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

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

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

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

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

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

AUTODROOM HELMOND
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Omdat iedereen anders is...
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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!

Geen Kasteeltuinconcerten in 2021

Afgelopen vrijdag is officieel bekend 
geworden dat alle grote evenementen 
de komende tijd gecanceld worden. Na 
overleg met bevoegde instanties geldt 
dit dus helaas ook voor de 20e editie 
Kasteeltuinconcerten Helmond. Er is 
helaas te veel onduidelijkheid en onze-
kerheid om het eventueel weer vooruit 
te schuiven, los van het onaanvaardbare 
risico dat het dan alsnog niet kan en het 
risico op slecht weer wat steeds groter 
zal worden. De organisatie stuurt ieder-
een die een ticket heeft gekocht voor de 
speciale edities in augustus een bericht 
en we zullen het geld terugstorten.

De afgelopen maanden hebben we 
als organisatie samen met tientallen 
leveranciers, artiesten, sponsoren, vrij-
willigers, samenwerkingspartners en 
overheidsinstanties keihard gewerkt om 
in korte tijd een unieke jubileumeditie te 
organiseren, waar we heel erg trots op 
zijn. Daarom is het extra zuur dat we 
nu in augustus niet kunnen starten aan 

onze reeks van 8 spetterende avonden 
in de kasteeltuin. Na de lange lockdown 
en alle beperkingen konden wij niet 
wachten om er een onvergetelijke 20e 
editie van te maken met jullie, maar we 
worden nu helaas voor de tweede keer 
ingehaald door de realiteit.
Wij willen via deze weg alle bezoekers, 
vrijwilligers, sponsoren, leveranciers, ar-
tiesten, samenwerkingspartners en ie-
dereen die ons nog meer een warm hart 
toedraagt, bedanken voor alle steun en 
onverminderd enthousiasme. Wij geven 
niet op en volgend jaar staan we gewoon 
weer samen in de kasteeltuin tijdens de 
20e editie van Kasteeltuinconcerten!

Voor de agenda
20 jaar Kasteeltuinconcerten 2022
Elke vrijdag in juli en augustus vanaf 
vrijdag 8 juli 2022. Zelfde tijd, zelfde 
locatie, zelfde opzet en zoals normaal 
alle dagen gratis toegankelijk! Ondanks 
deze enorme tegenslag laten wij ons niet 
klein krijgen, wij tellen nu alweer af naar 

volgend jaar! Tot 8 juli 2022 in de kas-
teeltuin Helmond!
Organisatie Kasteeltuinconcerten Hel-
mond/Stichting Helmond City Events
www.kasteeltuinconcerten.nl/info
@kasteeltuinconcerten.nl

CENTRUM Helaas moeten wij met heel veel pijn in ons hart me-
dedelen dat er ook in 2021 geen Kasteeltuinconcerten mogelijk 
zijn en de 20e editie daarom dit jaar niet door zal kunnen gaan.

F | Kasteeltuinconcerten

Geniet van je zomervakantie 
met Bibliotheek Helmond-Peel
HELMOND In de zomervakantie 
heeft Bibliotheek Helmond-Peel een 
superleuk vakantieprogramma voor 
de jeugd! Er is in Asten, Helmond en 
Someren van alles te beleven.

Workshops en voorstellingen
Schrijf je in voor een van onze sum-
merschools in het TechLab: maak een 
film met green screen en stop motion, 
bouw je eigen escapegame door codes 
te kraken of leer praten als een echte 
DJ tijdens het maken van een podcast. 
Er zijn tijdens de zomervakantie diverse 
workshops en kidscolleges door Curio-
sity World en MadScience. Bijvoorbeeld 
over mysterieuze plekken in de wereld, 
insecten en het weer. Of kies voor de 
kindervoorstelling ‘En toen…’ van Letter 
Belangrijk of ‘Circus Fantastico’ door 
Verhalen van Annie! Blikkie de Voor-
leesbus gaat weer op zomertour naar 
de speeltuinen Helmond-West en De 
Rijpelroets. Of kom naar het voorlezen 
in Bibliotheek Helmond op woensdag-
middag. In Deurne hebben we helaas 
geen zomerprogramma vanwege de 
beperkingen in het Cultuurcentrum en 

de afspraken met de gemeente, maar 
je bent natuurlijk welkom op de andere 
locaties. Voor uitgebreide info en tickets: 
www.bibliotheekhelmondpeel.nl/
activiteiten

Doe mee met ‘Vakantielezen’
Reis met ons mee en ga op zoek naar 
de schat! Reis door de verhalen van 6 
‘landen‘ en verzamel alle stickers. In 
deze gratis ontdekkingsreis mag het 
hele gezin mee op reis. Kinderen (en 
ouders) ontdekken dat je door te lezen 
leuke avonturen kunt beleven. Met Va-
kantielezen kan iedereen tot en met 5 
september thuis aan de slag.

Zo doe je mee:
• Meld gratis je gezin aan en doe 
 samen de opdrachten.
• Haal de landkaart op in 
 de Bibliotheek
• Hebben jullie de 3 opdrachten per
 land gedaan? Schrijf het woord op en
 haal de sticker in de Bibliotheek. 
• Heb je alle stickers verzameld? 
 Maak een foto van jezelf met de 
 volle landkaart.

• Stuur de foto in en maak kans 
 op leuke prijzen!

Een zomer vol verhalen
Lekker lezen in de vakantie? In de Biblio-
theek kun je terecht voor spannende, 
gezellige en interessante verhalen. De 
openingstijden van 26 juli tot en met 28 
augustus: Bibliotheek Helmond: maan-
dag tot en met zaterdag van 10:00 - 
17:00 uur. 26 juli tot en met 14 augustus 
in Asten, Deurne en Someren: maandag 
tot en met zaterdag 10:00 - 13:00 uur.
Van 16 tot en met 28 augustus is Biblio-
theek Asten open op maandag, woens-
dag en vrijdag en Bibliotheek Someren 
op dinsdag, donderdag en zaterdag, 
steeds van 10:00 - 13:00 uur. Biblio-
theek Deurne is deze 2 weken gesloten.

Boek ’n Trip
Lees je liever digitaal of is de bibliotheek 
gesloten? Bibliotheekleden kunnen 
24/7 e-books en luisterboeken lenen 
via de online Bibliotheek. Voor iedereen 
tussen de 0 en 18 jaar is er dit jaar een 
speciale actie, ook als je nog géén lid 
bent van de bieb: Boek ‘n Trip. Zij kun-
nen in de online Bibliotheek-app gratis 
10 e-books en 10 luisterboeken lezen. 
Er is keuze uit duizenden boeken. Deze 
zomeractie voor de jeugd loopt van 1 juli 
tot en met 31 augustus. 
Alle informatie is na te lezen op:
www.bibliotheekhelmondpeel.nl/
zomerbieb
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Bestemmingsplan wordt omgevingsplan 

Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet naar verwachting in werking. 
Deze wet verandert een aantal instrumenten en procedures waarmee 
initiatiefnemers te maken kunnen krijgen als hun initiatief niet in het 
huidige bestemmingsplan past. Wat nu nog een bestemmingsplan is, wordt 
straks een omgevingsplan. In het omgevingsplan komen alle regels over de 
fysieke leefomgeving op een locatie.

Bestemmingsplan indienen kan nog tot 1 januari 2022 
Tot 1 januari 2022 neemt de gemeente ingediende bestemmingsplannen 
nog in behandeling. Dan is er nog voldoende tijd voor de procedure van het 
bestemmingsplan. Dient u een aanvraag voor een bestemmingsplan in vóór 1 
januari 2022? Zorg er dan voor dat deze zo compleet mogelijk is. Na 1 januari 
2022 kunnen initiatiefnemers geen bestemmingsplannen meer indienen, maar 
een omgevingsplan.

Ondersteuning initiatiefnemers bij omgevingsplan
De gemeente maakte een standaard Helmonds omgevingsplan met een set 
regels voor de meest voorkomende activiteiten. Dit plan kan dienen als leidraad 
voor het opstellen van een omgevingsplan. Bent u initiatiefnemer? Neem 
dan contact met ons op voor het standaard Helmonds omgevingsplan en 
ondersteuning hierbij.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op www.helmond.nl/omgevingswet. 

Weer veel afval ingezameld bij GRIP-wagen 
Ruim 4.500 kilo afval is er ingezameld in de week van 21 tot en met 25 juni! In 
die week toerde het Grondstoffen Inleverpunt (GRIP) voor de tweede keer door 
Helmond. Na twee rondes staat de teller op bijna 1400 kilo! In de eerst week van 
november rijdt de GRIP wagen weer door Helmond. Ook dan is het weer mogelijk 
om er gratis afval in te leveren. 

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. 

Bekendmakingen

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

Jan van der Spekstraat 4 02-07-2021 muurdoorbraak 6211645

Pastoor Vissersstraat 22 02-07-2021 vergroten woning 6212255

Rijnlaan 100 02-07-2021 vergroten woning 6084693

Kanaaldijk Z.W. 3 03-07-2021 oprichten van een bedrijfshal (opslag) 6213197

Wevestraat 58 05-07-2021 vergroten woning met verdieping. 6216339

Sprengersstraat 6 /  29-06-2021 sloop 7 woningen 6201773 

van der Weidenstraat 5A - van der Weidenstraat 3, 3a, 9a, 11, 11a 

Katoenstraat 1 /  06-07-2021 aanvraag uitbouwen  6219533 

Taftstraat 33 

Brandevoort kadatraal  06-07-2021 oprichten woonhuis en aanleg uitweg 5833109 

U 7900 

Steenweg 17 07-07-2021 het creëren van een buitenruimte 6222661

Frans Joseph van  19-05-2021 vergroten terras 6094349 

Thielpark 135 

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

oprichten 2 woningen 

Hortsedijk, Sectie G,  08-07-2021 oprichten winkelgebouw 5896511 

nr. 2370 / 2368 

Gerstdijk 20 08-07-2021 Uitbreiden kantine  6017233

Valkenhorstlaan 10 08-07-2021 oprichten blokhut 6209757

Heibloemweg 10 08-07-2021 plaatsen stellingvloeren hal 1 en 2 6227477

Zonnehofstraat 54 08-07-2021 wijzigen gevel en plaatsen belettering 6228105

Bleyenbeekdreef 16 09-07-2021 vergroten garage en oprichten dakkapel 6229105

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

Wethouder Ebbenlaan 30 05-07-2021 tijdelijke testlocatie covid-19 6074779 

 besmettingen. 

Sleedoorn 52 08-07-2021 plaatsen extra erfafscheiding aan 6210775 

bestaande situatie 

Frans Joseph van  08-07-2021 vergroten terras  6094349 

Thielpark 135 

Zijdevlinder 3,  08-07-2021 oprichten woning  5943445 

kavel Z14, Stiphout-Zuid 

Amijsdonk 1 08-07-2021 oprichten woning  5854745

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

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

Brasemlaan 32 23-04-2021 realiseren buitenberging en  6028859

 terrasoverkapping 

Tjerk Hiddesstraat 39 20-04-2021 aanleg vaste trap naar zolder 6017157 

i.p.v. vlizotrap

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

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

Afvalinzameling 
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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

Zareba, M. 02-06-1992

Zienswijzen indienen

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

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

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

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

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

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

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

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

definitief besluit genomen. 

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

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

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

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

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

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

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

aanvragen paspoort, toeslagen, ziektekostenverzekering, subsidies enzovoort. 

Naam en voorletter(s)                       Geboortedatum

Karneris, A. 13-09-1967

Fijalka, B.S. 15-05-1979

Višomirskytė, G.M. 14-11-1988

Yilmaz, A. 09-07-2020

Yilmaz, K. 25-07-2018

Moalim, H.D. 21-09-1998

Zeggoud, D. 16-10-1972

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

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

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

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

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

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

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

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

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

het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

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

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

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

Havenweg 2 - 02-07-2021    Leraren borrel/start carnaval 2021-00464

Havenweg/Havenplein/Kasteellaan   (23 juli 2021)

Brouwhorst 1 05-05-2021    Intocht Sinterklaas WC Brouwhorst 2021-00326

(13 november 2021)

Van der Brugghenstraat 74 26-06-2021    Punktholzer Bierfest 2021-00443

(25 november 2021)

Kasteelplein 1 12-05-2021    Sinterklaas in de piste 2021-00341

(17 november 2021 t/m 4 december 2021)

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas 

worden ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist. Verleende 

evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders van Helmond geven ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit 

ruimtelijke ordening hierbij kennis van de voorbereiding van het bestemmingsplan:

Brandevoort Oost - Kaldersedijk 16

Dit plan maakt de realisatie van één vrijstaande woning aan de Kaldersedijk 16 te Helmond 

mogelijk.

Er bestaat momenteel geen gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Deze mogelijkheid wordt 

geboden op het moment dat het ontwerpbestemmingsplan hiervoor gereed is en ter inzage 

kan worden gelegd. Dit zal dan worden bekendgemaakt in het Gemeenteblad, weekblad De 

Loop en op www.helmond.nl. Er kan geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid worden 

gesteld advies uit te brengen over het voornemen om dit bestemmingsplan voor te bereiden.

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

Markt 1 - 06-07-2021 Zomerkermis (9 t/m 14 juli 2021) 2021-00416

Ameidewal, Marktstraat en Markt 

Sportpark de Braak 7 07-07-2021 Fandag Helmond Sport (16 juli 2021) 2021-00434

Cederhoutstraat 44 - 07-07-2021 Kindervakantieweek Mierlo-Hout 2021-00338

De Geseldonk (26-7 t/m 30-7-2021) 

Kasteelplein 1 07-07-2021 Vrijwilligersmarkt Helmond 2021-00313

(19 september 2021)

Bezwaar maken 

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken 

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

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

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

Verleende vergunningen openbare orde en veiligheid (2)
Aanvrager Horeca        Locatie                       Omschrijving Registratie nr/Datum verzending

La Dominicana              Markt 201                drank- en horecawetvergunning 50592939/6-7-2021

Meer informatie

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

vergunning, via telefoonnummer 06-18 591 000 of gemeente@helmond.nl. Tegen verleende 

vergunningen kunt u gedurende 6 weken bezwaar maken. De termijn gaat lopen de dag nadat 

het besluit is verzonden aan de aanvrager (zie datum verzending). 

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

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

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

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

verplaatst.

Locatie: Zuid-Koninginnewal ter hoogte van Beugelsplein t.h.v. 2 (locatiecode AA079409686)

Melder: Enexis Netbeheer B.V.

Datum ontvangst: 7 juli 2021

Burgemeester en wethouders van Helmond 15 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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GRATIS 
PARKEREN

DE GROOTSTE VAN DE REGIO • MEER DAN 150 TOPMERKEN
STYLE EXPERTS ALTIJD AANWEZIG • DORPSSTRAAT 161B MIERLO
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SHOP DE SALE ONLINE MET 30% KORTING WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

SALE HOGERE STAPELKORTING 30%-35%-40%*
& OUTLET ALLES 50% TOT 70%

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

Circle of Gentlemen ®

STEENWEG 34 HELMOND
0492-553038 PIMJAGERSHERENMODE.NL

HET HUIS MET DE 

MERKEN

Exclusieve
HET HUIS MET DE Exclusieve
HET HUIS MET DE 

KORTING*
OPRUIMING

Steenweg 34 | 5707 CG Helmond | Tel: 0492-553038

Exclusieve
merken voor
Exclusief lage prijzen

*niet op standaard artikelen.

Exclusieve

20% tot

70%
Met merken zoals:

Jacob Cohen • Paul & Shark • Lacoste • Parajumpers • Colmar originals
Cavallaro Napoli • Stenströms • Circolo 1901

werkenbijdezorgboog.nl

Wendy, Verpleegkundige 
Wijkteam Someren
#samendezorgboog                                   06-20336878

“Uitdaging, afwisseling 
en verdieping ervaar ik in 

wijkteam Someren! Ben jij de 
gezellige Verzorgende IG die 
ons team compleet maakt?” 
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Stel: je wordt ’s nachts wakker met druk op de borst of je merkt 
dat je partner kampt met suïcide gedachtes. Wat doe je in 

deze gevallen? Is er sprake van spoed of niet? En bij wie kun je 
terecht? Zorgverleners uit de regio werken samen om ervoor te 
zorgen dat patiënten op de juiste plek hulp krijgen. Marie-José 

Frolichs van de GGZ Oost Brabant en Manouk Oerlemans 
van Huisartsenposten Oost-Brabant vertellen meer over deze 

samenwerking. “Ik raad iedereen aan op de app 
‘Moetiknaardedokter’ te downloaden.”

Samenwerken voor zorg op
juiste moment, op juiste plek

Spoed of niet?
Twijfel je welke zorg je nodig 
hebt? Hieronder een stap-
penplan: Levensbedreigende 
situatie? Bel dan meteen 112. 
Hartklachten, een wond die 
gehecht moet worden of ander 
ernstig letsel? Dat valt onder 
de naam ‘spoedeisend’. Je belt 
in de avonduren, in de nacht of 
in het weekend naar de huis-
artsenpost en in alle overige 
gevallen naar je eigen huisarts. 
Twijfel je of je direct zorg nodig 
hebt? Doe dan de check op de 
website Moetiknaardedokter.
nl. Je kunt ook de app op je 
telefoon zetten, zodat je die 
altijd bij de hand hebt.

Om patiënten zo goed mogelijk te hel-
pen én zorgverleners te ontlasten, zijn 
zorginstellingen uit Helmond en de 
Peelregio beter gaan samenwerken. 
Marie-José Frolichs, sociaal verpleeg-
kundige bij de GGZ Oost Brabant ver-
telt over de veranderingen binnen haar 
organisatie. “Sinds juli vorig jaar werken 
we binnen de 7 x 24 uurs crisisdienst 
met de functie triagist. Wanneer een 
patiënt contact opneemt, schatten we 
in hoe urgent de situatie is. Op basis van 
die informatie beslissen we hoe we ver-
der handelen”, vertelt ze. “Het voordeel 
is dat patiënten die al bij ons bekend 
zijn, voortaan direct met ons kunnen 
bellen. Ze hoeven hun verhaal niet eerst 
te doen bij de huisartsenpost. Boven-
dien hebben wij het dossier direct bij 
de hand.” Door deze manier van werken 
kan snel ingeschat worden of er sprake 
is van spoed óf dat een afspraak op kor-
te termijn nodig is. Marie-José: “Als je ’s 
nachts belt en je weet dat je de volgende 
dag al terecht kunt, dan ben je vaak al 
gerustgesteld. Dat perspectief kan in 
veel gevallen het verschil maken.” 

Spoed of toch niet? 
Ook triagist bij Huisartsenposten 
Oost-Brabant Manouk Oerlemans 
merkt verschil: “De samenwerking met 
de GGZ-triagist levert veel voordelen op, 
zowel voor de patiënt als voor de zorg.  
De GGZ kan zo doen waar zij goed in 
zijn en wij als Huisartsenpost kunnen 
daardoor onze aandacht volledig richten 
op de patiënten waar wij voor staan op-
gesteld.”

Om de druk op te zorg verder te ver-
lichten, is de website en app ‘Moetikn-
aardedokter’ ontwikkeld. Manouk: “We 
merken dat er best veel mensen naar de 
spoedpost bellen terwijl dat niet nodig 
is. Daardoor moeten urgente klachten 
wachten.” Ze geeft een voorbeeld: “On-
langs werd ik ’s avonds laat gebeld over 

een verstuikte enkel. Je mag ons in de 
avond, de nacht en in het weekend na-
tuurlijk altijd bellen met een spoedvraag, 
maar een verstuikte enkel kan echt even 
wachten tot de volgende dag en dan 
bel je gewoon je huisarts. Raadpleeg bij 
twijfel de app, dan heb je snel duidelijk-
heid of het nodig is om te bellen.”  

Voor iedereen passende hulp
De twee zijn blij met de intensievere 
samenwerking, maar er zijn wat hen 
betreft ook nog stappen te zetten. Ma-
rie-José: “We hebben mooie stappen 
gezet samen, ik zie echt dat dingen 
verbeterd zijn en de lijnen korter zijn 
geworden. Wat ik belangrijk vind, is dat 
we onszelf steeds de vraag stellen: hoe 
kunnen we de patiënt zo snel mogelijk 
passende hulp bieden? Hoe we dat or-
ganiseren, blijft een uitdaging waar we 
continu samen aan werken.”

F | Moetiknaardedokter.nl

Mì Hellemonders wil Rieter
aan een fijne stad werken

HELMOND Mì Hellemonders, onder die opvallende naam 
hopen Michael Rieter en consorten in maart bij de gemeente-

raadsverkiezingen de nodige zetels in de wacht te slepen.

Door: Harry Weerts

Bij de presentatie van de nieuwe naam 
van de politieke beweging, afgelopen 
zaterdag in buurthuis St. Anna, maakte 
fractievoorzitter en gemeenteraadslid 
Michael Rieter meteen duidelijk dat de 
nieuwe naam strookt met de idealen 
van de politieke beweging. “We willen 
mét Helmonders werken aan een pretti-
ge, leefbare stad. Kortom: Mì Hellemon-
ders, zoals we hier zeggen.” Het begrip 
Hellemonder is wat Rieter betreft van 
toepassing op iedere inwoner van de 
gemeente. “Al stond je wieg ergens an-
ders, je bent voor ons Hellemonder als 

je hier woont.” Overigens maken Rieter 
en partijgenoten zich niet alleen druk 
om de inwoners. “Ook bijvoorbeeld een 
treurwilg of een monument kan op onze 
aandacht rekenen. Verder zetten we 
ons in voor het behoud van immaterieel 
cultureel erfgoed.”

Uiteraard werd tijdens de presenta-
tie ook even stilgestaan bij de voorbije 
maanden. Het waren zowel privé als 
politiek roerige tijden voor Rieter. In juni 
stapte hij uit Helder Helmond, dat sa-
mengaat met Helmond Aktief en Bach 
Plus. Burgercommissieleden René van 
der Westerlo (voorzitter van de nieu-

we politieke partij) en Martien van den 
Hoven volgden al snel Rieters spoor. 
Aantijgingen dat Rieter hem zou hebben 
geronseld, wijst Van der Westerlo reso-
luut van de hand. “Ik ben écht uit eigen 
beweging overgestapt.”

Mì Hellemonders richt intussen de blik 
op de toekomst. De partij - die inmiddels 
een kleine twintig leden telt - is naarstig 
op zoek naar kandidaten voor de ge-
meenteraadsverkiezingen van 16 maart 
volgend jaar. Van der Westerlo: “Ze moe-
ten zich betrokken voelen bij de politiek. 
Dat is waar we naar zoeken.”

In september staat de eerste algemene 
ledenvergadering op de planning. Tegen 
die tijd moet ook de website van Mì Hel-
lemonders in de lucht zijn.

V.l.n.r.: Martien van den Hoven, René van der Westerlo en Michael Rieter | F Harry Weerts

HT’35 huldigt drie jubilarissen
HELMOND Woensdag 7 juli zijn drie 
jubilarissen gehuldigd na afloop van 
een afsluitingsactiviteit van de fit-
nessgroep.

Peggy-Jane van de Kerkhof is 12 jaar 
actief als trainster van de woensdag-fit-
nessgroep.

Loes van Vlerken is, nadat zij een aantal 
jaren weg is geweest, weer actief gewor-
den bij de fitnessgroep. Voorheen is zij 
in de jaren ‘80 een succesvol wedstrijd-
turnster, trainster en jurylid geweest.  
Reden om haar nu te huldigen.

Meryan van de Warrenburg is al 40 ja-
ren trouw lid van de vereniging. Begon-
nen als kleuter is zij actief gebleven als 
assistent, leiding en organisatie jeugd-

kampen. Vele club-diploma’s zijn door 
Meryan geschreven. Nog steeds is zij 
actief lid van de woensdag-fitnessgroep 
en sinds enkele jaren trainster van de 

maandag-fitnessgroep.

Jubilarissen, 
proficiat met deze mijlpaal!

De jubilarissen | F Turnvereniging HT‘35
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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

Kerkstraat 52  |  5701 PM Helmond  |  0492 551 860  |  kroonenkurk.nl
Maandag 13:00 - 18:00  |  Dinsdag t/m Donderdag 10:00 - 18:00  |  Vrijdag 10:00 - 20:00  |  Zaterdag 10:00 - 17:00

8.95
Nu per fles

7.45
is dan per fles slechts

KROON  &  KURKKROON  &  KURKROON  &  KUR
NIEUW IN HELMOND!
UW WIJN EN BIER SPECIALIST

THEATERSPEELHUIS.NL

S
E
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EN2021/2
02

2
•

THEATER

WE 

MOGEN 

WEER

JE KAARTEN!
KOOP NU ONLINE

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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Bende deze week ook naar de zo-
merkermis gewist? Ikke wel. Het 
was dees jaar een mini-editie van-
wege corona en hullemaal afgezet 
met een hek. Een ingang en een 
uitgang. Maar vurig jaar hadden 
we niks. Beter iets als niets denk ik 
dan maar. 

Oliebollen, suikerspinnen, pop-
corn, unne lekbol, kaneelstokken… 
Het stond er allemaal, de noten en 
de nougat waren ook van de partij. 
Vur de kender stonden er wat leu-
ke attracties en er stond de rups. Ik 
vond het leuk om te zien hoe druk 
het bij de rups was, net zo druk 
als op de normale kermis bij de 
breakdance. Hoe leuk om te zien 
da we roeien met de riemen die we 
hebben en ineens de rups heel erg 
waarderen. 

Ik vond het gezellug om een keerke 
overheen te gaan, we hebben ook 
nog best lekker weer gehad. Echt 
kermisweer, niet van die bloedhit-
te. Zondagmiddag was het keid-
ruk, er stond bijna unne kilometer 
lange rij om het terrein op te meu-
gen. Dat is wel overdreven, maar 
er stond echt een lange rij.

Ik heb lekker op een terrasje ge-
zeten nadat ik op het terrein was 
geweest, ergens lekker gegeten. En 
daarna een lekkere suikerspin ge-
kocht. De man van de suikerspin, 
Johnny’s Bakery, vertelde me hoe 
blij hij was dat ze weer konden 
werken en geld verdienen. Ook was 

hij zo blij om al die lachende blije 
kindergezichtjes weer te zien.

Als geboren Tilburgse hou ik van 
de kermis, da snapte gullie wel. 
Ondanks da het beide Brabantse 
steden zijn, noemen ze hier sommi-
ge attracties anders als in Tilburg. 
Een echt Tilburgs woord is dun 
‘hooggatie’, die jullie kennen als 
het reuzenrad. Maar ook de Jim-
my-tent noemen Tilburgers de ca-
kewalk. Jullie zeggen de Swingmill 
en Tilburgers de Mickey Mouse en 
zo zijn er nog wel meer verschillen.

Hopelijk staan volgend jaar weer 
alle attracties er en staat het open 
opgesteld zonder hek. Ik was in ie-
der geval keiblij mee deze toch wel 
leuke kermis, ik heb er echt van 
genoten. Een minpuntje vond ik de 
smalle doorgang van de markt op 
de Noord Koninginnewal zaterdag. 
Daar stonden dubbele kramen en 
dan een heel smalle doorgang. Die 
had wat breder gemeugen vond ik, 
omdat overal borden hingen 1,5 me-
ter afstand. Dat was daar niet meu-
gelijk. Maar das dan ook het enige 
minpuntje van afgelopen week.

Degene die al op vakaantie gaan, 
fijne vakaantie. Iedereen een fijn 
weekend.
Tot volgende week. 

Kermis in ons Helmond

Houdoe!

HELMOND Op woensdagmorgen 7 
juli 2021 werden personeel en vrij-
willigers blij verrast met een cheque 
van € 810,00. Deze cheque werd 
overhandigd door Marie-Claire Coe-
nen en Teun Holtman van ‘Lokaal 
Cadeau Helmond’.

Lokaal Cadeau is een organisatie van 
een aantal Helmondse winkeliers en in-
stanties die de mogelijkheid bieden aan 
bedrijven om hun personeel tijdens de 
kerstperiode een kerstpakket aan te bie-
den in de vorm van een credits van een 
bepaalde waarde. Credits kunnen dan 
door de ontvangers besteed worden bij 
de deelnemende Helmondse winkeliers. 
Op deze wijze kunnen de mensen een 
geschenk kopen dat bij hun interesse 
past en steunen zij tegelijkertijd de Hel-
mondse ondernemer. 

Ook kunnen mensen hun waardecredits 
geheel of gedeeltelijk besteden aan een 
lokaal (Helmonds) goed doel die vooraf 
zijn geselecteerd door de organisatie. 
Een van deze goede doelen was Dieren-

ambulance en Dierenasiel Helmond en 
omgeving.

Dat de dierenambulance en dierena-
siel goed gewaardeerd wordt door de 
deelnemers, bleek wel uit het bedrag 
dat geschonken werd. De mensen van 
de dierenambulance en dierenasiel zijn 
erg blij met de donatie. Dit bedrag is een 
grote bijdrage voor het vernieuwen van 

de vogelopvang in het asiel die aan on-
derhoud en vervanging toe is.

Lokaal Cadeau Helmond schenkt € 810,- aan
Dierenambulance en Dierenasiel Helmond

Het uitreiken van de cheque | F Twan Spierings

Lambardi traint bij Helmond Sport
HELMOND Na zo'n anderhalf jaar stilte mogen koren met inachtneming van de geldende corona-
maatregelen, zoals bijvoorbeeld de 1,5 meter, weer samen repeteren. Ook Mannenkoor Lambardi 

is inmiddels weer begonnen met de repetities. Gezien de grootte van het koor is de reguliere 
repetitieruimte in hotel West Ende, met inachtneming van de maatregelen, niet toereikend. Het 

koor is om die reden dan ook tijdelijk uitgeweken naar de grote zaal van de Bethlehemkerk aan de 
Sperwerstraat. Op maandagavond zijn daar in twee kleinere groepen de repetities weer hervat.

Om de hele club eindelijk weer eens bij 
elkaar te hebben is er op maandag 19 
juli een bijeenkomst op het terras van de 
Cacaofabriek. Daar is voor het voltallige 
koor op 1,5 meter meer dan voldoende 
ruimte. De voorzitter zal die avond de 
leden bijpraten over de stand van zaken 
en ook zullen de jubilarissen van 2020 
alsnog in het zonnetje worden gezet. 
Natuurlijk wil het koor dan ook graag 
weer van zich laten horen en enkele 
nummers zingen en om vooraf toch een 
keer voltallig te kunnen repeteren, was 
er afgelopen zaterdagmiddag een extra 
repetitie. Afstand houden vergt voor een 
groot koor een grote ruimte en die werd 
uiteindelijk gevonden op een wel heel 
bijzondere plaats, namelijk op een van 
de tribunes in het stadion van Helmond 
Sport. De afspraken met de club waren 
snel gemaakt en er was een voorbeeldi-

ge medewerking. Dit past ook in de vi-
sie die Helmond Sport heeft, waarin de 
positie van de club in de stad en regio 
en een grote maatschappelijke betrok-
kenheid belangrijke thema's zijn. Het is 
wellicht ook een mooie aanzet voor een 
nadere kennismaking straks in de nieu-
we multifunctionele sportaccommoda-
tie (het nieuwe stadion) op de Sport- en 
Beleefcampus.

Voor koor en dirigent was het in ieder 
geval een hele uitdaging om op zo'n 
bijzondere locatie te mogen repete-
ren. Maar Lambardi zou Lambardi niet 
zijn als ze daar geen raad mee weten. 
Het mannenkoor is weer een ervaring 
rijker en ziet reikhalzend uit naar de 
normale repetities en optredens, zo-
als bijvoorbeeld in het Speelhuis en  
het Caratpaviljoen.

De coronapandemie heeft ook Lambar-
di helaas niet onberoerd gelaten. Om 
het koor, gelet ook op het jubileumjaar, 
weer op volle sterkte te krijgen, organi-
seert Lambardi in maart volgend jaar 
een workshop met aansluitend een 
training koorzang. Belangstellenden 
kunnen via de Lambardi-website nu al 
contact opnemen.

Op zaterdag 17 en zondag 18 september 
2022 viert Lambardi met een spette-
rend muzikaal/cultureel weekend zijn 
70 jaar bestaan. Ondanks corona zijn de 
voorbereidingen hiervoor in volle gang 
en men heeft zich nu al verzekerd van 
in ieder geval de medewerking door de 
Nederlandse talenten de bariton Raoul 
Steffani en sopraan Laetitia Gerards, 
alsmede de Koninklijke Stadsharmonie 
Phileutonia.

Online op de koffie bij de wethouder 
HELMOND Ook in deze bijzondere tijden blij-
ven de wethouders graag in contact met de 
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.

• Centrum: met wethouder Serge van de Brug 
 op maandag 19 juli van 19.30 tot 20.30 uur; 
•  Dierdonk: met wethouder Gaby van den Waar-
 denburg 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 u een bevesti-
gingsmail met een link naar de Teams-vergade-

ring. Via deze link kunt u deelnemen aan de onli-
ne 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.

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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SummerSummer SaleSale

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

ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR

* Kortingen nooit 
 i.c.m. andere acties 
 en zolang de 
 voorraad strekt.
* Acties geldig 
 t/m 31 augustus

ZOMER OUTDOORKLEDING

BAD & BEACH ZWEMKLEDING

SLIPPERS & SANDALEN

ALLE KINDERKLEDING

ALLES MINIMAAL 25% KORTING MAAR OOK VEEL 50% EN 75% KORTING

ALLES MINIMAAL 25% KORTING MAAR OOK VEEL 50% EN 75% KORTING

ALLES MINIMAAL 25% KORTING MAAR OOK VEEL 50% EN 75% KORTING

ALLES MINIMAAL 50% EN 75% KORTING

ZONDAG 25 JULI OPEN 12.00 - 17.00 UUR

Supervrijwilliger Anke de Vries
van De Reddingsklos wint 

VriendenLoterij Passieprijs 2021 
Helmond: Als dank voor de inzet van supervrijwilliger

 Anke de Vries voor Helmondse Reddingsbrigade de Reddingsklos, 
nomineerden collegavrijwilligers haar voor de VriendenLoterij Pas-
sieprijs 2021. Dinsdagavond mocht ze de prijs in ontvangst nemen. 

Anke (40) zet zich voor de zwemvereniging in als penningmeester en 
administratieve alleskunner.

Anke de Vries | F De Reddingsklos

Waar de rest van de vrijwilligers vaak weke-
lijks op het zwembad te vinden zijn, houdt 
Anke zich vooral achter de schermen bezig. 
De uurtjes aan administratie die er voor 
haar ingaan, zijn er vele. De Reddingsklos 
wilde haar daarom graag in het zonnetje 
zetten. Vanaf afgelopen 1 januari konden or-
ganisaties met een vlogje vrijwilligers in hun 
organisatie individueel bedanken. Door dat 
vlogje te uploaden op bedankjevrijwilliger.
nl maakte de supervrijwilliger gelijk kans op 
de VriendenLoterij Passieprijs. In totaal zijn 
er 200 bedankjes verstuurd. Bekijk Ankes 
bedankfilmpje op www.bedankjevrijwil-
liger.nl/inzendingen/1236.

Anke is blij met het ontvangen van de prijs, 
die tijdens de bestuursvergadering werd uit-

gereikt. Tot dat moment is het voor Anke een 
verrassing gebleven. “Ik ben sprakeloos”, zei 
ze. “Iedereen enorm bedankt voor de waarde-
ring en de motivatie.”

Nationale Vrijwilligersprijzen 2021
Vereniging NOV organiseert de Nationale 
Vrijwilligersprijzen met financiering van het 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport en met de hulp van vrijwilligerscentra-
les en gemeenten in heel Nederland. 

De bedragen voor de landelijke- en lokale 
vrijwilligersprijs en de Passieprijzen worden 
beschikbaar gesteld door de VriendenLo-
terij. Het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport stelt alle filmproducties 
voor de genomineerden ter beschikking.

‘Door dit werk heb ik geleerd wie 
ik als mens wil zijn’

Hong is al 13 jaar vrijwilligster bij Humanitas

Echte aandacht koop je niet
Hong heeft altijd gewerkt, maar is daar 
heel bewust mee gestopt na de geboorte 
van haar oudste zoon. Als haar oudste 
zoon 1,5 jaar is, leest ze een advertentie 
van Humanitas Helmond: ‘Vrijwilliger 
gezocht, moet minimaal 40 jaar oud 
zijn’. Hong is op dat moment 32  jaar oud, 
maar reageert toch. Ze wil iets doen voor 
een ander en zo komt ze in contact met 
de coördinator van het project Humani-
tas Home-Start. Hong is weliswaar pas 
32, maar ze heeft al veel meegemaakt. 
Geboren in Vietnam weet Hong wat het 
is om te overleven met heel weinig.

Na 15 jaar in armoede te hebben geleefd, 
mag ze samen met haar moeder en 5 
broers en zussen naar Nederland ko-
men. Haar vader achterna, die de sprong 
naar een beter leven heeft gewaagd en 
hier terecht is gekomen. “Daarom ben ik 
ook zo dankbaar voor het leven, voor dit 
leven”, zegt Hong geëmotioneerd. “En ik 
wil dat delen.” Na een cursus bij Huma-
nitas te hebben gevolgd, gaat Hong bij 
Home-Start aan de slag.

In de training leert ze Humanitas ken-
nen en komt ze erachter dat Humanitas 
helpt, van mens tot mens. Hong wil ook 
geen hulpverlener zijn, maar vind het 
heerlijk om er te kunnen zijn voor een 
ander. “Gewoon, er zijn”, zegt Hong. “En 
dan gaat de rest vanzelf!” Ook leert ze ge-
sprekstechnieken. “Open vragen stellen, 
dat is belangrijk. Dan kunnen mensen 
vertellen en kan ik luisteren. Dat vinden 
mensen fijn en soms is dat al genoeg. 
Het gaat erom dat je er gewoon bent 
voor iemand die dat nodig heeft. Je kunt 

wel miljoenen euro’s aan mensen geven, 
maar echte aandacht koop je niet.”

Verkreukeld huiswerk
Hong heeft in de 13 jaar dat ze vrijwillig-
ster is bij Home-Start al veel gezinnen 
ondersteund. Een traject duurt gewoon-
lijk een half jaar en Hong gaat dan 1 keer 
in de week een uur naar het gezin toe. 
Wat ze daar doet verschilt per situatie. 
Soms heeft de moeder van het gezin het 
nodig dat iemand naar haar luistert. 

In een ander gezin leert ze de oudste van 
10 dat het slimmer is om een huiswerk-
papiertje in een mooi mapje te stoppen. 
Dan kun je het netjes teruggeven aan de 
juf en niet helemaal verkreukeld. “Dan 
krijg je vast een hoger punt”, zegt Hong 
tegen de jongen. “Dat zei mijn juf ook al!”, 
reageert hij een soort van verrast. 

Soms is een half jaar niet genoeg, maar 
meestal kunnen de gezinnen het na een 
half jaar zelf weer aan. “Afscheid nemen 
is weleens moeilijk, zeker als ik een klik 
met de moeder heb”, zegt Hong. “En dan 
heb ik wel eens hulp nodig van Huma-
nitas om een traject los te laten. En het 
is ook fijn om te weten dat je daar altijd 
hulp kunt vragen. Ook als je bij een gezin 
bent, kun je even appen en iets vragen.”

Zelfvertrouwen geven
Je staat er als vrijwilliger niet alleen 
voor bij Humanitas. Bij de start van een 
traject gaat Humanitas mee. Er wordt 
dan uitgelegd hoe Home-Start werkt en 
welke regels er zijn. Zeker in coronatijd 
waren er best veel en lastige regels. De 
steun die Humanitas geeft aan de vrij-

willigers, is vooral zelfvertrouwen. En 
dat is de kernboodschap die Hong ook 
weer doorgeeft binnen Home-Start. “Ik 
krijg van Humanitas heel vaak hetzelfde 
te horen”, legt Hong uit. “Wees jezelf en 
doe wat goed voelt.” En dat, zegt Hong 
eerlijk, is ook goed voor haarzelf. “Als we 
elkaar aandacht en zelfvertrouwen ge-
ven, laten voelen dat we er toe doen, dan 
wordt iedereen daar blij van.”

HELMOND Ieder mens heeft wel eens iemand naast zich nodig, gewoon omdat het even tegen-
zit of omdat alles eventjes te veel is. Humanitas werkt met vrijwilligers die op een gelijkwaardige 
manier iemand anders een tijdje ondersteunen, zodat die persoon daarna weer op eigen kracht 

verder kan. De voldoening die je daarvan als vrijwilliger krijgt, is onbetaalbaar. Het werk bij 
Humanitas is vóór en door mensen. Of je nu vrijwillig bestuurslid bent of in de Ruilwinkel werkt; 
mensen staan bij Humanitas centraal. Hieronder het verhaal van Hong, die al 13 jaar vrijwillig-

ster is bij Humanitas voor het project Home-Start.  

Humanitas is een landelijke vrij-
willigersorganisatie. Wij werken 
vanuit de missie: zet mensen 
in hun kracht. Voor de afdeling 
Helmond zijn we op zoek naar 
bestuursleden.

Ben jij in voor een nieuwe uitda-
ging? Kijk dan voor meer infor-
matie op www.humanitas.nl/
afdeling/helmond of bel één van 
onze interim voorzitters: Marjo van 
Gelderen (06 – 51 89 04 81) of 
Adri van Oss (06 – 21 45 80 78).

Wat kun jij bij ons vinden: 
• Een warme en belangstellende
 club mensen, die je graag 
 zien komen. 
• Professionele ondersteuning
 en trainingen binnen de 
 organisatie. 
• Ruimte voor eigen inbreng 
 en ideeën. 
• De mogelijkheid om je talenten 
 te ontwikkelen. 
• Een open en enthousiaste
 sfeer. 
• Vrijwilligersverzekering en 
 reis(on)kostenvergoeding. 

Hong Sanders | F Gerard Brands
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Waskracht presenteert
de spelers

HELMOND “Komt dat zien, komt dat zien! Het circus is in de 
stad!” Met een muzikale en kleurrijke optocht kondigden de ar-
tiesten 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 voorstel-

ling en het leren spelen van hun rol.

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.

Stephania de assistente 
van de goochelaar
Gespeeld door Charlie Rijvers 
(Brandevoort) en Nicole Davits 
(Brandevoort)
Stephania is de oudste dochter van 
de directeur. Ze doet zich voor als een 
harde tante. Je zou haar de bitch van 
het circus kunnen noemen. Als oudste 
dochter van de directeur voelt ze zich 

heel verantwoordelijk. Ze wil het circus 
per se redden en eist daarom perfectie 
van iedereen. Is het de bezorgdheid die 
haar zo hard maakt?

Dolmar de clown
Gespeeld door Roland Janssen 
(Oranjebuurt) en Mario Klomp 
(Mierlo-Hout)
Och, och och, wat heeft hij het zwaar. 
Dolmar de clown is down. Na ruim 
veertig jaar spelen is hij het optreden 
‘een bietje’ zat. Het publiek lacht niet 
meer echt om hem en hij mist de lief-
de. Gelukkig kan hij goed praten met de 
waarzegster. Die ziet wel een zonnige 
toekomst voor Dolmar. Wat voor toe-
komst zou ze zien? En met wie?

Roland Janssen/Mario Klomp | F Tahné Klein

Charlie Rij vers/Nicole Davits F Tahné Klein

F | Shutterstock

Nieuw zwembad krij gt tóch bubbelbad en sauna 
HELMOND De nieuwe zwemaccommodatie op Sport- en 

Beleefcampus De Braak krijgt tóch een bubbelbad en sauna. 
Veel zwemmers in de huidige De Wissen maken maar wat graag 
gebruik van de extra faciliteiten, maar in de nieuwe accommo-
datie zouden deze niet terugkeren. Een voorstel van 50Plus en 

Helder Helmond brengt daar nu echter verandering in.

Volgens het gemeentebestuur passen 
een sauna en bubbelbad niet in het 
financiële plaatje van de nieuw te bou-
wen accommodatie. Eerder stelde de 
gemeenteraad 13,5 miljoen euro be-
schikbaar voor het omvangrijke project, 
waarbij ook Helmond Sport en het Dr. 
Knippenbergcollege betrokken zijn. 
Maar nu Helmond het jaar 2020 met 
een positief resultaat afsluit, willen Hel-
der Helmond en 50Plus dat overschot 
benutten door alsnog een sauna en 
bubbelbad te realiseren. Deze worden 

door de huidige zwembadgebruikers, 
onder wie veel ouderen, namelijk vol-
op gebruikt. In het proces richting een 
nieuw zwembad werd eerder dan ook 
meermaals aangegeven dat de extra fa-
ciliteiten zouden worden gemist. 

Een voorstel om hen tegemoet te komen 
kan op een meerderheid van de gemeen-
teraad rekenen. Raadslid Martijn Rieter 
(Helder Helmond): “Hiermee wint het 
nieuwe zwembad ook aan kwaliteit, een 
impuls die tevens voor een hogere be-

zoekersgraad zorgt. Al met al is dit een 
goede investering.” De bouwkosten van 
deze extra faciliteiten worden op onge-
veer 125.000 euro geschat.

De grote silent muziekbingo komt naar
het Havenplein in Helmond!

Koop je bingokaart en neem plaats op 
het terras van één van de deelnemende 
zaken aan het Havenplein en speel mee 
met de gezelligste bingo van Helmond. 
Een ticket kost € 7,50 en is inclusief één 
bingokaart en koptelefoon. De eerste 
bingoronde duurt 1 tot 1,5 uur en daarna 
kun je ter plekke een bingokaart kopen 
van € 5,- voor de tweede ronde. Daar-
naast zijn er leuke prijzen te winnen 
tijdens de bingo. Bij het bestellen van je 
tickets kun je aangeven op welk terras je 
wilt zitten. Er zijn maar een beperkt aan-
tal tickets beschikbaar per locatie en per 
editie, dus trommel al je vrienden op en 
regel je plekje!

Deelnemende zaken
• Beer & Sports Bar De Bascule
• PLAZA Feestcafé
• Café Franske
• Plan B
• Cafeeke De Kapper
• Gastrobar De Kade
• Café De Jongens

Tickets voor de grote silent muziekbingo 
op het Havenplein zijn verkrijgbaar voor 
€ 7,50 inclusief één bingokaart en kop-
telefoon op tinyurl.com/silentmuziek-
bingo. Er is een beperkte capaciteit per 
locatie en per editie, dus koop je tickets 
op tijd!

Info
Datum: 15 juli, 22 juli & 29 juli 20201
Aanvang: 20:00 uur
Start bingo: 21:00 uur
Locatie: Havenplein, Helmond

CENTRUM Op donderdag 15 juli, donderdag 22 juli én donderdag 29 juli komt de grote silent 
muziekbingo naar het Havenplein in Helmond. Bereid je voor op een avond bingo, maar dan net 

even anders. Je hoort namelijk verschillende liedjes voorbijkomen in plaats van getallen. Zorg dat 
je stembanden zijn gesmeerd, want meezingen is gegarandeerd!

Caratconcerten gaan
helaas niet door 

WARANDE Het bestuur van de 
Caratconcerten meldde ons het 
volgende: “Afgelopen vrijdag zijn 
de regels rondom evenementen 
weer aangescherpt. 

Dit heeft ons helaas moeten doen 
besluiten de Caratconcerten van 
augustus en september alsnog te 
annuleren. Onder de huidige regel-
geving is het ondoenlijk om de con-

certen door te laten gaan. We hopen 
uiteraard volgend seizoen weer 
een volledig programma te mogen 
presenteren, de eerste keer zal dan 
zondag 1 mei 2022 zijn.”
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Actieradius tot 455 km.*

씲379 p/m379
Vanaf:

De Kia e-Niro.

Tijdelijk extra scherp geprijsd

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

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

*Volgens WLTP

VDNS Helmond 
Varenschut 21D
Tel. 0492 - 588 970
kia-vdns.nl

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

Verrassend compleet
De Kia e-Niro is standaard zeer com-
pleet. Zo wordt de auto onder andere 
geleverd met adaptive cruise control, 8“ 

audio display met achteruitrijcamera, 
climate control, elektrische handrem en 
vermoeidheidsherkenning. Bovendien 
kun je met het geraffineerde ambient 
light kiezen uit zes kleurinstellingen die 
precies passen bij je stemming. Dat 
wordt grenzeloos genieten, met respect 
voor de natuur. 

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

Aantrekkelijke tarieven bij 
VDNS Kia Helmond
Bij VDNS Kia Helmond is de nieu-
we Kia e-Niro al verkrijgbaar vanaf € 
31.995,00. Liever zorgeloos rijden voor 
een vast bedrag per maand? Ook dat 
kan. Voor € 379,00 per maand rijd je 
een gloednieuwe Kia e-Niro, zonder 
onverwachte kosten (zie kader). Dit 
is inclusief verzekering, belasting en 
reparatie- en onderhoudskosten. Ook 
een laadpaal is eenvoudig te regelen via 
VDNS Kia Helmond. Bij aflevering zor-

gen we voor een laaddruppel waarmee 
je overal in Europa je auto kunt opladen.

Breng een bezoek aan de showroom 
Interesse in de nieuwe Kia e-Niro? 
VDNS Kia Helmond heeft maar liefst 15 
gloednieuwe Kia e-Niro’s op voorraad. 
Je bent dus verzekerd van een snelle le-
vering. Uiteraard kun je zonder afspraak 
naar onze showroom komen, maar onze 
voorkeur gaat uit naar het maken van 
een afspraak, zodat je gegarandeerd een 
proefrit kunt maken en onze verkoop-
adviseurs je te woord kunnen staan. 
Voor een vrijblijvende proefrit of advies 
op maat kun je telefonisch een afspraak 
maken via: 0492 588 970.

Actie VDNS Kia Helmond: Kia e-Niro voor € 379,00 per 
maand (Private Lease) of voordeel oplopend tot € 6.000,00!

Ontdek ‘m nu zelf

HELMOND De Kia e-Niro was in 2020 de bestverkochte elektrische auto. Niet zo gek, de e-Niro 
overtuigt door grenzeloos comfort, ruimte voor het hele gezin en een actieradius tot maar liefst 

455 kilometer. Ontdek deze stoere crossover nu zelf in de showroom van VDNS Kia Helmond, of 
bel voor een proefritafspraak: 06 – 41 36 67 37. De 100% elektrische e-Niro is daar verkrijgbaar 

voor een aantrekkelijke prijs of een laag Private Lease maandbedrag. 

F | VDNS Kia

Private Lease
Kies je voor Private Lease, 
dan kies je voor zekerheid. 
Voor een vast maandbedrag 
rijd je een goednieuwe auto. 
In die prijs zit inbegrepen: 
aanschaf, rente, reparatie- en 
onderhoudskosten, allriskver-
zekering, inzittendenverzeke-
ring, 24-uursservice, wegen-
belasting en btw! Tevens is 
inkoop van je huidige auto 
mogelijk en zeer interessant. Bel voor een proefritafspraak: 06 – 41 36 67 37
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Logisch dat veel jongeren te maken kre-
gen met stemmingsklachten, meer zijn 
gaan piekeren en het lastig vonden om 
een dagritme te vinden. Velen voelden 
zich eenzaam en door extra spanningen 
in de thuissituatie was er vaak minder 
aandacht voor elkaar. Het is dan ook niet 
verrassend dat nu de epidemie op z’n 
einde loopt en de beperkingen (te) snel 
worden opgeheven, de jeugd zich con-
centreert op ‘herrie, huid en hosanna’.

Inmiddels maken wetenschappers zich 
grote zorgen over de gevolgen van de co-
ronapandemie die nog jarenlang op de 
mentale gesteldheid, schoolresultaten 
en carrièreperspectieven van jongeren 
kunnen blijven drukken. Niet voor niets 
dat het college in Helmond al extra geld 
heeft vrijgemaakt voor jeugdwerk en het 
tegengaan van jeugdwerkloosheid. Ook 
de landelijke overheid gaat de komende 
twee jaar met haar Nationaal Program-
ma Onderwijs maar liefst 8,5 miljard 
euro investeren. De scholen kunnen in 
dit programma kiezen uit een keuzeme-

nu met bewezen effectieve manieren 
om achterstanden van leerlingen in te 
lopen en de kwaliteit van het onderwijs 
te verbeteren. Uit deze menukaart blijkt 
dat het geven van specifieke extra be-
geleiding aan individuele leerlingen erg 
goed werkt. Dit is echter een kostbare 
zaak. Vandaar dat mijn eigen school (het 
Sint-Janslyceum in Den Bosch) een in-
teressant plan heeft bedacht. Het is een 
plan om zowel de corona-achterstan-
den, de kansenongelijkheid en later mis-
schien het lerarentekort aan te pakken. 
We selecteren ‘talentvolle leerlingen’ uit 
de bovenbouw. Zij worden daarna door 
docenten van de pabo geholpen om ba-
sisschoolkinderen intensief te gaan be-
geleiden. Het gaat dan om jonge kinde-
ren uit gezinnen die niet zomaar (dure) 
huiswerkbegeleiding of bijlessen kun-
nen betalen. Deze begeleiding is voor de 
leerlingen van onze school een bijbaan 
en ze krijgen een uurloon dat boven het 
minimumloon ligt. We hebben in onze 
stad excellente middelbare scholen en 
de beste pabo van ons land. De VVD 

denkt dan ook dat dit idee in Helmond 
eenvoudig kan worden overgenomen. 
Wie neemt de handschoen op, onze 
jeugd is het waard.

Theo Manders
Raadslid VVD Helmond

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

www.grootpeelland.nl

Manders: onze jeugd is het waard
Naast raadslid ben ik in het dagelijks leven docent in het mid-
delbaar onderwijs. In die functie word ik dagelijks geconfron-
teerd met de invloed die corona heeft en had op het leven van 

jongeren. Te lang speelde hun leven zich af in een klein kamertje 
en communiceerde men voornamelijk via de mobiele telefoon, 

iPad of laptop. Dat kleine kamertje was de plek om te slapen, te 
gamen, te chillen via sociale media, lessen te volgen en als er nog 

energie over was te ‘studeren’.

nu met bewezen effectieve manieren 
om achterstanden van leerlingen in te 
lopen en de kwaliteit van het onderwijs 
te verbeteren. Uit deze menukaart blijkt 

geleiding aan individuele leerlingen erg 
goed werkt. Dit is echter een kostbare 

Manders: onze jeugd is het waard

gamen, te chillen via sociale media, lessen te volgen en als er nog 

In de zelfh ulpgroep HSP is er ruimte
voor nieuwe deelnemers

De zelfhulpgroep HSP (hoogsensitief 
persoon) is speciaal bedoeld mensen 
die hooggevoelig zijn. Tijdens de bij-
eenkomsten krijg je de ruimte om echt 
naar elkaar te luisteren en leer je beter 
om te gaan met het hebben van hoog-
gevoeligheid. Je staat er niet alleen voor, 
krijgt antwoorden op talloze vragen en 
neemt zelf weer de regie in handen. Als 
jij je verhaal kwijt wil en je zoekt lotgeno-

ten, dan ben je in deze groep van harte 
welkom. Het ontmoeten van elkaar en 
elkaar ondersteunen staat centraal.
De groep komt op de even weken op 
woensdagavond bij elkaar in Eindhoven.

Aanmelden
Voor meer informatie over de groep of om 
je aan te melden kun je kun je contact op-
nemen via mail/telefoon: eindhoven@

zelfhulpnetwerk.nl/040 - 211 83 28. 
Voor meer informatie over Stichting Zelf-
hulp Netwerk Zuidoost-Brabant of ande-
re zelfhulpgroepen kun je kijken op onze 
website: www.zelfhulpnetwerk.nl

HELMOND Zelfhulp is een mogelijkheid om met lotgenoten in contact te komen. De deelnemers 
komen regelmatig samen zonder tussenkomst van de reguliere hulpverlening. In een zelfhulp-
groep kunnen deelnemers hun ervaringen delen, elkaar steunen en van elkaar leren. Door het 
deelnemen aan een zelfhulpgroep krijg je erkenning en begrip van lotgenoten, wat in het dage-

lijks leven soms moeilijk is. Praten met anderen over hetzelfde probleem helpt!

Koninklij ke Erepenning voor
Fanfare ‘De Vooruitgang’ Stiphout

Voorzitter Jan-Willem de Rijk nam de Erepenning namens Fanfare De Vooruit-
gang in ontvangst tijdens de viering van het 100-jarig bestaan van De Vooruit-
gang. De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan 
verenigingen, stichtingen of instellingen dan wel aan sportverenigingen. Het 
symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere 
verdiensten van de ontvanger.

STIPHOUT Donderdagavond 8 juli 2021 heeft burgemees-
ter Elly Blanksma - van den Heuvel de Koninklijke Erepen-
ning uitgereikt aan Fanfare ‘De Vooruitgang’ in Helmond.

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 
 

 Jeu de Boules Club Brandevoort
Open dag zondag 18 juli 2021

BRANDEVOORT Op zondag 18 juli 
2021 van 10.00 tot 13.00 uur is 
iedereen van harte welkom op de 
open dag van JBCB aan Sportpark 1 
in Brandevoort. Deelname is geheel 
vrijblijvend en gratis. 

Er zijn ervaren spelers en er is voldoen-
de materiaal aanwezig om u kennis te 
laten maken met deze zéér leuke sport, 
geschikt voor jong en oud, kortom het 
hele gezin. U bent overigens ook van 
harte welkom om op een van onze regu-

liere speeltijden een partij mee te spelen 
op ma. di. do. vr. of za. om 14.00 uur of 
op woensdagavond 19.00 uur.

Trekking Kluppelloterij : 
gun uw oud papier, kleding en

schoeisel een tweede leven 
MIERLO-HOUT Zaterdag 3 juli 2021 is de negende trekking verricht, deze 
trekking geldt voor alle loten die zijn uitgegeven in de maand juni 2021.

1e prijs: cadeaubon ter waarde van € 50,- is gevallen op lotnummer 6048.
2e prijs: cadeaubon ter waarde van € 25,- is gevallen op lotnummer 7063.
3e prijs: cadeaubon ter waarde van € 10,- is gevallen op lotnummer 7512.

De prijzen kunnen worden afgehaald bij de Kluppelhal, ie-
dere zaterdag tussen 09.00 uur en 13.00 uur. Cadeaubon-
nen kunnen worden ingeleverd bij de Houtse ondernemers.
Breng uw oud papier, kleding en schoeisel naar CV de Klup-
pels en speel maandelijks gratis mee met onze loterij. Iedere 
zaterdag geopend van 09.00 uur tot 13.00 uur. Brenglocatie 
CV de Kluppels: Koeveldsestraat 16, Mierlo-Hout.

F | C.V. De Kluppels
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KADOBOEK
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VAN HELMOND?
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SCHRIJF U NU IN!SCHRIJF U NU IN!SCHRIJF U NU IN!SCHRIJF U NU IN!SCHRIJF U NU IN!
DENK LOKAAL | KOOPLOKAAL | DENK LOKAAL | KOOPLOKAAL | DENK LOKAAL | KOOPLOKAAL | DENK LOKAAL | KOOPLOKAAL | DENK LOKAAL | KOOPLOKAAL  | KOOPLOKAAL | DENK LOKAAL

VALT MEDIO NOVEMBER 2021 ALS GLOSSY IN UW BRIEVENBUS!
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Mensen zonder diploma zijn over het algemeen kwets-
baarder op de arbeidsmarkt. Ook leert niet iedereen op 
dezelfde manier. Daarom is het maatwerktraject ‘Prak-
tijkleren’ gestart: deze werkwijze biedt mensen, voor wie 
een diploma nog een stap te ver is, perspectief op werk. 
In Helmond hebben nu de eerste deelnemers het traject 
afgerond.  

De deelnemers kregen bij de Senzer-groepsdetachering Dorel 
een intensief praktijkleertraject. De te leren onderdelen bij 
praktijkleren worden vooraf bepaald door de werkgever en de 
opleider en zijn onderdeel van een mbo-opleiding. Met passen-
de ondersteuning vanuit Senzer, Leerwerkloket Helmond-de 
Peel, ROC Ter AA kregen ze tijdens hun werkzaamheden de 
kneepjes van het vak bijgebracht.  
 
Deelnemers 
Habtom Gebreyohannes merkte dat hij meer kon. Niet alleen 
door het halen van het EPT-certificaat om met een elektrische 
palletwagen te werken, maar ook door het halen van de prak-
tijkverklaring. Bovendien heeft hij een traject gevolgd om beter 
Nederlands te spreken. Daarbij stopt het niet, want hij heeft 
nog veel ambities.  
 
Ibrahim Mohamud was een jonge onopvallende stagiaire, maar 
al snel werd duidelijk dat hij goed kon luisteren en snel kon 
leren. Na zijn stage kreeg hij een baan aangeboden bij Dorel. 
Doordat hij zo leergierig was, ontwikkelde hij zich en heeft het 
praktijkleertraject succesvol afgerond.  

Praktijkverklaringen  
Met behulp van praktijkleren wil de overheid werkloosheid 
voorkomen. De invulling is maatwerk, met als vaste onderde-
len: begeleiding, een leerbaan en een vorm van inkomen. 

Deelnemers gaan, op basis van de vraag van het leerbedrijf en 
de persoonlijke mogelijkheden, aan de slag met delen van een 

mbo-opleiding. Voor de vaardigheden opgedaan in de praktijk 
van het leerbedrijf ontvangt de deelnemer een praktijkverkla-
ring, die wordt uitgereikt door de begeleidende mbo-school. Dit 
is in de regio Helmond-De Peel het ROC Ter AA. Een Praktijk-
verklaring laat zien wat iemand kan. Dit vergroot de kansen 
op de arbeidsmarkt of geeft het duwtje in de rug om te starten 
met een mbo-opleiding.  

Maatwerktraject zorgt voor kansen op arbeidsmarkt 
Eerste Praktijkverklaringen in Helmond uitgereikt

Ibrahim Mohamud (links) en Habtom Gebreyohannes (rechts) ontvangen hun praktijkverklaring.

Lunchactie Winkelcentrum De Bus
en Wijkmanagement groot succes
HELMOND-NOORD Meerdere jaren hebben de ondernemers van Winkelcentrum De Bus een 
brunch georganiseerd in het winkelcentrum. Helaas was dat in deze coronatijd niet mogelijk, 
maar toen ontstond het idee van een lunch-to-go die in samenwerking met Wijkmanagement 

Helmond is gerealiseerd. 

We wilden de bewoners van Savant De 
Eeuwsels een hart onder de riem ste-
ken door hen een verzorgde lunch aan 
te bieden bij hen thuis. Inwoners van 
Helmond konden sparen voor de gratis 
lunch-to-go door van 5 winkels een kas-
sabon in te leveren. Er waren weer vele 
enthousiaste spaarders. 

Op zaterdag 10 juli stonden er zo'n 100 
lunchtassen klaar om af te halen door de 
klanten, uitgereikt door een vaste klant 
in De Bus die dit graag vrijwillig wilde 
doen. Alle ondernemers hadden een 
bijdrage geleverd voor in de lunchtas-
sen. Zo had de bakker een broodjesas-
sortiment gedaan, de visboer een bakje 
vissalade, de kaaswinkel lekkere eier-

salade, Supervlaai een zakje bonbons, 
Primera een puzzelboekje enzovoorts, 
enzovoorts. Ook de mensen bij Savant 

De Eeuwsels waren blij verrast met 
deze overvloedige broodmaaltijd met 
beleg en kaas en die werd aangevuld 
met stukjes haring, warme snacks en 
opgefleurd met bloemen voor op tafel. 

Zelfs in een tijd waarin alle winkels ge-
lukkig weer open zijn en alle onderne-
mers hun eigen drukke agenda hebben, 
werd er tijd gemaakt voor deze fijne 
samenwerking met elkaar, De Eeuwsels 
en Wijkmanagement.

F | Bianca Wosyka

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:  0492 - 51 39 71

Tabor
Tabor is 2 jaar en is begin juni geadopteerd na een kort asielverblijf, 
maar één van de adopteerders ontwikkelde helaas klachten van aller-
gische aard. Daarom is hij teruggekomen en gaat hij in de herkansing 
voor een nieuw baasje.
 
Tabor heeft fraaie warmgele ogen, een grappig wit kinnetje en prach-
tige knalwitte snorharen aan een verder zwart koppie. Met zijn looks 
zit het wel snor! Ook met zijn vaardigheden zit het wel snor; hij is goed 
hanteerbaar en hij gaat in een nieuwe omgeving niet op de verstop-
toer, ondanks dat er zoveel op hem afkomt. Hij is speels en weet een 
schootsessie ook te waarderen. Voor kinderen heeft hij waarschijnlijk 
iets te veel temperament. Enige ervaring is gewenst. Hij moet vol-
doende naar buiten kunnen. 

Attentie: We zijn tevens dringend op zoek naar opvanggezinnen voor 
de grote aantallen binnenkomende kittens.

Advertorial
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S TEENWEG 36  HELMOND 

BRADERIEPRIJZEN!
VAN OORSC HOT  SC HOENEN |  S TEENWEG HELMOND

DEZE MAAND OUTLET FINALE MET 

  

DE  BES TE  SCHOENMERKEN UNISA • NUBIKK • PETER KAISER • FLORIS VAN BOMMEL • D.A.T.E. • K&S • MAGNANNI
MICHAEL KORS • ZINDA • BIBI LOU • LOLA CRUZ • DL SPORT • HASSIA • GREVE • SANTONI • TORAL • PAUL GREEN • AGL • PANAMA JACK • POLLINI • PERTINI

DA M E S S C H O E N E N
DE LAAGSTE PRIJZEN

€50,-    60,-    70,-    80,-    90,-  PER PAAR

S TA P E LV E R KO O P
IN DE OUTLET EN BIJ LA SCALA DAMESMODE

HERENSCHOENEN SUPERSHOESALE OP STEENWEG 36

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
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Muziek in ‘t Portiek, ontspanning aan de voordeur 
HELMOND Muziek in ‘t Portiek. Het klinkt alleen al leuk. Dat is 
ook precies de bedoeling. De komende zomermaanden zullen 
in verschillende portieken vrolijke klanken klinken. De werk-

groep Aandacht voor Ouderen kijkt met genoegen terug op de 
optredens vorige zomer. Dit is voor herhaling vatbaar!

Ook deze zomer geven we in heel Hel-
mond concertjes bij seniorencomplexen. 
Vrijwel alle wijken in de stad worden 
aangedaan. De organisatie is in handen 
van de werkgroep Aandacht voor Ou-
deren. “Wij willen de bewoners een mo-
ment van ontspanning bieden. Het be-
lang van sociaal samenzijn is ook groot. 
Men kan elkaar weer ontmoeten. Op 
veilige afstand weliswaar!”, aldus Joost 
Verspaget, voorzitter van de Werkgroep 
Aandacht voor Ouderen. De muziek 
wordt verzorgd door Muziek Marjolei-
ne, troubadour van Helmond, met haar 
programma ‘Breng eens een zonnetje’. 
Marjoleine zingt herkenbare Franse 
chansons, Spaanstalige en Nederlandse 
levensliedjes. Zij zet met haar stem en 
gitaar een hele gezellige en zonnige sfeer 
neer. We gaan op 19 juli van start. Waar is 
nog een verrassing. Later in de maanden 
juli en augustus en september doen we 
andere locaties in de stad aan.

Kleinschalig
Een dag voordat het optreden plaats-
vindt, krijgen de bewoners een kaartje 
in de brievenbus. Het tijdstip wordt 
globaal aangegeven. De kleinschalige 
optredens zijn specifiek voor de oude-
ren bedoeld. Voor hen moet het veilig 
voelen. Men mag een stoel pakken en 
op veilige afstand erbij komen zitten, 

maar men mag ook vanuit hun portiek 
of het balkon luisteren en meedoen. Dit 
geldt natuurlijk ook voor omwonenden. 
Het woont nu eenmaal fijner als je je 
buurt ontmoet. Muziek in ‘t Portiek zal 
zeker op 16 plekken klinken. De werk-
groep Aandacht voor Ouderen kan te-
rugvallen op enkele ondersteuners. Zij 
maken het mogelijk dat, afhankelijk van 
de weersomstandigheden natuurlijk, op 
verschillende middagen de optredens 
plaatsvinden. Deze muzikale bezoeken 
duren ruim een half uurtje.

De komende weken worden verschil-
lende woningcomplexen bezocht zoals 
bijvoorbeeld residentie Haverveld en 
Kloosterparc (Helmond-Noord), De 
Ark (Stiphout), Keysershof, Prinzenhof, 
Parc Bruxelles (centrum), Rozenhof, 
Kortenaer en Parc Hortensia in Helk-
mond-Oost, maar ook residentie Hof-
stadt en Wethouder Van Deutekomplein 
op ’t Hout. Ook worden de complexen 
zoals Kasteel-Noord en Boscotondo 
aangedaan. 

Werkgroep Aandacht voor Ouderen 
De werkgroep Aandacht voor Ouderen 
is een samenwerking tussen de LE-
Vgroep, KBO Stiphout-Warande, KBO 
st. Lucia, ouderenbond PVGE, VBOH, 
thuiszorgorganisaties Savant en Zorg-

boog, Jibb+, Lang Leve Cultuur en 
CultuurContact. In Helmond zijn onge-
veer 16.000 senioren (65+), waarvan 
ongeveer 11.000 boven de 70 jaar. Er 
zijn ongeveer 3600 senioren lid van de 
ouderenbonden. De grootste groep is 
echter niet georganiseerd en moeilijker 
te benaderen. 
“Door de muziek blijven we in contact 
zoveel mogelijk ouderen in Helmond”, 
vertelt Joost Verspaget. “Iedereen mag 
zich aangesproken voelen en met ons 
contact leggen.” Dit kan via het mail-
adres aandachtvoorouderen.voorzit-
ter@gmail.com of via telefoonnummer 
06 – 51 19 16 92.

F | Leo van der Heyden

F Jan Terbeek

Locatie
‘Het projectgebied ligt ten oosten van 
Aarle-Rixtel en ten noorden van Hel-
mond. Het betreft een gebied dat voor-
namelijk gericht is op agrarisch- en na-
tuurgebruik. Het gebied wordt begrensd 
door de Oude tak van de Zuid-Willems-
vaart, de omleiding van de Zuid-Willems-
vaart en de wijk ‘De Eeuwsels’. Inclusief 
de kanalen is het gebied waar concrete 
maatregelen kunnen gaan plaatsvinden 
ongeveer 275 ha. De Aa en de Gulden 
Aa doorkruisen het gebied.’

Wat gaat gebeuren?
‘Het waterschap gaat in het gebied de 
volgende opgaven realiseren en oplossen:
• We gaan 2,5 km van de Gulden Aa
 ontwikkelen tot een natuurlijke beek;
• We gaan 1,1 km van de Aa 

 ontwikkelen tot een natuurlijke beek
 in combinatie met de aanleg van een
 ecologische verbindingszone;-
• In het natuurgebied de Bundertjes
 herstellen we een deel van de Aa 
 en maken we de stuw bij Aarle-Rixtel
 vispasseerbaar;
• We vernatten 18,7 hectare verdroogd
 natuurgebied en richten het gebied in
 met de daarbij horende flora 
 en fauna;
• We lossen de bestaande knelpunten 
 die wateroverlast veroorzaken op.’ 

Nieuwe natuur met ’t Gulden Land
REGIO Waterschap Aa en Maas gaat samen met de gemeente Helmond en de 

gemeente Laarbeek een nieuw natuurgebied ontwikkelen: ’t Gulden Land. Het gebied situeert 
zich van de Kop van Aarle-Rixtel via de Bundertjes tot aan het centrum van Helmond-Noord. 

‘De naam ’t Gulden Land verwijst naar de Gulden Aa die door het gebied stroomt en het Gulden 
Huys dat vroeger in het Aarle-Rixtelse deel van het gebied stond. We gaan de komende jaren sa-
men werken aan het versterken van de natuur, water, cultuurhistorie en recreatie in het gebied’, 

staat te lezen op de website van het Waterschap Aa en Maas.

’t Gulden Land | F Waterschap Aa en Maas
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bezorging@deloop.eu
06-18938912 

Căutați persoane de livrare pentru 
Weekkrant Helmond. Plată bună.

Szukam osób dostarczających do 
Weekkrant Helmond. Dobra płatność.

Търсят хора за доставка за 
Weekkrant Helmond. Добро плащане.

Ищем курьеров для доставки газеты 
“Weekkrant Helmond”. Хорошая оплата.

Contact us in English:

Dorpsstraat 95 Mierlo | 0492 66 11 00
www.lenssenmannenmode.nl | info@lenssenmannenmode.nl

Heb jij een passie voor mode, werk je graag met mensen en 
houd je van het verkoopvak? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
We hebben namelijk een aantal vacatures open staan;

ü Verkoper / Verkoopster Parttime 20-32 uur

ü Verkoper / Verkoopster Fulltime

ü Weekendhulp / Vakantiekracht

ü Stagiaire Marketing & Webshop

MEER WETEN OVER ONZE VACATURES? 
Kijk snel op www.lenssenmannenmode.nl/vacatures

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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Houtse Toneelgroep pakt dit najaar 
uit met jubileumvoorstelling 

Door: Janine van Doesselaere

Dit ‘46-jarige’ jubileumstuk draagt 
de titel ‘Kroeg of Kabberdoes?’ en zal 
een feest van herkenning zijn voor het 
publiek. Aan de ene kant, omdat het 
publiek weer een geweldige klucht, 
geschreven door Maurits Keyzer, kan 
verwachten vol humor, zoals ze gewend 
is van HTG. Maar ook, en dat maakt dit 
uitgestelde jubileumstuk zo bijzonder, 
omdat meerdere oud-leden te zien zul-
len zijn op het podium. Hoe leuk is dat! 

In Kroeg of Kabberdoes gaan de eige-
naressen van twee Helmondse cafés, 
of volgens één van de eigenaressen ‘een 

stijlvol grand-café’, een felle concurren-
tiestrijd met elkaar aan. Dit zorgt voor 
hilarische taferelen, omdat ze beiden uit 
een verschillend milieu afkomstig zijn en 
de dagelijkse gebruiken nogal verschil-
len van elkaar. 

Ondertussen worden ook nog de hoof-
den van de mannen op hol gebracht 
door een wulpse, hardwerkende dame 
uit De Spikkelsteeg, wat voor menig 
jaloezie en ontsteltenis zorgt. Wie zal 
de horecastrijd winnen? En zullen er 
harten veroverd worden? Of loopt alles 
uit op één groot drama? De Houtse To-
neelgroep nodigt iedereen vanaf 12 jaar 
van harte uit om weer als vanouds te ko-

men genieten van een heerlijke avond of 
middag uit in de Geseldonk te Helmond. 
Kaarten voor dit spektakelstuk zijn van-
af nu verkrijgbaar via de website of de 
reserveerlijn.

Informatie
Vrijdag 15 oktober 2021 om 20.00 uur
Zaterdag 16 oktober 2021 om 20.00 uur
Zondag 17 oktober 2021 om 14.00 uur
Locatie: Wijkhuis De Geseldonk, 
Helmond (Mierlo-Hout)
Entree: € 8,50 euro

Reserveren: website www.houtseto-
neelgroep.nl, telefoonnummer 06 - 12 
89 57 27 (ook per sms of WhatsApp).

HELMOND Het jaar 2020 had het feestelijke 45-jarig jubileumjaar vol leuke activiteiten en voor-
stellingen moeten worden voor de Houtse Toneelgroep (HTG) uit Mierlo-Hout. Corona verpestte 
echter het feestje, maar HTG liet zich niet uit het veld slaan en pakte deze domper juist aan om 
met een extra fantastische en hilarische voorstelling terug te komen bij de eerste mogelijkheid 
dat er weer gespeeld mag worden. En zoals het er nu naar uitziet, zal dit spektakel in oktober 

gaan plaatsvinden. En wel op 15, 16 & 17 oktober 2021. 

F | Janine van Doesselaere

Gemeenteraad stelt € 520.000,-
beschikbaar voor oplossing 

dossier Houtse Akker 

Dit zou zorgen voor perspectief rich-
ting de toekomst voor de kopers én 
dat zij naar verwachting binnen af-
zienbare tijd een groot deel van de 
geleden schade vergoed krijgen. Om 
dit te bereiken dient de gemeente € 
520.000,- bij te dragen én is de raad 
voorgesteld een BIE (Bouwgrond in 
Exploitatie) in te stellen voor de her-
ontwikkeling van de 26 woningen 
aan de Houtse Akker. Het voorstel 
hiertoe is op 13 juli 2021 behandeld 
tijdens de bijeenkomst van de ge-
meenteraad.

Wethouder De Vries gaf in zijn toe-
lichting op het voorstel aan dat de 

gemeente weliswaar geen juridische 
verplichtingen had in dit dossier, 
maar dat hij moreel gezien wel een 
verplichting zag voor de gemeente. 
Het voorstel kon rekenen op unanie-
me steun in de gemeenteraad. Nu 
het voorstel is aangenomen wordt 
gestart met het uitwerken van de 
hoofdlijnenovereenkomst. Met Ban-
Bouw wordt een grondverkoopover-
eenkomst uitgewerkt. Inzet is om de 
overeenkomst op een zo kort mo-
gelijke termijn te effectueren, zodat 
de kopers van de Houtse Akker dit 
schrijnende dossier achter zich kun-
nen laten, zo geven burgemeester en 
wethouders aan het in het voorstel.

MIERLO-HOUT De gemeente zet zich sinds het najaar van 
2020 in om een oplossing te bereiken in de problematiek 
rondom het project ‘Houtse Akker’. Tussen alle betrokken 

partijen is inmiddels overeenstemming bereikt over de 
hoofdlijnen van de oplossing. 

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 
 

 

Wegafsluitingen
centrum Helmond

Wij adviseren u om de 
omleidingsroute te volgen via 
de Kasteel-Traverse
Tot en met begin augustus vinden er 
wegwerkzaamheden plaats bij Oos-
tende en de Julianabrug. Wij advi-
seren inwoners die het centrum of 
Helmond-Noord willen bereiken om 
gedurende deze periode de aangegeven 
omleidingsroute te volgen via de Kas-
teel-Traverse.

Tankstation Tango en 
Albert Heijn XL zijn bereikbaar 
via de Julianabrug
Inwoners die willen tanken bij Tankstati-
on Tango (aan Oostende) of boodschap-
pen willen doen bij Albert Heijn XL 
kunnen hier komen via de Julianabrug. 
Vanwege de diverse wegafsluitingen is 
het advies om alleen gebruik te maken 
van de route als u bij het Tango Tanksta-
tion of de Albert Heijn XL moet zijn of als 
u in deze buurt woont.

De parkeergarage 
Elzaspassage, Doorneind en 
Boscotondo zijn bereikbaar
Vanwege de verschillende wegafslui-
tingen adviseren wij bezoekers van het 
centrum om, waar mogelijk, lopend, met 
de fiets of met openbaar vervoer naar 
het centrum te komen. Is dit toch niet 
mogelijk? Dan zijn de parkeergarages El-
zaspassage, Doorneind en Boscotondo 
nog steeds goed bereikbaar.

Waarom zijn er verschillende 
wegafsluitingen tijdens 
dezelfde periode?
Hier zijn verschillende redenen voor. 
Allereerst streven we ernaar om de 
wegwerkzaamheden bij Oostende en de 
Julianabrug nog voor de bouwvak af te 
ronden. 
Als die werkzaamheden dan zijn af-
gerond, kunnen we namelijk na de 
bouwvak van start met de bouw van 
nieuwbouwproject Oranjekade (aan de 

CENTRUM In juli en begin augustus zijn er verschillende 
wegafsluitingen in en rondom het centrum van Helmond, dit 

als gevolg van geplande wegwerkzaamheden. Bent u van plan 
om tijdens deze periode het centrum van Helmond te bezoeken 

met de auto? Houd dan rekening met de aangegeven omlei-
dingsroutes. In dit artikel leest u hier meer over.

Kanaaldijk N.O.). Bovendien plannen 
we intensieve wegwerkzaamheden 
bewust in net voor of net na de bouw-
vak. We zien namelijk dat tijdens deze 
periode het aantal verkeerstromingen al 
meer afneemt. Ook merken we dat aan-
nemers nog geregeld te maken hebben 
met leveringsproblemen van materialen 
door de coronaperiode.

Met behulp van omleidingsroutes, in-
formatie richting omwonenden en be-
drijven en informatie op onze website 
(www.helmond.nl) hopen wij u zo goed 
mogelijk te voorzien van de juiste infor-
matie.

Meer informatie?
Kijk op live.andes.nl/helmond voor 
de actuele stand van zaken.

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 
 

 

Oproep
Wie herkent deze personen? 

De foto is ongeveer 68 jaar geleden gemaakt 
op het PVV veld (Warande).Leo van de Linden

zou graag reacties krijgen op deze foto?
Telefoon 0492 – 534 028

www.helmondnu.nl
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Veilig op elke hoogte. DIRKS

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

Ladders & trappen   Kooiladders

Steigers    Valbeveiliging

Moduletrappen

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

Derde editie jump! naar De Cacaofabriek in Helmond

De twaalf kunstenaars exposeren niet 
alleen; tegelijkertijd volgen ze een traject 
van anderhalf jaar. Ze krijgen de ruimte 
om zich op artistiek vlak te ontwikkelen 
en te exposeren op verschillende loca-
ties onder begeleiding van verschillende 
professionals. 

Door het volgen van cursussen en trai-
ningen kunnen zij zich vaardigheden ei-
gen maken die ondersteunend zijn in het 
opbouwen van hun beroepspraktijk. De 
deelnemende kunstenaars zijn: Sanne 
Bax, Femke Dekkers, Mike Dings, Mir-
te van Duppen, H.U.T. Kollektief (Koen 
Reijnen en Thomas Koevoets), Martijn 
Linssen, Ema Vanekova, Bo Stokker-
mans, Teun Welten, Wessel Verrijt, Zoë 

d’Hont en Nina van de Ven. Deze twaalf 
jonge beeldend kunstenaars zijn geko-
zen uit een lange lijst van talenten. Deze 
longlist werd aan de hand van enkele 
criteria samengesteld door professio-
nals afkomstig uit het kunstvakonder-
wijs, musea, presentatie-instellingen en 
door individuele kunstenaars. De ten-
toonstelling in De Cacaofabriek wordt 
gecureerd door Ageeth Boermans en 
Bert Loerakker.

Deze editie zijn Galerie Mieke van Scha-
ijk (’s-Hertogenbosch), Luycks Gallery 
(Tilburg) en Galerie Nasty Alice (Eind-
hoven) net zoals de vorige editie van de 
partij. Nieuw zijn Museum Jan Cunen 
(Oss) en Make Eindhoven. Pennings 

Foundation (Eindhoven) sluit als pre-
sentatie-instelling aan. De Cacaofabriek 
(Cacao Expo) is als expositielocatie aan-
gesloten bij het project.

Voor meer info over jump!: 
zie www.cacaofabriek.nl/expo.

HELMOND Wat krijg je als je galeries, musea en andere kunstinstellingen laat samenwerken met 
jonge talenten op het gebied van beeldende kunst? Dan krijg je jump! Tijdens deze derde editie 

presenteren twaalf kunstenaars voor het eerst samen hun werk in De Cacaofabriek Expo-ruim-
te. De expo loopt van 1 tot en met 28 augustus en is gratis te bezoeken. 

F | Cacaofabriek

Studiefi nancieringstips voor de zomer 

De belangrijkste tips:
- Vraag op tijd studiefinanciering
mét een aanvullende beurs aan
Ga je na de zomer voor het eerst voltijds 
studeren? Dan kun je studiefinanciering 
aanvragen. Studiefinanciering bestaat 
uit basisbeurs (alleen voor mbo), aan-
vullende beurs, lening en studenten-
reisproduct. Ga je een mbo-opleiding 
doen? Dan heb je recht vanaf je 18e ver-
jaardag. Ben je jonger, dan kun je al wel 
het studentenreisproduct aanvragen. 
Loop geen geld mis en vraag je financie-
ring op tijd aan. Vraag daarbij ook altijd 
een aanvullende beurs aan. De hoogte 
van de aanvullende beurs is afhankelijk 
van het inkomen van je ouders. Je hoeft 
dit maar 1 keer te doen. DUO berekent 
dan vanzelf elk jaar of je er recht op hebt. 

- Let op: zomerrooster voor 
het studentenreisproduct
Ben je al student en reis je met het OV? 

Houd er dan rekening mee dat je met je 
weekabonnement van 16 juli – 16 augus-
tus alleen kunt reizen met korting. Heb je 
een weekendabonnement? Dan gelden 
in de zomer dezelfde voorwaarden als 
in de rest van het jaar. Moet je dan nog 
stage lopen? Veel stagebedrijven bieden 
een reiskostenvergoeding aan. 
- Recht op korting les-, 
cursus- en collegegeld
Doe je een bekostigde opleiding aan 
vavo, mbo, hbo of universiteit in Ne-
derland? Dan krijg je in studiejaar 2021-
2022 een eenmalig korting van 50% 
korting op het lesgeld, cursusgeld of 
collegegeld. 
Dat is een van de coronamaatregelen 
van de overheid om jou als student fi-
nancieel te ondersteunen. 

- Geef wijzigingen op tijd door 
Ga je stoppen met je opleiding? Of pak 
je na de vakantie een andere studie op? 

Check dan de wijzigingshulp op duo.nl. 
Binnen een minuut krijg je alle stappen 
op een rij en weet je precies wat je in 
jouw situatie moet doen. 

- Check je diploma in het 
Diplomaregister 
Heb jij net een diploma behaald? Dan 
is de kans groot dat jouw diploma nu 
in het online Diplomaregister van DUO 
staat. Handig, want je kunt er een gratis 
uittreksel downloaden dat je als bewijs 
kunt gebruiken bij bijvoorbeeld een solli-
citatie. Goed voorbereid het nieuwe stu-
diejaar in, kijk op duo.nl/zomer! 

REGIO Het is zomer! Wat moeten (aankomende) studenten (en hun ouders) weten 
voordat ze op vakantie gaan? Op duo.nl/zomer heeft DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) alle 

antwoorden op de meest gestelde vragen op een rijtje gezet. Met de site helpt DUO (aankomen-
de) studenten inzicht te geven waar ze recht op hebben, zodat ze na de zomer goed voorbereid 

aan het nieuwe studiejaar kunnen beginnen. 

DUO voert voor het ministerie van OCW 
onder andere wetten en regelingen uit 
op het gebied van bekostigen van onder-
wijsinstellingen, verstrekken en innen 
van studiefinanciering en tegemoetko-
ming schoolkosten en het verzorgen 
van het proces diploma-erkenning en 
-legalisatie. 
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Prototype zonneauto Lightyear One rijdt 710 kilometer op volle accu

Lightyear heeft een belangrijke mijlpaal 
behaald door 710 kilometer (441 mijl) te 
rijden met het prototype van Lightyear 
One. Nog niet eerder heeft een elektri-
sche auto zo’n lange afstand gereden op 
een relatief kleine batterij. 

“Na vier jaar hard werken en het bou-
wen van ons team en Lightyear One, 
is deze prestatie een belangrijke engi-
neering- en technologiemijlpaal. Deze 
prestatie valideert onze gepatenteerde 
technologie en toont aan dat we in staat 
zijn om onze belofte na te komen om 
de meest efficiënte elektrische auto te 
introduceren. Het huidige prototype 
behaalt met een relatief kleine accu een 
actieradius van 710 kilometer en een 
energieverbruik van 85 Wh/km bij een 
snelheid van 85 km/u. Zelfs de meest 
efficiënte elektrische auto’s in de markt 
vandaag de dag, verbruiken op deze re-
latief lage snelheid 50% meer energie", 
zegt Lex Hoefsloot, CEO en medeo-
prichter van Lightyear. 

“De mijlpaal bevestigt de schaalbaar-
heid van ons bedrijfsmodel. We ver-
wachten dat we in de komende maan-
den een vergelijkbaar energieverbruik 
kunnen realiseren bij snelheden boven 
de 100 km/u. Door het energieverbruik 
per kilometer van een EV te verlagen, 

kun je aanzienlijk meer bereik realise-
ren met een kleine accu. Omdat accu’s 
het duurste onderdeel zijn van een EV, 
kan je hierdoor de aankoopprijs van de 
auto verlagen en betaalbare elektrische 
auto’s met een groot bereik op de markt 
brengen die niet vaak aan de lader hoe-
ven. Energiezuinige auto's hebben veel 
baat bij zonnepanelen op de auto en 
winnen hierdoor op een zonnige dag 
zo'n 70 kilometer aan extra rijbereik.”
 
Het prototype is in het Aldenhoven 
Testing Center in Duitsland op de proef 
gesteld door 85 kilometer per uur (53 
mijl per uur) te rijden op 60 kWh. De 
test varieerde van het meten van het 
rendement van de zonnepanelen en 
de batterij, het energieverbruik van het 
koelsysteem, tot de werking van de in-
wheel motoren en alle software die de 
zonneauto bedient. 
Het testen van de volledige rijcyclus is 
een essentiële stap om alle assumpties 
rondom de prestaties van de auto te ve-
rifiëren en te valideren. Naast het vali-
deren van de technische prestaties van 
de auto, staan een aantal andere testen 
op de planning rondom de homologa-
tieprocedure, zoals de crashtests en de 
officiële WLTP-rijcyclus test.  Lightyear 
is op een missie om schone mobiliteit 
overal en voor iedereen beschikbaar te 

maken. Het innovatieve technologiebe-
drijf maakt zich daarnaast op voor de 
industrialisatie en productie van de ex-
clusieve Lightyear One-serie. Het con-

cept van een lange-afstands-zonneauto 
is in staat om mobiliteit te veranderen, 
zodat je maandenlang kan rijden zonder 
de auto via een laadstation op te laden. 

De exclusieve serie van 946 Lightyear 
One’s gaat in de eerste helft van 2022 in 
productie. Lightyear wil zich vanaf 2024 
op de grotere markt richten.

HELMOND Lightyear One is de eerste elektrische lange-af-
stands-zonneauto ter wereld. Het prototype van Lightyear 

One rijdt 710 kilometer op 60 kWh, Lightyear behaalt hiermee 
een belangrijke technologiemijlpaal en toont de lange afstand-

sprestaties aan op de testbaan.

F | Lightyear

Gericht werkgeversadvies met vragenlijst inclusief ondernemen

Wat is inclusief ondernemen?
Als je ‘inclusief onderneemt’ bied je ook 
werkgelegenheid aan mensen met een 
grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. 
Ongeacht wat de reden is – bijvoorbeeld 
laaggeschoold, fysieke of psychische 
beperking, taalbarrière – de betreffen-
de werknemers krijgen de mogelijkheid 
om te werken ‘naar vermogen’. Door 
inclusief te ondernemen is een werk-
gever niet alleen maatschappelijk ver-
antwoord bezig; ook het potentieel van 
de arbeidsmarkt wordt volledig benut. 
Omdat er veelal aanpassingen nodig 
zijn in werkzaamheden, werktijden en/
of werkplek is het voor veel werkgevers 
niet eenvoudig om de stap te zetten. 
Daarom biedt de overheid deze werkge-

vers advies, begeleiding en toegang tot 
allerlei regelingen en subsidies.

Waarom een onderzoek met de VIO? 
De uitkomsten van de VIO worden door 
de accountmanagers c.q. adviseurs van 
Werkgeversservicepunt Helmond-De 
Peel gebruikt om de werkgevers beter 
te adviseren en begeleiden op hun weg 
naar inclusief werkgeverschap. De ant-
woorden van alle werkgevers samen 
vormen de basis voor regio- en bran-
chespecifieke arbeidsmarktanalyses. 
TNO doet al jarenlang onderzoek naar 
factoren die samenhangen met het in 
dienst nemen en houden van mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit 
heeft onder andere geresulteerd in de 

VIO. Met de VIO kunnen werkgevers hun 
perceptie en latent aanwezige kennis en 
kunde op het gebied van inclusief onder-
nemen expliciet maken. Door vragen te 
beantwoorden die betrekking hebben op 
factoren die samenhangen met inclusief 
ondernemen, ontstaat er een duidelijk 
beeld over hoever de werkgever staat en 
waar ontwikkelkansen liggen.

Resultaten onderzoek 
In november 2020 is in samenwerking 
met onder andere VNO-NCW en Stich-
ting Bedrijventerreinen Helmond de 
vragenlijst onder werkgevers in arbeids-
marktregio Helmond-De Peel verspreid. 
De vragenlijst is door circa 70 werkge-
vers ingevuld en de resultaten bieden 
voldoende basis om vervolgstappen 
te kunnen zetten. Naast de algeme-

ne doorontwikkeling van het arbeids-
marktbeleid worden de resultaten ook 
gebruikt voor een 1-op-1 benadering van 
de deelnemende werkgevers.

Naast de vele bedrijfsspecifieke inzich-
ten zijn de belangrijkste resultaten uit 
het onderzoek: 
• Bij 45% van de deelnemende
 bedrijven werken meer mensen uit
 de doelgroep dan in het gemiddelde
 Nederlandse bedrijf.

• 40% van de deelnemende bedrijven
 heeft momenteel geen mensen uit 
 de doelgroep in dienst.

• Bijna 60% van de bedrijven is van
 plan om meer mensen uit de 
 doelgroep in dienst te nemen. Veel

 van deze bedrijven vinden 
 verantwoord ondernemerschap 
 belangrijk en voelen sociale druk van
 stakeholders zoals klanten om dat 
 te doen. Twee derde van deze 
 bedrijven zien ook barrières om 
 meer mensen uit de doelgroep 
 werk te bieden.

• Meerdere bedrijven geven aan niet 
 of beperkt op de hoogte te zijn van
 ondersteunende instrumenten (zoals
 no-risk polis, loonkostensubsidie). 

Vanuit TNO zijn diverse, concrete advie-
zen gegeven om de werkgeversdienst-
verlening door te ontwikkelen. Deze 
adviezen worden meegenomen in de uit-
voering van de dienstverlening van Werk-
geversservicepunt Helmond-De Peel.

REGIO Het Werkgeversservicepunt Helmond-De Peel (een 
samenwerking tussen UWV en Senzer) heeft samen met TNO 

een onderzoek uitgevoerd naar de ‘inclusiviteit’ van werkgevers 
in de arbeidsmarktregio. Met de door TNO ontwikkelde Vragen-
lijst Inclusief Ondernemen (VIO) kan tot op bedrijfsniveau een 

profiel worden opgesteld met scores en ontwikkelkansen.

www.helmondnu.nl
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Agenda KBO-Afdelingen

Helmond juli ev. 2021

Nu de CORONA maatregelen van het kabinet 
zijn versoepeld hebben de afdelingen van de 
KBO-Kring Helmond weer een aantal activi-
teiten opgestart.

HET BETREFT DE AFDELINGEN:
KBO-Bernadette, KBO-Brouwhuis, KBO-St. 
Lucia, KBO-Stiphout/Warande .

Denk daarbij aan het weer actief zijn van een groot 
aantal clubs (zoals de wandel-, fiets-, schilder-, 
gymclubs, repaircafe’s, computer inloop) 

Ook worden weer de nodige voorbereidingen get-
roffen voor het weer houden van etentjes, dag-
tochten, jaarfeesten, bedrijfsbezoeken , musicals 
etc.  

We hopen dat die laatste groep  van activiteiten ook 
daadwerkeijk weer kunnen plaatsvinden. We houden 
u via onze websites , -deze pagina en via de 
persberichten in de regionale bladen op de hoogte.

Bestuur KBO-Kring Helmond

KBO-Kring Helmond 
www.kbo-kringhelmond.nl
Secretariaat:
Weth.den Oudenstraat 4
5706 ST Helmond. 
Telefoon: 06-22616134 
secretaris@kbo-kringhelmond.nl

Redactie: H. van Knegsel.

KBO-Kring Helmond coördineert de 
4 Helmondse KBO-afdelingen: 

• KBO-Bernadette: Noord, Oost, Centrum en 
Binnenstad (www.kbo-bernadette.nl)

• KBO-Brouwhuis: Brouwhuis, Dierdonk en 
Rijpelberg (www.kbo-brouwhuis.nl)

• KBO-St. Lucia: Mierlo-Hout, West en 
Brandevoort (www.kbo-helmondstlucia.nl)

• KBO-Stiphout: Stiphout en Warande 
(www.kbo-stiphoutwarande.nl)

BESTE JONGE – OF WAT OUDERE HELMONDSE SENIOR!

Als we onze nieuwe leden (jazeker ook tijdens de Corona periode hebben we nieuwe leden 
gekregen) vragen waarom ze lid zijn geworden van onze vereniging dan wordt naast het zeer 
diverse aanbod aan activiteiten ook het “weer ergens bijhoren” genoemd.

Normaliter kunt u bijna iedere dag van de week deelnemen aan een van onze clubs of een 
andere activiteit. Het zorgt ervoor dat u zich kunt ontspannen of actief bezig bent  samen met 
anderen. Het alleen maar aanwezig zijn op een van die momenten kan ook al als heel prettig 
ervaren worden. 

Dank zij de inzet van al onze vrijwilligers ( enkele honder-
den) zijn wij een bloeiende en actieve Seniorenvereniging. 

Vrijwilligerswerk kan bij ons op allerlei manieren worden 
ingevuld, want ieder mens heeft zijn eigen talent. 

Is het ondersteunen van onze vereniging iets voor u of wilt 
u zich als nieuw lid aanmelden ? Neem gerust met ons 
contact op! Ga daarvoor naar onze website of die van 

een van onze afdelingen zoals hiernaast weergegeven.

En nogmaals… we vertelden het weleens eerder op deze mooie pagina in DE LOOP: 

• Bent u 50 jaar of ouder? 
• Ontmoet u graag andere mensen?
• Bent u op zoek naar leerzame-, sportieve-, culturele  of ontspannende activiteiten in de 

buurt?
• Zoekt u iemand om mee te reizen of om een serieuze relatie mee aan te gaan?
• Wilt u uw talenten eens inzetten voor ( de belangenbehartiging van) ouderen?
• Wilt u hulp bij het invullen van uw belastingen, -bij een WMO aanvraag, een gesprek als 

u daar behoefte aan heeft?

Dan bent u bij Seniorenverenging KBO-Kring Helmond aan het juiste adres. We zijn gewoon 
een fijne club van jonge-en oudere senioren voor senioren!

Met vriendelijke groeten, de gezamenlijke besturen van KBO-Kring Helmond.
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DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
Luciakerk Mierlo-Hout | Trudokerk Stiphout
Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna Helmond-West
www.damiaanhelmond.nl       Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout

Eucharistievieringen en misintenties 15 juli – 25 juli 2021 / week 28 en 29

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; 
Antoine Pham ba Hong
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 Berkel-van Hoof, 
Thea Schwering-Rovers, Pieter Boetzkes.

Maandag 19 juli
19.00 uur Helmond-West – Stilteviering

Donderdag 22 juli H. Maria Magdalena 19.00 uur Luciakerk - pastoor Scheepers

Zaterdag 24 juli 17e zondag door het jaar B 
12.30 - 13.00 uur Aanbidding in de Trudokerk
17.00 uur Helmond-West - pastoor Scheepers
19.00 uur Luciakerk - pastoor Scheepers Intenties: Harrie van Asten; Marian van den 
Bosch-Raijmakers; Rinus Raijmakers; Jantje Raijmakers; Zr. Marie-Alphonsine van 
Stokkum; pater Frans Grul; Zr. Livina van Hest

Zondag 25 juli 17e zondag door het jaar B  09.30 uur 
Luciakerk - pastoor Scheepers Intenties: Cisca Schepers-van de Mortel; Riet Lingers-Manders; 
Toos Melis-Büchner; Antonetta Tans-Hendriks; Annemie van de Warrenburg-Nouwens; 
Toos van den Broek-Bax; Jan van Rest; Hyacintha Otten-van Wetten; Annemie Kandelaars-
Verschure; Willemien van Roij-van Stiphout; Jan van der Linden en Sjaan van der
 Linden-van Schaik; Bep van Rijsingen-van Gennip; Wilma van den Berg-Snijders;
10.45 uur Luciakerk - doopzondag diaken Martina 
11.00 uur Trudokerk - pastoor Scheepers
13.30 uur Luciakerk - doopzondag pastoor Scheepers 

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. Koop-
mans, 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.

‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

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

Yvonne, Valerie en Patricia van DELA

Dé specialist voor de behandeling
van huidziekten en spataderen

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

Huidkanker expertise centrum
Helmond

Dr. Roeland Ceulen
dermatoloog

Stationsstraat 1
Helmond
085 - 043 24 54 W
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STAND NA ETAPPE
15 Deelnemer E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15

Totaalsc
ore

1 85 - Stiphout, H 48 50 52 50 32 59 10 7 15 53 24 2 25 0 0 427
2 86 - Romonesco, J 43 43 52 50 32 59 10 12 15 53 22 2 25 0 0 418
3 71 - Kleine, PM 46 43 30 28 32 37 10 12 21 36 28 2 15 0 4 344
4 83 - Hoof, W 12 15 50 60 13 64 10 0 10 58 15 5 32 0 0 344
5 31 - Sambeeck 30 43 33 29 32 41 10 17 19 31 27 2 15 6 0 335
6 80 - Robert, S 42 43 15 32 44 33 10 7 15 36 22 9 24 0 0 332
7 14 - Bovendeerd, I 43 43 30 28 34 37 10 7 19 36 27 2 15 0 0 331
8 50 - Westerlo, L 43 43 15 28 44 33 10 7 19 36 27 9 15 0 0 329
9 51 - Westerlo, L 31 43 30 25 44 35 10 7 19 30 27 9 19 0 0 329

10 77 - Bijnen 28 37 28 36 32 43 10 7 15 37 22 0 15 0 12 322
11 30 - Sambeeck 31 43 33 33 32 41 10 7 15 31 22 2 19 0 0 319
12 49 - Deursen, R 30 43 15 25 46 31 22 7 15 30 22 9 20 0 0 315
13 55 - Pinky 43 43 15 28 33 33 10 7 19 36 30 2 15 0 0 314
14 64 - Hoek, M 27 37 25 35 32 38 10 7 19 36 27 0 19 0 0 312
15 25 - M poule 31 43 15 24 32 32 10 25 22 30 22 2 15 6 0 309
16 65 - Hoek, PM 35 38 4 32 44 33 10 17 5 36 22 7 19 6 0 308

STAND NA ETAPPE

ETAPPE
TYPE BERG DATUM

15 VAN CERET 11-jul
KM

AAN- NAAR ANDORRA 192
KOMST RUGNRs                  NAMEN  RENNERS PUNTEN

14 KUSS 15

67 VALVERDE 12

166 POELS 10

187 IZAGIRRE.I 7

113 GUIEREIRO 6

136 QUINTANA 5

81 GAUDU 4

36 D.MARTIN 3

223 BONNAMOUR 2

125 PARET-PEINTER 1

3

2

10

9

4

8

5

1

7

6

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

RIJPELBERG Zaterdag 17 juli is Re-
paircafe Rijpelberg van 11.00 uur tot 
14.00 uur geopend. Woensdag 21 juli zijn 
wij open van 13.00 uur tot 16.00 uur. 

U kunt bij ons terecht voor gratis repa-
raties van onder andere huishoudelijke 
apparatuur, elektrische gereedschappen, 
video/audio, speelgoed, computers en 
fietsen. Alle Helmonders zijn welkom! 
Voor verdere info zie onze Facebook-pa-
gina www.facebook.com/repaircafe-
rijpelberg.

CENTRUM Jazz in Catstown komt te-
rug! Op 4 en 5 september klinkt er weer 
overal muziek in het centrum van Hel-

mond! Er gaan een heuse street parade 
door de stad en bij verschillende restau-
rants worden de maaltijden vergezeld 
door een mooi stukje muziek.

Muzikale hulde aan diamanten, en gouden 
huwelijksjubilarissen, en 90+ jarigen, tijdens buitendag van 

100 jarige Fanfare De Vooruitgang.

BEKIJK DE VIDEO NU OP YOUTUBE: HELMONDNU
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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 en Chris Thielen 

BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie
www.klaasenvandeursen.com

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen 

BETALINGEN
IBAN: NL97RABO018.10.96.145

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

HELMONDloopjes
weekkrant

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

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

Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

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

Inleveradres:

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

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

Op zoek naar een 
Doe Het Zelf
PVC vloer?

Beekerheide 28
Beek en Donk

www.vloerenland.com

DIVERSEN

Rolluiken, luifels, vloerbedekking, lamellen, (rol)gordijnen, jaloeziën, 
etc. Zeer concurrerende prijzen. Gratis meten en prijsopgaaf. 

Willie’s stoffering, Braaksestraat 10, Helmond, T: (0492) 535901

FEESTJE? Div. Abraham en Sarah opblaasfiguren voor jong 
en oud € 35,- tel. 0492-510855  | www.ikgeefeenfeestje.nl

BRIKETTENHOUT HELMOND 
Te koop, zakken kachelhout, aanmaakhout, briketten 

en pellethout, enz. Tel. 06-14992150

BUSINESS     OWNER

Lenie Klaasen
06-52716622

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

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

(Forever Business Owner). 

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

Weekkrant De Loop Helmond is ook 
verkrijgbaar op de volgende adressen

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
OpvullenTE KOOP

ZONDAG 18 JULI VLOOIENMARKT
ANTH. VAN LEEUWENHOEKLAAN / EINDHOVEN

10-16 U. GRATIS ENTREE. T: 06-20299824
WWW.TIMMERMANSEVENEMENTEN.NL

MARKTEN | BRADERIEEN

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

gezocht. Heb je iets? Bel Twan: 06-13208306.
www.vdrijt-inboedels.nl

www.helmondnu.nl
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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

service|DL

U kunt bij ons terecht 
voor service en garantie.

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 PACE B05
Tokyo Edition

vanaf 

3999.-
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Uw Koga 
gekocht in 

Stiphout bij Ad?


