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Stadstuin Helmond bloeit volop

Sinds kort hebben we de mogelijkheid 
om te koken. Daar gaan we gebruik van 
maken en daarom gaat vanaf medio au-
gustus ons project ‘Moestuin Naar Tafel’ 
weer van start. Elke donderdag bereiden 
wij dan een (h)eerlijke maaltijd met echt 

ecologisch geteelde groenten. Tijdens 
deze maaltijden komen er gerechtjes 
en combinaties voorbij die je lang niet 
overal tegenkomt, dus laat je verrassen!  
Verder zijn we weer begonnen met het 
aanbieden van betaalbare groentepak-

ketjes. Deze wekelijkse pakketjes zijn 
ideaal voor mensen die wat minder te 
besteden hebben en toch lekker en ge-
zond willen eten. Aanmelden kan door 
een mail te sturen naar stichtingvrien-
denstadstuin@gmail.com. 

Om ervoor te zorgen dat alles in de tuin 
mooi blijft bloeien, zijn wij ook op zoek 
naar nieuwe vrijwilligers. Werken in de 
stadstuin is naast het telen van groen-
ten ook het verzorgen van de kippen en 
eenden, het bijhouden van het winkeltje, 
het plukken van onkruid en dergelijke 

werkzaamheden. En niet onbelangrijk: 
wij zoeken altijd mensen die tijd hebben 
om onze dieren extra aandacht te geven! 

Interesse? Stuur een mail naar stich-
tingvriendenstadstuin@gmail.com 
of kom gezellig langs aan de Meander-
laan 6 in Brouwhuis (tegenover het 
crematorium). Kijk voor meer informatie 
over de tuin en onze projecten op stad-
stuinhelmond.nl.

Met de vriendelijke groenten
van Stadstuin Helmond 

Groentenakker stadstuin | F Nicole van de Rij t

BROUWHUIS Het begon met een groentenakker en werd 
gevolgd door een kippenhok, een kruidentuin, een winkeltje 
en een terras. Samen met alle dieren en vrijwilligers zijn we 

inmiddels helemaal verhuisd van Suytkade naar Brouwhuis. In 
aanloop naar de grote opening in september, begint de nieuwe 
stadstuin nu ook echt te bloeien. Tijd om een aantal bekende 

projecten opnieuw te verwelkomen! 

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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Renault Kadjar 1.2 TCe Intens 2016
60Dkm, Navigatie, Parkeersensoren, 
Cruise control, Hoge instap, € 229 p/m 15.945

Fiat 500 1.2 Lounge 4 cilinder 70 pk 2018
53Dkm, Panoramadak, Groot scherm 
navigatie, Parkeersensoren, € 169 p/m 11.400

Skoda Yeti 2.0TDi Automaat 2010
103Dkm, 4x4 All Wheel Drive, 
Trekhaak 9.945

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

Ford Fiesta 1.0i Style 2016
Airco, Bleutooth, Electrisch pakket 8.945

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

Suzuki Vitara 1.4 S Boosterjet 2017
73Dkm, 141 PK, Navigatie, Camera. Leer, 
Full LED, Hoge instap, € 259 p/m 17.445

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

KIA Picanto 1.2 GT- Line Automaat 2019
21Dkm, Fabrieksgarantie, Navigatie, Leer, 
Zeer compleet, Full Automaat, € 249 p/m 16.950

Mazda CX-3 2.0 SkyActiv-G 120 TS+ 2018
43Dkm, Navigatie, Leer, Stoelverwarming, 
DAB, € 299 p/m 19.950

Suzuki Splash 1.0 VVT Exclusive 2012
31Dkm, 1ste Eigenaar, Airco, LMV, Hoge 
instap, Zeer zuinig, € 99 p/m 7.950

Suzuki Ignis 1.2 Select Automaat 2018
2.706 km, Navigatie, Camera, Park. sens., 
Fabrieksgarantie, Hoge instap, € 249 p/m 16.950

(0492) 588 972 www.brabantautolease.nl

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

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

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

(0492) 588 988 www.vdnieuwenhuijzen.nl

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

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

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

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

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

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

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

AUTODROOM HELMOND
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Omdat iedereen anders is...

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

Omdat iedereen anders is...

Van ons 
24-uurs mortuarium

 krijgt elke nabestaande 
een eigen sleutel.

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

Nieuwe buitenspeelruimte voor Kinderopvang De Sleutel 
Stichting HORNBACHhelpt verandert woestijntuin in speelparadijs

Kinderopvang De Sleutel is er voor 
kinderen van 0 tot 12 jaar en staat in 
een wijk waar mensen het niet breed 
hebben. Het is een laagdrempelige en 
gesubsidieerde kinderopvang. Jenny 
Groenendijk, pedagogisch medewerker 
bij Kinderopvang de Sleutel: “De ouders 
werken keihard voor hun geld. Hun kin-
deren verdienen dan ook een opvang 
waar ze naar hartenlust kunnen buiten-
spelen. Van tikkertje tot verstoppertje, 
klimmen en klauteren; het is enorm be-
langrijk voor de ontwikkeling van kinde-
ren en bovendien heel gezond. Maar in 
een dorre en verdroogde tuin viel dat niet 
mee. De kinderen zaten al snel helemaal 
onder het zand. Daardoor waren wij 
meer bezig met het schoonmaken van 
de kinderen dan het buitenspelen zelf.”

Het verschil maken
“Hoog tijd dus om in actie te komen voor 
deze kinderopvang”, vertelt Hendrik-Jan 

van Amersfoort van Stichting HORN-
BACHhelpt. “We hebben de hele tuin op 
de schop genomen. Een groot stuk is nu 
bestraat, met dank aan vrijwillige inzet 
van E Hoveniers uit Eindhoven. Kinde-
ren kunnen daar straks lekker fietsen. 
Ook hebben we een glijbaan geplaatst, 
een zandbak gebouwd en moestuintjes 
aangelegd. De rest van het terrein, waar 
vooral zand lag, is bedekt met boom-
schorssnippers. De plek waar deze kin-
deren met elkaar opgroeien, is nu weer 
netjes en nodigt uit tot spelen. Dat doet 
hen en de ouders veel goed.”  

Volwaardige buitenspeelplaats
Jenny Groenendijk is blij met het nieuwe 
speelparadijs: “Dit is fantastisch. De tuin 
heeft afgelopen week een complete me-
tamorfose ondergaan. De kleine kinde-
ren vonden het reuze interessant om te 
kijken en de grote kinderen hielpen ijverig 
mee. Als opvang met beperkte middelen 

zijn we enorm blij met alle hulp, want zelf 
hadden we dit nooit voor elkaar gekre-
gen. Dankzij HORNBACHhelpt kunnen 
de kinderen uit deze wijk weer lekker 
ravotten, dansen, springen en hun eigen 
plantjes verzorgen in de moestuin. Zo 
kunnen we hen de fijne, stimulerende 
omgeving bieden die ze verdienen.”

HELMOND Zorgeloos buitenspelen, dat gun je elk kind dat naar 
de opvang gaat. Maar bij kinder- en buitenschoolse opvang De 
Sleutel was buitenspelen allesbehalve vanzelfsprekend. Door 

droge zomers veranderde de tuin de afgelopen jaren in een 
dorre woestijn. Stichting HORNBACHhelpt schoot daarom te 

hulp en nam de buitenspeelplaats vorige week compleet op de 
schop, samen met vrijwilligers van De Sleutel. 

F | Stichting HORNBACHhelpt

WoCom en huurdersorganisaties
tekenen voor ‘n goede samenwerking

Woningcorporatie gaat voor betaalbare woningen in leefbare wijken én sterke huurdersorganisaties

REGIO Woningcorporatie woCom 
maakte afspraken voor een her-
nieuwde samenwerking met haar 
huurdersorganisaties. Na een lange 
voorbereiding tekenden zij afgelo-
pen week een nieuwe samenwer-
kingsovereenkomst, waarbij de drie 
huurdersorganisaties ondersteund 
zijn door de Woonbond.

WoCom vindt, naast betaalbare wonin-
gen in leefbare wijken, een sterke huur-
dersvertegenwoordiging erg belangrijk. 
Voor de corporatie zijn haar drie huur-
dersorganisaties een gesprekpartner bij 
alle onderwerpen van beleid en beheer 
die voor huurders van belang zijn. Zoals 
nieuwbouw, het onderhoud van wonin-
gen, de jaarlijkse huurverhoging en de 
leefbaarheid in de wijken. 

De huurdersorganisaties hebben - af-
hankelijk van het onderwerp - infor-
matierecht, adviesrecht en instem-
mingsrecht. De Woonbond, die de 
huurdersorganisaties daarbij onder-
steunt, hielp bij de totstandkoming van 
deze toekomstbestendigere samenwer-
kingsovereenkomst. Hierin zijn afspra-
ken vastgelegd over de onderlinge sa-
menwerking, inspraak en zeggenschap, 
met concrete afspraken die beter aan-

sluiten bij de huidige situatie en waarbij 
onderling en gelijkwaardig overleg altijd 
voorop staat.

Drie huurdersorganisaties
WoCom verhuurt, bouwt en onderhoudt 
sociale huurwoningen in zes gemeen-
ten. Door enkele fusies heeft de corpo-
ratie drie huurdersorganisaties, die de 
belangen van de huurders in deze ge-
meenten vertegenwoordigingen. Bewo-

nersraad Laarbeek, Huurdersvereniging 
woCom Helmond en Bewonersraad de 
Pan die zich sterk maakt voor de be-
langen van huurders in de gemeenten 
Asten, Cranendonck, Heeze-Leende en 
Someren. 
Naast gevraagd en ongevraagd advies 
aan het bestuur van de woningcorpo-
ratie, zijn zij een volwaardige gespreks-
partner bij de jaarlijkse prestatieafspra-
ken met de gemeente. 

V.l.n.r.: Jeroen de Leest (projectleider Wonen, woCom), Jo Noten (voorzitter Bewoners-
raad de Pan), Berry Smits (voorzitter HV woCom Helmond), Mirjam Kräwinkel (direc-

teur-bestuurder woCom), Sabine Smits (voorzitter Bewonersraad Laarbeek) en Henry de 
Miranda (Woonbond) | F WoCom

Nieuwe belangenbehartigers gezocht 
Om elke wijk en kern te vertegenwoor-
digen, zoeken de huurdersorganisaties 
nog woCom-huurders die actief mee 
willen denken. Over hoe het wonen in 
hún gemeente en het wonen bij woCom 
nóg beter vorm kan krijgen. Omdat ze 

daarbij met werkgroepen werken, is elke 
expertise welkom. 

Meer informatie vindt u op:
www.bewonersraad-depan.nl
www.bewonersraadlaarbeek.nl
www.hvwocomhelmond.nl.
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Milieu (1)
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 27 mei 2021 een verzoek 

hebben ontvangen van Next Level Helmond 2 B.V. om maatwerkvoorschriften te stellen in het 

kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor de locatie Rietbeemdweg 3 in Helmond.

Het gaat om maatwerkvoorschriften voor het aspect geluid.

Vastgesteld bestemmingsplan ’t Hout & Brandevoort Oost    
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van de 

Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 13 juli 2021 het volgende bestemmingsplan 

heeft vastgesteld:

• ’t Hout – Ganzewinkel ongenummerd naast 4;

• Brandevoort Oost – Oud Brandevoort naast 11.

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 30 juli gedurende zes weken ter inzage.

Dit plan maakt de realisatie van een vrijstaande woning mogelijk.

Inzage

U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en 

www.helmond.nl/bestemmingsplannen:

• De identificatiecode voor ’t Hout – Ganzewinkel ongenummerd naast 4 is 

NL.IMRO.0794.1300BP200198-2000.

• De identificatiecode Brandevoort Oost – Oud Brandevoort naast 11 is 

NL.IMRO.0794.2100BP200199-2000.

De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend. Er ligt ook een papieren 

exemplaar ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Wij adviseren u dit 

bestemmingsplan digitaal in te zien vanwege het coronavirus. Wanneer u toch graag de 

papieren versie wilt raadplegen, plan dan een afspraak. U kunt hiervoor contact opnemen met 

14 0492.

Beroepschrift indienen

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 31 juli 2021 gedurende zes 

weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;

• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig 

zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 

treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de 

inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend 

belang kan degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om 

voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 

Raad van State, op bovenstaand adres. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan 

opgeschort totdat op het verzoek is beslist. 

Ontwerp-omgevingsvergunning Kaldersedijk 3C & 5A    
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, voornemens te zijn medewerking 

te verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning voor het afwijken van het geldende 

bestemmingsplan “Brandevoort Oost” ten behoeve van het oprichten van een Ruimte voor 

Ruimte woning, op het perceel:

• Kaldersedijk 3C;

• Kaldersedijk 5A.

Inzage

Het ontwerp van het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang 

van 30 juli 2021 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, Binnen 

Parallelweg 44 te Helmond. Het inzien van deze stukken kan alleen op afspraak. U kunt uw 

afspraak maken via telefoonnummer 14 04 92 of via www.helmond.nl/afspraak.

Zienswijzen indienen

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

het ontwerp-besluit schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen 

kunnen worden gericht aan: college van burgemeester en wethouders, p/a Afdeling 

Ondernemen&Ontwikkelen, Team Vergunningen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Voor een 

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

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

‘Hendigheidjes’ 
van de afvalcoaches

Ze beginnen al bekende gezichten te worden in Helmond: afvalcoaches Monique 
en Yvette. Met raad en daad staan ze inwoners van Helmond bij met het goed 
scheiden van afval. Deze zomer delen ze een aantal ‘hendigheidjes’; tips om uw 
afval goed te scheiden én geld te besparen. Dus… doe er uw voordeel mee! 

Hendigheidje 1: zet alleen een volle restafvalcontainer aan straat
Vanaf de 7e keer dat u uw restafvalcontainer laat legen betaalt u voor elke keer 
dat u de container aan straat zet: € 5 per keer als u een kleine restafvalcontainer 
(140 liter) heeft en € 8,60 per keer bij een grote restafvalcontainer (240 liter). 
Scheid daarom goed uw afval, zet alleen een volle restafvalcontainer aan straat 
én bespaar zo geld!

Let op als u kwijtschelding krijgt
U kunt dan niet gratis elke twee weken uw restafvalcontainer aan straat zetten. 
Er kan namelijk maximaal € 237,46 worden kwijtgescholden. U kunt daarmee 
een kleine restafvalcontainer (140 liter) 14 keer per jaar gratis aan straat zetten 
en een grote restafvalcontainer (240 liter) 8 keer. Laat u uw restafvalcontainer 
vaker legen? Dan moet u bijbetalen voor elke volgende lediging. Ook als 
u kwijtschelding heeft. Scheid daarom goed uw afval, zet alleen een volle 
restafvalcontainer aan straat en voorkom extra kosten.

Wilt u weten welk afval u kunt scheiden en waar u het kwijt kunt? 
Wilt u weten welk afval u kunt scheiden en waar u het kwijt kunt? Voer dan uw 
postcode en huisnummer in op www.deafvalapp.nl. U kunt DeAfvalApp ook als 
app downloaden voor op uw smartphone of tablet.  

Bekendmakingen

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting        Locatie Omschrijving melding

Blue Skies One B.V.                    Grasbeemd 1 het oprichten van een bedrijf voor 

het kweken en telen van groente en fruit.

2020

Aantal ledigingen Kosten per jaar

0-6 keer legen € 197,46
9 x legen € 212,46
14 x legen € 237,46

Afvalstoffenheffing per 
jaar in 2020 en 2021

Rest
afval

GFT

140L 140L

€ 213,12

Rest
afval GFT

240L 140L

€ 246,72

Rest
afval

GFT

240L 240L

€ 280,32

Rest
afval

140L

Rest
afval

240L

Aantal ledigingen Kosten per jaar

0-6 keer legen € 219,06
9 x legen € 244,86
14 x legen € 287,86

Meer Informatie? Ga dan naar
www.helmond.nl/afval2021

Hoe beter u uw afval scheidt, hoe 
minder vaak u uw restafvalcontainer 
hoeft te legen. 

2021
In 2021 bestaat uw afvalstoffenheffing uit een vast en variabel
deel. Het variabele deel is gebaseerd op het aantal keer dat u
uw restafvalcontainer aanbiedt. Ook in 2021 kunt u uw 
restafvalcontainer om de week aan de straat zetten. 
Bekijk de ophaaldagen in De AfvalApp.
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Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Kanaaldijk Zuid-West  19-07-2021 realiseren geluidsscherm  50584856

(nabij Lungendonk 1) 

Merelstraat 16 16-07-2021 vergroten woning 50622069

Aaarle-Rixtelseweg 73 20-07-2021 maken uitweg 3,75 meter 50615641

Mierloseweg 317 en 317A 20-07-2021 transformatie winkelpand naar  50582005

  2 appartementen 

Laagveld 27 19-07-2021 oprichten carport 50560269

Complex 322  20-07-2021 vervangen van de gevelkozijnen  50586465

(32 woningen) Anjerstraat 44 t/m 50, Hortensialaan 36 t/m 83, Broekwal 107 t/m 117 

Branshoef 22 20-07-2021 plaatsen erker 50614630

de Kromme Geer 93 20-07-2021 plaatsen erker 50620461

Kruipheide 3 21-07-2021 maken uitweg 50655700

Willemstraat 14 22-07-2021 maken uitweg 50598169

Theo Driessenhof 35 23-07-2021 tijdelijk plaatsen van 4 noodlokalen  50648232

IJsselplein 25 26-07-2021 aanvraag kamerverhuur 50603567

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

Spaanseweg 13 19-07-2021 vergroten woning 6251327

de Bergen 102 17-07-2021 oprichten berging, overkapping,  6226933

  erfafscheiding (legalisatie) 

Jan van Vlissingenhof 17 17-07-2021 vervangen kozijnen door kunststof 6186453

Korte Beemd 2 16-07-2021 oprichten overkapping / loods 6249371

Dinkelstraat 52 16-07-2021 oprichten tuinhuis 6249195

Kruipheide 3 19-07-2021 maken uitweg 6254537

Burgemeester van  19-07-2021 verbouwing en splitsing woning 6253939

Houtlaan 1 / Molenstraat 60 

Mierloseweg 274 09-02-2021 oprichten 6 appartementen 5693695

Witte de Withstraat 6 20-07-2021 vergroten woning 6258161

Kasteel- Traverse (Studio 5701) 16-07-2021 melding brandveilig gebruik 6248451

Kluisstraat 1-5 21-07-2021 transformatie van 2 naar 1 winkel en  6261057

  8 appartementen 

Betuwehof 95 21-07-2021 plaatsen erfafscheiding en poort 6261643

 

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  

Killinc, O.A.  20-05-2000

Trochowski, M.M.  26-11-1992

Dielemans, M.C.  14-11-1967

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

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

parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische auto’s met gebruik van de laadpaal in de 

volgende straten:

• Tuinsvoort 2 (VKB 2116);

• Hezelostraat 4 (VKB 2117);

• Brugbeemden ter hoogte van Oud Brandevoort 7 (VKB 2118).

Bezwaar maken 

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum van 

het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij: Burgemeester en wethouders, 

afdeling Bestuurs- en Juridische Ondersteuning, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook 

digitaal via www.helmond.nl/bezwaar. 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een 

be-zwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens 

op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening 

aanvragen. Dit verzoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift stuurt u naar: 

De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. 

Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Meer informatie

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

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

in te zien op www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over besluit 2116 en 2117 kunt u 

contact opnemen met dhr. N. Jacobs, voor besluit 2118 met mevr. A. Merkx. U kunt bellen naar 

14 0492.

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

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

Ontwerp-omgevingsvergunning van der Weidenstraat 9, 9A t/m 9H, 
9J t/m 9N, 9P, 9R t/m 9T, 11, 11A t/m 11H, 11J t/m 11L      

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, voornemens te zijn medewerking 

te verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning voor het afwijken van het geldende 

bestemmingsplan “Stiphout” ten behoeve van het bouwen van een woonzorgcomplex met 18 

zorgkamers en een appartementencomplex met 12 studio’s op de Van der Weidenstraat 9, 

9A t/m 9H, 9J t/m 9N, 9P, 9R t/m 9T, 11, 11A t/m 11H, 11J t/m 11L.  

Inzage

Het ontwerp van het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang 

van 30 juli 2021 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, Binnen 

Parallelweg 44 te Helmond. Het inzien van deze stukken kan alleen op afspraak. U kunt uw 

afspraak maken via telefoonnummer 14 0492 of via www.helmond.nl/afspraak.

Zienswijzen indienen

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

het ontwerp-besluit schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen 

kunnen worden gericht aan: college van burgemeester en wethouders, p/a Afdeling 

Ondernemen&Ontwikkelen, Team Vergunningen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Voor een 

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

Omgevingsvergunning Berlaerstraat 60 t/m 86 (even)
Burgemeester en wethouders van Helmond maken, gelet op de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht, Besluit omgevingsrecht en de Algemene wet bestuursrecht, bekend 

medewerking te verlenen op de aanvraag omgevingsvergunning voor het afwijken van het 

geldende bestemmingsplan “Helmond West - Houtsdonk” ten behoeve van het oprichten van 

13 woon/zorg appartementen met ontmoetingsruimte en kantoor op Berlaerstraat 60 t/m 86 

(even).

Inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 30 juli 2021 

gedurende zes weken ter inzage in Stadskantoor, Binnen Parallelweg 44 te Helmond. Het 

inzien van deze stukken kan alleen op afspraak. U kunt uw afspraak telefonisch maken via 

telefoonnummer 14 04 92 of via www.helmond.nl/afspraak. 

Beroepschrift indienen

Gedurende zes weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, 

bestaat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor belanghebbenden de mogelijkheid 

een beroepschrift in te dienen bij de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch. Ook kan de 

Voorzieningenrechter van de Rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. 

Opmerking verdient dat geen beroep meer kan worden ingesteld door een belanghebbende 

aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij in het kader van eerder gevolgde 

voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

Omgevingsvergunning Braakweg 35
Burgemeester en wethouders van Helmond maken gelet op de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht, Besluit omgevingsrecht en de Algemene wet bestuursrecht bekend, 

medewerking te verlenen op de aanvraag omgevingsvergunning voor het afwijken van het 

geldende bestemmingsplan “Stiphout – Hoek Ruwe Putten – Stiphoutse Dreef” ten behoeve 

van het realiseren van een vrijstaande Ruimte voor Ruimte woning op het perceel Braakweg 35 

te Helmond.  

Inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 30 juli 2021 

gedurende zes weken ter inzage in Stadskantoor, Binnen Parallelweg 44 te Helmond. 

Het inzien van deze stukken kan alleen op afspraak. U kunt uw afspraak telefonisch maken via 

telefoonnummer 14 04 92 of via www.helmond.nl/afspraak. 

Beroepschrift indienen

Gedurende zes weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, 

bestaat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor belanghebbenden de mogelijkheid 

een beroepschrift in te dienen bij de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch. Ook kan de 

Voorzieningenrechter van de Rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. 

Opmerking verdient dat geen beroep meer kan worden ingesteld door een belanghebbende 

aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij in het kader van eerder gevolgde 

voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

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

Laagveld 27 02-05-2021 oprichten carport  6046107

Piet de Witstraat 19 27-05-2021 maken uitweg  6115391

Elsdonk 28 25-05-2021 vergroten woning  6110193

Voor de bovenstaande aanvragen is de beslistermijn met maximaal zes weken verlengd. 
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• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte 
   straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
   online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

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

Burgemeester en Wethouders van Helmond 29 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.

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 

Verberne, P. 20-02-1984

Rudge, C. 08-03-1995

Verberne, G.A.M. 17-03-1996

Rulo, C.J. 30-01-1980

Duppen van, J.W.C. 19-05-1982

Crommentuijn, B. 03-12-2000

Muila Kiobo, D.J. 12-02-1999

Zienswijzen

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

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

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

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

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

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

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

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

definitief besluit genomen. 

Ingediende evenementenvergunningen (1)
Locatie: Datum indiening: Werkomschrijving: Registratienr.:

Kasteelplein 1 - Kasteeltuin 16-07-2021     Introductiedag ROC Ter Aa  2021-00512

  (9 september 2021) 

Kasteelplein 1 - Kasteeltuin 18-07-2021     Blaasfestijn Centrum Helmond  2021-00513

  (26 september 2021)

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid omgevingsvergunning 
“13 appartementen Kasteelherenlaan”  

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 14 juli 2021 hogere 

waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, van maximaal 56 

dB voor het wegverkeerslawaai ten gevolge van de Kasteelherenlaan en maximaal 57 

dB ten gevolge van de spoorweg Eindhoven-Venlo, hebben vastgesteld ten behoeve van 

de omgevingsvergunning voor het oprichten van 13 woon/zorg appartementen met 

ontmoetingsruimte en kantoor op Berlaerstraat 60 t/m 86 (even).

Inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 30 juli 2021 

gedurende zes weken ter inzage in het Stadskantoor, Binnen Parallelweg 44. Het inzien van het 

papieren of het digitale exemplaar kan alleen op afspraak. U kunt uw afspraak maken via 

www.helmond.nl/afspraak of telefonisch via 14 0492.

Beroepschrift indienen

Tegen het besluit kan met ingang van 29 juli 2021 gedurende zes weken schriftelijk beroep 

worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij 

 burgemeester en wethouders;

• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig 

 zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan 

degene die een beroepschrift heeft ingediend ook een schriftelijk verzoek om voorlopige 

voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 

State, op bovenstaand adres. 

Omgevingsrecht
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij een vergunning ingevolge de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben verleend aan Unico Metals,  Gerstdijk 22 te 

Helmond.

Het betreft een omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor het oprichten van een bedrijf 

voor het sorteren en scheiden van metaalafval, OLO-nummer 6052873.

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 30 juli 2021 ter inzage in de Stadswinkel, 

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

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

toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 

088-3690455.

Bezwaar en voorlopige voorziening 

Binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (21 juli 2021) kan door 

belanghebbenden bezwaar worden ingediend. Een bezwaarschrift moet worden gezonden aan 

burgemeester en wethouders van Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Het besluit treedt 

in werking met ingang van de dag na verzending van het besluit, tenzij gedurende genoemde 

termijn bezwaar is ingediend én een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit 

treedt dan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Een 

verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van 

de rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.

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.

 

 

 

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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Vurige week was ik op bezuuk bij  
dierenambulance/-asiel Helmond. 
Ik lees vaak op hun Facebook dat 
ze naar gastgezinnen vur nestjes 
kittens zoeken en daar wou ik al-
les van weten. Niet te geleuven, ik 
schrok ervan, meer dan 300 kittens 
zitten er in Helmond en er komen 
nog elke dag nestjes bij . Er zij n echt 
gastgezinnen die 4 nestjes hebben, 
omdat er een gigantisch tekort is 
aan gastouders. Voel jij  je geroepen 
om ze te helpen, dan laat dat weten, 
telefoonnummer en adres op het ein-
de van deze column.
Heb je zelf dieren, dan moeten deze 
wel alle entingen hebben gehad, wil 
je in aanmerking komen om gastge-
zin te zij n. Wil je een kitten adopte-
ren, bende ook heel welkom. Er zij n 
er genoeg en er zitten hele mooie bij . 
Kij k maar eens naar men foto, en ze 
zij n toch zo lief. Ik heb er lekker mee 
geknuff eld. 

Op het moment heeft zowel de am-
bulance als het asiel echt een tekort 
aan vrij willigers op allerlei vlak-
ken. Zo zij n ze op zuuk naar centra-
listen, wat doen die? Ze nemen de 
telefoon aan, sturen de ambulances 
aan, registreren vermiste en gevon-
den dieren en ontvangen gasten. 
Heel dringend zij n ze op zoek naar 
een nachtcentralist, die dit werk 
vanuit eigen huis doet, maar dan 
‘s nachts. Ook chauff eurs en bij rij -
ders komen ze fl ink te kort, net zoals 
mensen in het asiel voor het verzor-
gen van de dieren en hun verblij ven. 
Kortom, ze hebben heel veul vrij wil-
ligers nodig op dit moment. 

Een groot applaus vur alle vrij wil-
ligers die bij  de dierenambulance 
en -asiel werken, wat doede gullie 
mooi werk. Maar ook een applaus 
vur al die lieve mensen die op dieren 
passen, waarvan de baasjes op va-
kantie gaan, want gelukkig zij n er 
nog heel veul mensen die echt van 
hun dieren houden. Ze zorgen dat 
er goed voor hun dieren gezorgd 
wordt, terwij l ze zelf vakantie vie-
ren. Zo moet het ook wat mij  betreft. 
Want als mij  dan verteld wordt dat 
er een grote waterschildpad uit de 
vij ver van het Hortensiapark gevist 
wordt, krommen mij n tenen. Voor 
de medewerkers op de ambulance 
is dit gewoon, schildpadden zwem-
men in het kanaal en in vij vers 
waar ze gedumpt worden als ze te 
groot worden of niet meer leuk zij n. 
Da kén toch echt niet. 

Mensen moeten eerst eens naden-
ken als ze een huisdier aanschaf-
fen. Die koopte niet vur even, maar 
voor hun hele leven. Een puppy, 
kitten, klein konij ntje, cavia of klein 
schildpadje is heel leuk, maar het 
wordt allemaal groter. Voor sommi-
ge mensen is het dan ineens minder 
leuk. Ze worden ziek, er zij n kosten 
aan verbonden, ze moeten eten, ze 
moeten ondergebracht worden met 
vakanties en daar moete allemaal 
rekening mee houden voordat je ze 
koopt. Jammer genoeg wordt dat 
niet altij d gedaan en daarom is het 
fantastisch dat het dierenasiel er is.

Voor informatie over vrij willigers-
werk en een dier adopteren hier de 
gegevens. 
Dierenambulance & Dierenasiel 
Helmond, Grasbeemd 17 in Hel-
mond, tel 0492 - 513 971 

Wordt vrij williger ze hebben je hard 
nodig.
Fij n weekend tot volgende week,

Houdoe!

Dierenambulance/-asiel 
heeft jou nodig  

Taxusinzameling tegen kanker
overstij gt verwachtingen

Het zonnetje in de maand juni heeft de taxusinzameling veel goeds gedaan

Taxus tegen kanker
Wat de taxus zo bijzonder maakt is de 
werkzame stof 10-deacetylbaccatin 
III. Ja, dat is inderdaad een hele mond 
vol! De werking van deze stof is beter 
bekend onder de naam Taxol. Dit kan-
kerremmende middel bevindt zich in de 
naalden van de taxusplant. Nadat het 
uit de naalden is gewonnen wordt het 
als hoofdbestanddeel van de chemothe-
rapie ingezet. Dit gebeurt onder andere 
bij behandeling tegen borst-, maag-, 
slokdarm-, long-, en eierstokkanker. 

Bekendheid inzameling stijgt
De oproep in het vorige persbericht is 
niet zonder resultaat geweest. Steeds 
meer mensen uit verschillende gebieden 
bieden hun taxussnoeisel aan in de strijd 
tegen kanker. Op dit moment heeft de 
stichting al meer dan 300.000 kilogram 
vers taxussnoeisel aangeboden gekre-

gen van donateurs uit het gehele werk-
gebied. Een werkgebied dat het grootste 
gedeelte van Brabant, Gelderland en 
Limburg bestrijkt. Overal waar mensen 
hun taxussnoeisel aan Taxus Taxi aan-
bieden, haalt de stichting het snoeisel 
van deze wonderplant op. Dat steeds 
meer mensen hun snoeisel doneren, is 
een goed teken. De bekendheid groeit en 
dat uit zich direct in resultaat. Wilt u ook 
deelnemen? Kijk dan op www.taxus-
taxi.nl voor de mogelijkheden.

Bied ook uw snoeisel aan
De piek van het seizoen is achter de rug, 
maar de stichting verwacht dat er nog 
heel wat snoeisel kan komen. Terwijl 
Taxus Taxi met haar autootjes door het 
gebied toert, is te zien dat er nog veel 
taxushagen gesnoeid moeten worden. 
Taxus Taxi wil dan ook iedereen oproe-
pen de taxushaag binnen de inzamelpe-

riode te snoeien. Tot wanneer de inza-
meling van 2021 exact doorgaat, zal over 
enkele weken bekend worden gemaakt.

Uitgiftepunten
Om het inzamelen voor u zo gemakkelijk 
mogelijk te maken, biedt Taxus Taxi gra-
tis hulpmiddelen aan zoals zakken om 
het snoeisel in te bewaren en zeilen om 
het verse groen schoon op te vangen. 
Wilt u hier gebruik van maken? Haal ze 
dan gratis op bij een van de uitgiftepun-
ten. Dit kan onder andere bij locaties 
van Boerenbond, Intratuin en Den Ou-
den Groep. Op zoek naar een locatie bij 
u in de buurt? Kijk dan op www.taxus-
taxi.nl/uitgiftepunten.

Heeft u uw taxushaag gesnoeid? 
Maak dan vandaag nog gemakkelijk 
een afspraak via www.taxustaxi.nl/
afspraak.

F | Taxus Taxi

HELMOND Even leek het erop dat de taxusinzameling van 2021 (letterlijk) in het water zou vallen. 
De maand mei was behoorlijk nat en koud. Dit had helaas een remmend eff ect op de groei van veel 

planten, waaronder de taxus. Het water van de maand mei in combinatie met de zwoele warmte 
van juni heeft gelukkig veel goedgemaakt. Inmiddels heeft stichting Taxus Taxi dan ook meer dan 

300.000 kilogram vers taxussnoeisel ingezameld. Genoeg voor ruim 2.700 chemokuren.

www.dierenambulancehelmond.nl
INFO-/ ALARMNR.:  0492 - 51 39 71

NITZO Nitzo is 3 jaar en is overduidelijk als gewone gezinskat opgegroeid. Bij binnenkomst bleek hij ook al gecastreerd te zijn. Hij is 

opvallend snel op zijn gemak in een nieuwe omgeving. Hij verstopt zich absoluut niet en gaat kordaat op een verkenningsrondje. 

Hij ging ook op zijn eerste middag in de reguliere kattenverblijven prompt bij iemand op schoot liggen; dan heb je het predicaat 

‘gezinskat’ volkomen verdiend. Het is een vriendelijke, ontspannen kat, makkelijk in de omgang. Hij begint zich een beetje te ver-

velen, wil graag naar een eigen huisje. Hij moet wel voldoende naar buiten kunnen. Hij heeft woensdag 4 augustus nog wel een 

afspraak staan bij de dierenarts, voor een gebitsbehandeling. Maar u mag gerust al komen kennismaken met deze mooie knaap. 
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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 STAPELKORTINGHOGERE STAPELKORTING 30%-40%-50%*
& OUTLET ALLES 50% TOT 70%

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

werkenbijdezorgboog.nl

Stephanie, Wijkverpleegkundige 
Wijkteam Someren
#samendezorgboog                                   06-20336878

“Het werken in wijkteam 
Someren is zo mooi, 

ik mag altijd achterom 
binnenkomen.”

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

Weekaanbiedingen

 

 10% korting op 
uw totale aankoop! 

Voor alle thuisblijvers deze
vakantie.

Tegen inlevering van deze bon.
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Goed debatteren in de raadszaal is al 
lastig, maar via een schermpje eigenlijk 
niet te doen. Terugblikkend op een lange 
covid-winter, met de verkiezingen van 
2022 in aantocht, vraag ik me daarom 
af: is mijn werk als raadslid wel zinvol? 
Doen al die uren schermtijd er wel toe? 

Ik ben 3,5 jaar geleden als idealistisch 
raadslid begonnen. Ik wilde van Hel-
mond een groenere, eerlijkere en leukere 
stad maken. Maar als puntje bij paaltje 
komt, staan er vaak wetten en regels in 
de weg van goede bedoelingen. Je bent 
als raadslid een klein radertje in een 
grote machine: een besluit is altijd een 
compromis waarvoor draagvlak nodig 
is. Niet alleen binnen de raad, maar ook 
daarbuiten. 

Dit is het mooie van ons democrati-
sche systeem. Iedere stem telt. Maar 
dit maakt het nemen van besluiten ook 
lastig. Door de overstromingen van de 
laatste tijd schreeuwt alles in mij: het 

roer moet om! We kunnen ons niet door 
economische groei uit deze pandemie 
en klimaatcrisis werken! Er moet een 
andere politieke agenda komen, waarin 
groei van welzijn centraal staat, waarin 
we eerlijk gaan delen in plaats van ‘the 
winner takes all’. Om te beginnen geen 
patentbescherming op de covid-vaccins, 
maar snel de hele wereld vaccineren. Ik 
kom uit de protestgeneratie. Met zijn al-
len op het Malieveld tegen de kernbom. 
Het heeft gewerkt en zou nu ook werken. 
Maar door de omvang van de problemen 
van vandaag, voel ik me soms machte-
loos en heb ik de neiging om me terug te 
trekken in mijn eigen bubble. Maar dat 
brengt een oplossing voor de pandemie, 
de oneerlijkheid in de wereld en de kli-
maatcrisis niet dichterbij.

Daarom blijf ik als raadslid tot aan de 
verkiezingen van 2022 doen wat ik tot 
nu toe deed: een piepklein steentje 
bijdragen om in ieder geval Helmond 
eerlijker, leuker en groener te maken. 

Een Helmond zonder afvalmateriaal 
op de sportvelden, met een sport- en 
beleefcampus, met de slimste wijk van 
Nederland, met geld voor een betere we-
genstructuur, een mooi nieuw museum 
aan de spoorzone en heel veel initiatie-
ven om alle kinderen kansen te bieden, 
vanuit de kindvriendelijke stad!

Desiree Meulenbroek
Raadslid Groen Links

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Desiree Meulenbroek: 
zomerreces en covid

Het is zomerreces en ik zit thuis met de deltavariant. Al bijna 2 we-
ken met lichte klachten na één AstraZeneca-vaccin. Niet bepaald 
een goed uitgangspunt voor het schrijven van een vrolijke column. 
Het zomerreces komt na een lange periode met veel schermtijd. 

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

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 artiesten vroeger hun komst aan. 
Waskracht komt in september met evenveel bombarie 
naar de mensen toe met een gezellige voorstelling. De 
repetities van Waskracht zijn in volle gang. De spelers 

werken in twee teams aan de opbouw van de 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.

Martijn de goochelaar
Gespeeld door Pim Hegeman (Binderen, Helmond-Noord) en Adrian 
Grootenboer (Brouwhuis) 

Hij vergelijkt zichzelf graag met Magic Mike en wil dé grote trekpleister van 
het circus zijn. Hij droomt van volle zalen, zoals Magic Mike die in de jaren 
‘90 had met een spetterende show op Broadway. Helaas wil die glans maar 
niet echt afwrijven op het circus, hoe stoer hij ook doet. Hij heeft een oogje 
op zijn assistente Stephania, de jongste dochter van de directeur. Maar of zij 
hem ook ziet zitten?

Madeleine de waarzegster
Gespeeld door Marianne Herman (Dierdonk) en Diana Daelmans 
(Leonardus, binnenstad)

“Ik wist het!” en “Ik zag dit al aankomen”, zijn twee veelgehoorde uitspraken 
uit de mond van waarzegster Madeleine. Wat er ook gebeurt, Madeleine weet 
wat er komen gaat en danst vrolijk door het leven. Zij is degene waar men-
sen in vertrouwen mee praten, want zij weet immers wat de toekomst voor 
iedereen in petto heeft. Wordt het nog wat tussen haar en directeur Carlos? 
Wat zeggen de kaarten?

Pim Hegeman/Adrian Grootenboer | F Tahné Klein

Marianne Herman/Diana Daelmans | F Tahné Klein

GGD BZO vaccineert nu zonder afspraak
HELMOND | EINDHOVEN Vanaf 
zaterdag 24 juli heeft GGD Bra-
bant-Zuidoost de deuren van de 
vaccinatielocaties opengezet. Ieder-
een die nog geen afspraak voor de 1e 
vaccinatie heeft gemaakt, kan zon-
der afspraak terecht. De GGD wil het 
hiermee nog gemakkelijker maken 
om een vaccinatie te krijgen. Iedere 
dag is een vaste hoeveelheid vaccin 
beschikbaar, op = op. Inwoners kun-
nen zich dagelijks tussen 9.00 en 
16.00 uur melden voor een prik. 

Zo werkt het
Voor het halen van een vaccinatie zonder 
afspraak gelden een paar regels. Het is 
alleen mogelijk voor inwoners van 12 jaar 
en ouder die hun 1e  prik nog niet ont-
vangen hebben. Zij nemen hun ID-be-
wijs mee naar de vaccinatielocatie, de 
gezondheidsverklaring vullen ze ter plek-
ke in. De arts bepaalt vervolgens welk 
vaccin de inwoner krijgt, hierin is geen 
vrije keuze. En op = op. Per dag is er een 
nieuwe voorraad. Het is niet mogelijk om 
de 2e coronavaccinatie via de vrije in-

loop te halen. Daarnaast is het goed om 
te weten dat op beide vaccinatielocaties 
het dragen van een mondkapje verplicht 
is. Wie een stempel in het gele boekje wil, 
neemt dit boekje zelf mee. 

Nieuwe fase in
“Het halen van een coronavaccinatie 

wordt nu nog gemakkelijker”, vertelt 
Gonny van Loon, programmamanager 
Covid-19. “Naast de afspraken die ge-
pland staan, is er (nog) voldoende vaccin 
beschikbaar, daarom gaan we nu naast 
de vaccinaties op afspraak ook een vrije 
inloop organiseren. De afspraak voor de 
tweede prik wordt direct op de afspraak 

De vaccinatielocatie in Helmond | F Wendy Lodewij k

geregeld. Daardoor kan de wachttijd 
trouwens wel wat oplopen, het is fijn als 
inwoners daar rekening mee houden.”

Vaccinatielocaties
Wie zonder een afspraak een vaccina-
tie wil komen halen, is dagelijks tussen 

9.00 en 16.00 uur welkom op één van 
de vaccinatielocaties in de regio:
Eindhoven: Indoor Sportcentrum, Theo 
Koomenlaan 1, 5644 HZ Eindhoven
Helmond: Haverdijk 11, 5704 RC Hel-
mond. Deze locatie is het best bereik-
baar met de auto of fiets.
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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

SALE 5.99

OrnithogalumOrnithogalum
Of Zuidewind-Of Zuidewind-
lelie. 70cm lelie. 70cm 
hoog in 21cm-hoog in 21cm-
pot. pot. 9.999.99

Tuinhortensia

Of Hydrangea Macrophylla 

is verkrijgbaar in diverse 

kleuren. 14.99 p.st.

1+1
GRATIS
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1.29

Tuinanjer

In 12cm-pot. 2.25

1.29

3.99

Zonnehoed
Of Echinacea. In 
17cm-pot. 6.99

1.49

Roosjes
2.99 p.st.

Verbena rigidaIn 23cm-pot. 7.99

Verbena rigidaIn 23cm-pot. 7.997.99

3.99

Campanula
4.99 p.s.t.

1+1
GRATIS

Helmond Akkerweg 70 | Elke zondag open

Kom langs & profiteer!

Veel artikelen met korting 

tot 50% !!

Ballonklokje Of Platycodon. 2.25
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Met een diploma de zomer in
OMO Scholengroep Helmond viert feest 

Vakcollege Helmond trapte af met een 
event dat werd geboren in 2020, toen 
de uitreiking een heel ander jasje kreeg 
vanwege de corona-maatregelen. Wat 
bleek? Het werd een stuk leuker dan 
voorheen. Het verbeterde concept 
bezorgde de leerlingen opnieuw een 
prachtige dag. Bijna alle eindexamen-
kandidaten van vmbo-kader en vm-
bo-basis hebben hun diploma gehaald. 
Een voor een kwamen ze op het terrein 
naast de school het podium op, voor 
onder meer een filmpje met lovende, 
persoonlijke woorden van docenten. 
De krabbel maakte daarna een officieel 
einde aan de vier jaar lange middelbare 
schooltijd. Er waren hapjes, drankjes, 
een leuke foto en afsluitend een heerlijk 
ijsje. Alles in galastijl: de leerlingen za-
gen er prachtig uit en de wagens waren 
indrukwekkend. De muziek van de DJ 
schalde over de Keizerin Marialaan.

Feest op de mavo, de havo en het vwo
Op het Carolus en het Dr. Knippenberg-

college waren vervolgens de afdelingen 
mavo, havo en vwo aan de beurt: in 
beide gevallen drie aparte dagen en 
het werd zes keer een groot feest. Op 
het Carolus begon iedere klas met een 
spectaculaire licht- en geluidshow, met 
vuurwerk, laserstralen en confettika-
nonnen. Zangeres Senna Willems, die 
zelf haar mavodiploma in ontvangst 
mocht nemen, zong covers en haar ei-
gen nieuwe single. 

Leerlingen kwamen ook hier aan in 
prachtige wagens en op ronkende mo-
toren, ze zagen er allemaal uit om door 
een ringetje te halen. In Helmond-Noord 
zullen de festiviteiten ook niet onopge-
merkt voorbij zijn gegaan. Er kwam veel 
geluid van het schoolplein, in de laatste 
schoolweek van de Knip op de Nachte-
gaallaan. Door een rookgordijn kwam 
het indrukwekkende vervoer het plein 
op, waar na een spetterend ontvangst 
genoten kon worden van muziek van 
onder meer een band en muzikaal ta-

lent binnen de examenklassen. Binnen 
nam iedere mentor op zijn of haar eigen 
manier afscheid van de geslaagden en 
ook hier eindigde alles natuurlijk met 
de belangrijke handtekeningen. Op naar 
het vervolgonderwijs.

Diploma’s voor praktijkleerlingen
En dan Praktijkschool Helmond. Vorig 
jaar werden hier de eerste diploma’s 
uitgereikt in de geschiedenis van de 
school, na een belangrijke wetswijzi-
ging in Den Haag. Daar kwamen vorige 
week certificaten bij waar de leerlingen 
ontzettend hard voor hebben gewerkt; 
sommige jongeren hebben zelfs meer-
dere certificaten behaald. Zowel ’s mid-
dags als ’s avonds werd er feestgevierd 
op de school, na twee dagen die toch al 
in het teken stonden van de feestelijke 
afsluiting van het schooljaar. Diploma’s 
voor deze groep leerlingen, die in de 
meeste gevallen worden klaargestoomd 
voor een passende plek op de arbeids-
markt: een mooie ontwikkeling.

HELMOND Ze zijn weer achter de rug, de diploma-uitreikingen in het middelbaar onderwijs. 
Honderden jongeren in onze regio starten hun zomervakantie met het felbegeerde papiertje. 

Ook op de scholen van OMO Scholengroep Helmond werd uitbundig gefeest.

F | OMO Scholengroep

De ‘nieuwe’ CDA-auto F Wendy Lodewijk

CDA Helmond volop bezig met de
voorbereidingen voor de gemeente- 

raadsverkiezingen maart 2022
HELMOND In de afgelopen maanden organiseerde het CDA Hel-
mond wijkbijeenkomsten in Mierlo-Hout, Brandevoort, Stiphout en 
Rijpelberg/Brouwhuis. Direct na de zomervakantie, vanaf de eer-
ste week van september, volgen de bijeenkomsten in alle andere 
wijken van de stad. Het CDA gaat nadrukkelijk de wijk in om van de 
inwoners te horen wat er zoal leeft, waar aandacht aan geschon-
ken moet worden en om te horen waar het CDA Helmond zich sterk 
voor zou moeten maken.

Deze wijkbijeenkomsten maken onderdeel uit van een vernieuwde aanpak 
van een partij zoals het CDA in Helmond graag wil zijn. Een krachtige par-
tij die bestaat uit betrokken Helmonders en uit Helmonders die durven te 
geloven in een noodzakelijke verandering. Een brede volkspartij voor alle 
Helmonders, oud en jong, voor Helmonders die werken en voor Helmon-
ders die niet werken, voor Helmonders die een woning huren en voor Hel-
monders die eigenaar zijn van een woning, maar ook voor Helmonders die 
nog op zoek zijn naar een woning, voor ondernemers en studenten, kortom 
voor iedereen die trots is op onze mooie stad.

Het CDA Helmond wil met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 
dan ook sterk voor de dag komen en zoekt hiervoor betrokken Helmonders 
die enthousiast mee willen werken aan een krachtig CDA. In de afgelo-
pen maanden vonden al een flink aantal gesprekken plaats met nieuwe 
kandidaat-raadsleden. Belangstellenden kunnen hierover nader informatie 
krijgen via 06 – 22 06 61 63 of per mail via info@cdahelmond.nl.

Tijdens de vakantieperiode wordt het partijbureau van het CDA Helmond 
aan de Mierloseweg 244 te Helmond opgeknapt met de verwachting dat 
deze ruimte vanaf half september volledig klaar is. Van maandag tot en met 
vrijdagochtend kunnen inwoners dan daar terecht voor een kopje koffie of 
thee en kunnen ze meepraten over de noodzakelijke veranderingen in de 
stad, over belangrijke zaken die spelen in hun wijk en/of over onderwerpen 
waar het CDA Helmond zich sterk voor zou moeten maken. Het CDA Hel-
mond gelooft erg in samen en heeft dan ook niet voor niets op hun ‘nieuwe’ 
Helmondse CDA-auto de slogan vermeld: Samen moet het lukken, Samen 
voor de stad.

Gouden jubilarissen: Anton en Henk 50 jaar lid!
HELMOND | VENRAY Henk Reints 
en Anton Fransen werden in 1971 lid 
van de Helmondse Orkestvereniging, 
10 jaar na de oprichting. En bleven al 
die tijd lid, ook na de fusie met de Or-
kestvereniging Venray in 2004. 

Op 22 juli 2021, tijdens de laatste repeti-
tie voor de zomervakantie, kregen zij bei-
den van de voorzitter een speciale voor 
deze gelegenheid gemaakte verenigings-
speld opgespeld en natuurlijk bloemen. 
Zij zijn de eerste leden die dit gouden 
jubileum bereiken. 
Anton was behalve muzikant (hoornist) 

ruim tien jaar voorzitter van het orkest. 
Henk is telg uit een echte orkestfami-
lie: zijn vader richtte in 1961 het orkest 
mede op. Henk was zelf naast muzikant 
(violist) tevens penningmeester. Twee 
dochters van Henk speelden ook viool 
bij Symfonieorkest Helmond-Venray. Het 
was bijzonder om nu dan toch echt ‘live’ 

deze jubilarissen te mogen huldigen. Im-
mers, het orkest is na ruim een jaar niet 
gespeeld te hebben, op 10 juni pas weer 
begonnen met repeteren, onder leiding 
van de nieuwe dirigent: Samuel Aquirre. 
Wij feliciteren Henk en Anton van harte! 
Wij zijn er trots op dat zij al zo lang trouw 
hun muziekhobby bij ons beoefenen.

De gouden jubilarissen Henk en Anton | F Symfonieorkest Helmond-Venray



12 vrijdag 30 juli 2021 de loop weekkrant HELMOND

€5
korting

BESTEL BIJ JE FAVORIETE 

RESTAURANTS IN HELMOND

mrbutlerhelmond.nl
MET KORTINGSCODE: #MRBUTLER

ARIGATO 

BUFKES HELMOND 

DE STADSKAMER 

DÉLIFRANCE 

LUNCH- EN LEESCAFÉ DE BIEB 

LUNCH EN ZO 

LUNCHROOM DE KEYSER 

ROMONESCO SLAGER TRAITEUR 

SANDROOS   

SAWADY 

THE FOOD STATION HELMOND 

WOKKIE & SNACKIE 

EN MEER …

NIEUW
 

IN HELMOND

WORD
LOGISTIEK 
MEDEWERKER 
VAN 
HUIJBREGTS 
GROEP 
IN HELMOND!
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hef- of reachtruck ga je het volgende doen: hef- of reachtruck ga je het volgende doen: hef- of reachtruck ga je het volgende doen: hef- of reachtruck ga je het volgende doen: hef- of reachtruck ga je het volgende doen: hef- of reachtruck ga je het volgende doen: hef- of reachtruck ga je het volgende doen: hef- of reachtruck ga je het volgende doen: hef- of reachtruck ga je het volgende doen: hef- of reachtruck ga je het volgende doen: hef- of reachtruck ga je het volgende doen: hef- of reachtruck ga je het volgende doen: hef- of reachtruck ga je het volgende doen: 

  Verzamelen van hele zakken Verzamelen van hele zakken Verzamelen van hele zakken Verzamelen van hele zakken Verzamelen van hele zakken Verzamelen van hele zakken Verzamelen van hele zakken Verzamelen van hele zakken Verzamelen van hele zakken Verzamelen van hele zakken Verzamelen van hele zakken 

grondstoffengrondstoffengrondstoffengrondstoffengrondstoffengrondstoffen

  Handmatig scheppen van poeder Handmatig scheppen van poeder 

ingrediënten 

Mogelijkheid tot het werken in 2 ploegen, Mogelijkheid tot het werken in 2 ploegen, Mogelijkheid tot het werken in 2 ploegen, Mogelijkheid tot het werken in 2 ploegen, Mogelijkheid tot het werken in 2 ploegen, Mogelijkheid tot het werken in 2 ploegen, Mogelijkheid tot het werken in 2 ploegen, Mogelijkheid tot het werken in 2 ploegen, 

lekker goed verdienen dus!lekker goed verdienen dus!lekker goed verdienen dus!lekker goed verdienen dus!lekker goed verdienen dus!lekker goed verdienen dus!lekker goed verdienen dus!lekker goed verdienen dus!lekker goed verdienen dus!lekker goed verdienen dus!lekker goed verdienen dus!

Kijk op onze website voor meer informatie Kijk op onze website voor meer informatie Kijk op onze website voor meer informatie Kijk op onze website voor meer informatie Kijk op onze website voor meer informatie Kijk op onze website voor meer informatie Kijk op onze website voor meer informatie Kijk op onze website voor meer informatie Kijk op onze website voor meer informatie Kijk op onze website voor meer informatie Kijk op onze website voor meer informatie 

en solliciteer meteen of kijk voor andere en solliciteer meteen of kijk voor andere en solliciteer meteen of kijk voor andere en solliciteer meteen of kijk voor andere en solliciteer meteen of kijk voor andere en solliciteer meteen of kijk voor andere en solliciteer meteen of kijk voor andere en solliciteer meteen of kijk voor andere en solliciteer meteen of kijk voor andere en solliciteer meteen of kijk voor andere en solliciteer meteen of kijk voor andere en solliciteer meteen of kijk voor andere 

interessante vacatures. interessante vacatures. interessante vacatures. interessante vacatures. 

www.werkenbijhuijbregts.nl
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Hoofdstraat 42, Best, tel.: 0499-329997 
Mierloseweg 329, Helmond, tel.: 0492-536450 
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Bloedwij n en gele rozen: in gesprek met hoofdrolspelers Helmondse tv-serie

Door: Wendy Lodewijk

Het was niet geheel toevallig dat de ont-
moeting in het preHistorisch dorp was: 
regisseur en cameraman Anton van 
Stekelenborg werkt hier. We begonnen 
de avond met een heerlijke barbecue, 
verzorgd door Sven Prince van ‘Bij Puur’, 
die speciaal voor ons was teruggekomen 
op zijn vrije dag. Anton’s collega Gwen 
verzorgde aan het eind van de avond 
een mooie en indrukwekkende rondlei-
ding door het museum, uiteraard met 
bijbehorende verhalen.

Tussen alle bedrijvigheid door, sprak 
ik met een zestal hoofdrolspelers over 
hun achtergrond. Gabriël (die in de se-
rie Herman speelt) vertelde dat hij al 
veel podium- en acteerervaring heeft. 
Hij heeft de toneelschool gedaan en al 
heel wat voorstellingen amateurtheater 
gespeeld. Inmiddels regisseert hij ook 
en geeft hij trainingen. Zijn portfolio is 
uitgebreid; naast toneel en theater is hij 
ook stemacteur, bijvoorbeeld voor com-
mercials of nasynchronisaties. Hetgeen 
waar hij het meest gepassioneerd over 
is, is dat hij met grote acteurs heeft mo-
gen werken in 2 speelfilms.

Jolanda speelt Valerie. Jolanda is ei-
genlijk per toeval op deze rol terechtge-

komen. Ze viel een avondje in tijdens de 
audities, zodat de auditanten een dege-
lijke tegenspeelster hadden tijdens hun 
auditie. Anton was zo enthousiast over 
haar prestaties, dat hij haar ‘gehouden’ 
heeft. Jolanda kent Anton al erg lang, 
onder andere van de zanggroep ‘Dutch 
Show Company’. Jolanda is iemand met 
het nodige lef en zij is dan ook niet ang-
stig om in het diepe gegooid te worden. 
Ook al heeft zij niet echte acteererva-
ring, ze gaat er voor de volle 100% voor 
om alles uit haar rol te halen.

Karin trof ongeveer hetzelfde lot. Ze viel 
in tijdens de audities als Aagje en An-
ton vond haar de “beste Aagje”. Ook zij 
is geen onbekende: ze kent Anton van 
Dit is Helmond én was de babs (buiten-
gewoon ambtenaar van de burgerlijke 
stand) tijdens zijn trouwerij. Karin is 
ook geen actrice, maar is wel gewend 
om een camera op haar snoet gericht te 
hebben en is ook een kei in praten voor 
(grote) groepen mensen. Niet alleen als 
babs, ook bij uitvaarten en tijdens optre-
dens van popkoor Pabo waar zij lid van 
is, heeft zij de nodige ervaring opgedaan. 
“Daarnaast ben ik, als ik mezelf kan zijn, 
lekker melig en joviaal in de omgang. Ik 
denk dat dat in mijn voordeel heeft ge-
werkt”, lacht Karin.
Granit is een Belgische jongeman met 

grootse plannen. In de serie speelt hij 
Joris. Hij droomt ervan om ooit naar 
Amerika te vertrekken en daar carrière 
te gaan maken. Op dit moment is Granit 
al actief als acteur, stuntman en model. 
Hij deed auditie voor de rol als Joris, 
terwijl zijn vriend, Nick J. Thyson dat 
ook deed. Ze wisten het niet van elkaar. 
Toen ze erachter kwamen, gunden ze el-
kaar allebei de rol. “Bij ons heerst totaal 
geen jaloezie. Wij hopen allebei dat onze 
vriend de beste is. En we kunnen na-
tuurlijk ontzettend veel van elkaar leren.”
Nick J. Thyson werd dan wel niet ge-
selecteerd voor de rol van Joris, toch 
wilde Anton hem in de cast houden en 
heeft daarom speciaal voor hem een rol 

‘bijgeschreven’. Nick is eveneens afkom-
stig uit België en timmert daar al aan 
de weg als acteur. Daarnaast is hij druk 
bezig met het opzetten van een eigen 
kledinglijn, waarvan een aantal stukken 
ook in de serie gedragen zullen worden. 
Zijn eigen label, No Ordinary Rebel, laat 
zich omschrijven als ‘a badass with a big 
heart’. Zelfrelativering, humor en liefde 
staan centraal. 
Ten slotte hebben we nog de benjamin 
in het stuk: Casper die Thomas speelt. 
Casper heeft al wat ervaring, ondanks 
zijn jonge leeftijd. Hij heeft gespeeld in 
het theater van zijn moeder, natuurlijk in 
de musical op school en hij heeft zelfs 
met Ernst en Bobbie op het podium 

gestaan. “En ik ben de mini-mascotte 
geweest van ADO”, besluit Casper. Met 
het nieuwe avontuur van ‘Bloedwijn en 
gele rozen’ hoopt hij veel te leren en te 
werken aan zijn toekomst.

Alle acteurs hebben ontzettend veel 
zin in dit project en voelen zich thuis in 
deze gezellige groep. Ze hopen dat het 
een groot succes wordt. “Wie weet komt 
het op Videoland!”

Over de personages die zij gaan spelen, 
verklappen we nu nog even niets. Hou 
de Facebookpagina van Bloedwijn en 
gele rozen én Weekkrant De Loop in de 
gaten voor het laatste nieuws!

HELMOND Het is inmiddels weer een aantal maanden geleden 
dat de audities plaatsvonden voor ‘Bloedwijn en gele rozen’, de 
Helmondse tv-serie die volgend jaar uitgezonden zal worden. 
Woensdag 21 juli kwam een deel van de cast bijeen om elkaar 
wat verder te leren kennen, een bijzondere ontmoeting in het 

preHistorisch Dorp in Eindhoven. Het was gezelligheid troef: de 
acteurs en actrices waren zichtbaar blij om elkaar weer te zien 

en een woordje ‘live’ met elkaar te kunnen wisselen. 

V.l.n.r.: Gabriël, Karin, Granit, Nick, Jolanda, Casper | F Wendy Lodewij k

Teun van de Ven uitgeroepen tot held 
DIERDONK Donderdagochtend 22 juli was de spanning om te snijden voor 

groep 6 van Basisschool Dierdonk. De kinderen zaten samen, met camera’s om 
zich heen, te wachten op de burgemeester die, vergezeld van de jeugdburge-
meester en wethouder, wel een heel speciale taak kwam vervullen: ze kwam 

een jeugdlintje uitreiken.

Door: Wendy Lodewijk 

Teun van de Ven was de gelukkige die het lintje op-
gespeld kreeg. En dat was natuurlijk niet zomaar. 

“Je bent een echte Helmondse held!”, aldus de bur-
gemeester. Vorig jaar tijdens een schoolreisje dreig-
de het ernstig fout te lopen met klasgenootje Louïs. 
Bij de botsauto’s stapte Louïs met blote voeten uit 

en trapte op een stuk baan waar blijkbaar stroom 
op stond. Hij kon zich niet meer verroeren en viel. 
Teun treuzelde geen moment en wist direct wat hij 
moest doen. “Ik wist dat ik hem op moest pakken, 
want ik had mijn schoenen nog aan en dan krijg je 
geen stroom.” 
De pientere jongen heeft zijn klasgenootje veel leed 
bespaard en verdient hiermee een lintje. De burge-
meester prees zijn prompte reactie. Teun en Louïs 
zijn al langer vrienden, ook al vóór het incident. En 
deze vriendschap is alleen maar hechter geworden. 

Vanuit de school kregen zij een bioscoopbon om 
samen bijvoorbeeld naar (heel toepasselijk) een hel-
denfilm te gaan kijken. Daarnaast werd de hele klas 
beloofd dat zij samen nog iets leuks gingen doen, 
omdat zij allemaal zo ontzettend goed zijn omge-
gaan met de situatie. De wethouder reikte Teun een 
officiële oorkonde uit en van de jeugdburgemeester 
kreeg hij snoep. Louïs, die wel even naar het zie-
kenhuis moest, maar gelukkig weer snel naar huis 
mocht, besloot de feestelijke bijeenkomst: “Ik ben 
gewoon heel trots op Teun.”  

Teun met zij n oorkonde| F Wendy Lodewij k
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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

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*
ZOMER OPRUIMING

Circle of Gentlemen®

Circle of Gentlemen®

Circle of Gentlemen® Circle of Gentlemen®

Circle of Gentlemen®
Circle of Gentlemen®Circle of Gentlemen®

I.V.M. VAKANTIE ZIJN WIJ
GESLOTEN VAN 17 T/M 25 AUGUSTUS.
Steenweg 34 | 5707 CG Helmond | Tel: 0492-553038

*NIET OP STANDAARD COLLECTIE.

HET HUIS MET DE Exclusieve

50% tot

70%
Voor al uw natuursteen binnen-buitenwerken

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

- Raamdorpels
- Deurlijsten

- Keukenbladen
- Muurafdekken

- Deurdorpels
- Etc.

- Vensterbanken

Beekerheide 26 - Beek en Donk - 0492-729479

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

www.hardstenendorpels.nl

Dé specialist voor de behandeling
van huidziekten en spataderen

Spatader behandelcentrum
Helmond

Dr. Roeland Ceulen
dermatoloog

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

behandeling van spataderen? 
Onze deskundige dermatologen zijn gespecialiseerd 
in de diagnostiek en behandeling van alle soorten 
spataderen. Met medische indicatie 100% vergoed door 
alle zorgverzekeraars. 
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Gewenste fusie versterkt het onderwijs in de Brainportregio en omstreken

Groen licht voor fusiepartners Jan van Brabant en De Peel

De bestuurders en Raden van Toezicht 
van SOO Jan van Brabant en Onder-
wijsstichting De Peel geloven sterk in de 
toegevoegde waarde van deze fusie. De 
regio’s Helmond en De Peel zijn sociaal 
economisch en cultureel met elkaar én 
met de Brainportregio en omstreken 
sterk verbonden. 
Bij het samen optrekken in het fusie-
traject is gebleken dat de (organisatie)
cultuur en de opvattingen daarover van 
beide stichtingen goed op elkaar aan-
sluiten. Het onderwijs draagt in hun 
visie voor een groot deel bij aan het 
succes van de regio door samenwerking 
tussen onderwijs onderling, de gemeen-
ten en het bedrijfsleven.

Door de krachten samen te bundelen 
versterken de stichtingen hun innova-
tief vermogen én hun aantrekkelijkheid 
als werkgever, een belangrijk gegeven 
in deze tijd van toenemend lerarente-
kort. De overheid en de maatschappij 
vragen steeds meer om verantwoording 
en kwaliteitsborging van het onderwijs. 
Er zijn in toenemende mate gespecia-
liseerde medewerkers nodig om te on-

dersteunen bij het verantwoord vormge-
ven aan de eisen en vraagstukken waar 
schoolbesturen voor staan. Door samen 
te gaan werken kunnen beide schoolbe-
sturen hieraan op een financieel gezon-

de wijze voldoen. De colleges van B en 
W van de gemeenten Deurne, Helmond, 
Gemert-Bakel en Laarbeek worden ge-
vraagd om advies uit te brengen over de 
voorgenomen fusie. Tevens wordt aan 

de betrokken gemeenschappelijke me-
dezeggenschapsraden gevraagd om in 
te stemmen met de fusie. Na de zomer-
vakantie worden de voorbereidingen op 
de fusie voortgezet.

REGIO Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant en Onderwijsstichting De Peel (Commanderij College en Willibrord Gym-
nasium) hebben na een onderzoekperiode groen licht gegeven voor het vervolgproces dat gaat leiden tot een fusie per 1 januari 
2022. De stichtingen staan in de toekomst open voor eventuele nieuwe onderwijspartners uit de Brainportregio en omstreken, 

om in gesprek te gaan om de krachten te bundelen.

 F | Jan van Brabant

Winnaars 
Zomeractie 

Winkelcentrum
Brandevoort

Brandevoort: De prijsuitreiking 
van de zomeractie in winkel-
centrum Brandevoort werd op 
donderdag 22 juli verricht. De 
16 winnaars hebben allemaal 
persoonlijk bericht gekregen en 
kunnen hun prijs in de winkel 
van ZUS ophalen. De organisa-
tie was in handen van alle on-
dernemers van het winkelcen-
trum Brandevoort.

Deze wedstrijd leverde enorm veel 
enveloppen op, waaruit 16 win-
naars werden gekozen. De hoofd-
prijs was voor de familie Huisman. 
Zij wonnen waardebonnen ter 
waarde van 500 euro, vrij te beste-
den bij alle winkels in winkelcen-
trum Brandevoort.

Alle winnaars hartelijk gefeliciteerd 
namens alle winkeliers en veel ple-
zier met jullie prijzen!

Herensociëteit Gezelligheid viert 150-jarig bestaan

Voorzitter Jan Martens van de sociëteit 
vertelt enthousiast over zijn vereniging, 
waar hij al elf jaar de leiding heeft. “Onze 
club is alleen toegankelijk voor manne-
lijke leden en biedt tal van activiteiten. 
Er is een kookclub, biljartclub, kaart-
club en daarnaast worden er lezingen 
gegeven over de meest uiteenlopende 
onderwerpen. Soms educatief en soms 
inzicht verschaffend. Jaarlijks hebben 
we een Heerendiner en een kerstdiner 
waarbij de partners aanwezig zijn. Het 
pand heeft een eigen keuken, tv, biljart, 
beamer en een bar met bier van het vat. 
Onze vereniging heeft een culturele en 
buurtfunctie en is vanzelfsprekend een 
netwerkclub.” 

Jan nodigt dan ook graag Helmondse 
mannen uit om lid te worden van de ver-
eniging. www.societeitgezelligheid.nl 

Stukje geschiedenis
Sociëteit Gezelligheid is in 1871 ont-
staan uit de netwerkbijeenkomsten 
van fabrieksdirecteuren zoals De Wit, 
Begemann en anderen die kennelijk 
behoefte hadden aan bijeenkomsten 
met andere ondernemers. Zij vonden 
toen hun domicilie in de toenmalige 
‘Korenbeurs’. In die eerste jaren schom-
melde het aantal leden tussen de dertig 
en veertig. Toch een aanzienlijk aantal, 
want het lidmaatschap was destijds 
vastgesteld op 15 gulden per jaar, wat in 
die tijd een behoorlijk bedrag was. Maar 
daar kregen de leden ook wel wat voor 
terug. Heel belangrijk in die jaren was de 
leestafel met de dagelijkse krant en er 
werden ook concerten verzorgd en een 
piano was een van de meubelstukken 
in de sociëteit. Een georganiseerd ‘bal 
bij kunstlicht’ zorgde ervoor dat de kas-

telein de huur opzegde en de sociëteit 
op zoek moest naar een nieuwe locatie. 
Dat werd opgelost door een eigen pand 
te kopen in de Veestraat. De vereniging 
legde een eigen kegelbaan aan, dat werd 
gevierd tegelijkertijd met het 10-jarig be-
staan en onder protest van de heren in 
aanwezigheid van dames. In oktober 

1937 wordt het pand verkocht en krijgt 
de vereniging onderdak aan het kanaal 
in het pand van de Kaulenstichting. 
Na lang beraad besluit de sociëteit een 
perceel op de hoek Aarle-Rixtelseweg 
en Prins Bernardlaan aan te kopen en 
sticht daar het huidige pand van So-
ciëteit Gezelligheid, dat op 24-7-1938 

feestelijk in gebruik werd genomen.  So-
ciëteit Gezelligheid wil extra aandacht 
besteden aan het jubileum. En meer in-
formatie is welkom! Wie heeft er op zol-
der nog foto’s, anekdotes of meer infor-
matie liggen en wil deze ter beschikking 
stellen? Mail dan naar AnjaDonkers@
ditishelmond.nl

HELMOND Herensociëteit Gezelligheid is er al een 
paar jaar mee bezig: op 13 september viert de vereniging het 
150-jarig bestaan. Daarvoor is er een feestcommissie opge-

richt, die in de afgelopen tijd de geschiedenis van de sociëteit 
heeft doorgelicht. Tijdens de zoektocht naar de historie van de 
vereniging kwamen natuurlijk ook de anekdotes boven water, 

waar de mannen nog hartelijk om kunnen lachen…
of hun wenkbrauwen over fronsen. 

F | Sociëteit Gezelligheid

www.helmondnu.nl
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POETSEN
OUDERWETS

Heeft u hulp nodig bij het huishouden?

Dan zit u bij ons goed!
Het menselijke aspect, de persoonlijke aandacht, (dat door de regering flink 
is wegbezuinigd) is ons specialisme. Een praatje, een vriendelijk gebaar of 
een extra beetje aandacht, het kost niks en de winst is juist voor u enorm.
 
Uiteraard zijn wij een hulp in de huishouding waar hygiëne hoog in het 
vaandel staat. Schoonmaken is ons vak en onze passie. Huishoudelijk 
hulp aanbieder voor de WMO Helmond en Peelgemeenten.

Door onze ervaring 
weten we wat u wilt!

• Betrouwbare organisatie

• Betrouwbare hulp

•  Het antwoord “Nee” staat 

 niet in ons woordenboek,

 alles wat u niet meer 

 kunt hebben we een 

 oplossing voor!

Aarzel niet langer en 
neem contact met 
ons op dan komen 
we er samen uit!

Wethouder Den Oudenstraat 4
5706 ST Helmond

www.ouderwetspoetsen.nl
info@ouderwetspoetsen.nl

06-10801458
0492-785295

VOOR ALS HET 
ECHT SCHOON 

MOET ZIJN
FLEXIBEL EN 

BETROUWBAAR
VOLG ONS OP 

FACEBOOK

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

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

CENTRUM De Lambertuskerk aan de Kerkstraat 
te Helmond mag vanaf 24 juli weer open voor be-
zoek. De kerk bezoeken dan tot 1 oktober op de 
woensdagen tussen 14 en 16 uur, op de zaterdagen 

tussen 12 en 16 uur en op de laatste zondag van de 
maand tussen 14 en 16 uur. In de zijbeuken zijn ook 
de muurschilderingen te bewonderen die vorig jaar 
zijn gerestaureerd door leerlingen van de schilders-
school uit Boxtel.

RIJPELBERG Zaterdag 31 juli is Repaircafe Rij-
pelberg van 11.00 uur tot 14.00 uur geopend. U 
kunt bij ons terecht voor gratis reparaties van onder 
andere huishoudelijke apparatuur, elektrische ge-
reedschappen, video/audio, speelgoed, computers 
en fietsen. 
Alle Helmonders zijn welkom! Voor verdere info zie 
onze Facebook-pagina www.facebook.com/repair-
caferijpelberg.

MIERLO-HOUT Pubquiz in Café de Karper, Wal-
visstraat 34, Mierlo-Hout, op zaterdag 31 juli, de 
eerste na de coronaperiode. Aanvang 19.00 uur, 
het quizzen is kosteloos. U kunt inschrijven tot en 
met zaterdag 31 juli 12.00 uur, met teams van 2 tot 
5 personen. Samen maken zij uit wie de slimste is 
in Café de Karper voor de maand juli. Zo’n geweldi-
ge zaterdagavond in Café de Karper! Waar UIT nog 
IN Is, doch zonder U, geen succes.

tussen 12 en 16 uur en op de laatste zondag van de 
maand tussen 14 en 16 uur. In de zijbeuken zijn ook 

www.helmondnu.nl
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5 feiten over de woningmarkt in de zomer

5 feiten op een rij
1. Zomerse prijzen tot nu 
toe lager dan in voorjaar
Van mei tot en met augustus stijgen de 
woningprijzen vrijwel altijd: ze stijgen 
het hardst of dalen het minst. Deze 
zomerstijging zagen we de afgelopen 
10 jaar. Uit de eerste zomermaanden 
van 2021 blijkt echter een ander beeld: 
de gemiddelde prijs lag in mei en juni 
2021 lager dan in het voorjaar. Door 
de vrijstelling van overdrachtsbelasting 
voor 35-minners stegen de prijzen in 
het voorjaar ontzettend hard. Hierdoor 
is het mogelijk dat in de zomer van 2021 
de sterke prijsstijging ten opzichte van 
het voorjaar uitblijft.

2. Kopers onderzoeken 
mogelijk aankoop vakantiewoning
Populaire vakantiebestemmingen in ons 
land zijn bijvoorbeeld de Waddeneilan-
den en de vakantieparken. Veel mensen 
gaan in de zomer(vakantie) op zoek naar 
een vakantiewoning. Daardoor zien we 
in het najaar meer woningtransacties, 
een paar maanden daarvoor wordt de 
koop rondgemaakt. In het najaar van 
2020 lag de piek door anticipatie op 
de gewijzigde overdrachtsbelasting nog 
hoger dan in voorgaande jaren. Zo wer-
den op de Waddeneilanden in de laatste 
maanden van 2020 ruim 150 woningen 
gekocht door particulieren, bijna 50% 

meer dan in het najaar van 2019. Het-
zelfde geldt voor vakantieparken; ook 
daar zagen we nog niet eerder zoveel 
transacties als in het najaar van 2020. 

3. Meer 2e woningen 
gekocht in kustgemeenten 
In 2020 zijn er 73% meer tweede wo-
ningen gekocht in de kustgemeenten. 
In 2019 werden daar nog 609 2e wo-
ningen gekocht, en in 2020 waren dit 
er 1.052. Het aandeel gekochte 2e wo-
ningen steeg in deze gemeenten van 5% 
naar 5,6%.
Opvallend is dat er in de laatste 3 maan-
den van het jaar maar liefst 570 2e 
woningen gekocht zijn. Evenals bij va-
kantiewoningen begonnen kopers met 
oriënteren in de zomermaanden. In eer-
dere jaren waren de aankopen nog rede-
lijk gespreid over het jaar, maar in 2020 
vonden verkopen met name plaats aan 
het einde van het jaar. Vooral Vlissingen 
en Velsen vallen op met respectievelijk 
90 en 53 aangekochte 2e woningen in 
het laatste kwartaal van 2020. Dit zou 
te maken kunnen hebben met de gewij-
zigde overdrachtsbelasting.

4. Koopstarters in coronazomer 
actiever dan doorstromers
In de coronazomer van 2020 kochten 
koopstarters relatief meer woningen 
dan doorstromers in vergelijking met 

2019. Het relatieve verschil begint in de 
maand mei, en met name in de maand 
juni is het verschil groot. Doorstromers 
kopen 11% meer woningen en koopstar-
ters kopen maar liefst 22% meer wo-
ningen dan in 2019. Aan het einde van 
2020 zien we een grote relatieve stijging 
bij doorstromers en een grote relatieve 
daling bij koopstarters. Ook hier kan de 
verklaring de gewijzigde overdrachtsbe-
lasting zijn.  

5. Relatief grotere tuinen bij 
zomerse woningtransacties
De zomer is bij uitstek het moment om 
te genieten van de tuin. Wanneer we 
kijken naar de oppervlakte van de tuin 
ten opzichte van de voetafdruk van de 
woning, dan zien we dat deze verhou-
ding de afgelopen 5 jaar in de zomer 
het sterkst toeneemt ten opzichte van 
het voorjaar, met gemiddeld 1,2%. In 
het najaar stijgt het nog iets verder door, 
om vervolgens in het voorjaar weer af 
te nemen en in de zomer weer sterk  
toe te nemen.

REGIO Welk type kopers is actief in de zomer? Kopen zij woningen met een grotere tuin, en wan-
neer worden vakantiewoningen eigenlijk gekocht? Het Kadaster onderzocht de woningmarkt van 

de afgelopen jaren in de zomermaanden mei tot en met augustus.

Rondleidingen H. Maria
Presentatiekerk in Asten 

H. Maria Presentatiekerk in Asten | F Rob Fritsen

ASTEN VVV Asten en Parochie 
Heilige Franciscus organiseren 
rondleidingen onder leiding van 
VVV-gidsen door de H. Maria 
Presentatiekerk in Asten in juli 
en augustus.

Rondleidingen staan gepland op 
zaterdag 7 en 21 augustus. De rond-
leidingen starten om 14.00 uur en 
eindigen tussen 15.00 en 15.30 uur. 
Aanmelden bij VVV Asten is ver-
plicht, de kosten bedragen € 4,50 
per persoon en kinderen tot en met 
7 jaar zijn gratis. Beschikt u over een 
groep en wilt u gebruikmaken van 
een rondleiding op een ander tijd-
stip, dan kunt u hiervoor contact op-
nemen met VVV Asten. Er geldt een 
maximum aantal van +/- 20 perso-
nen per gids. De kosten bedragen € 
4,50 per persoon met een minimum 
van 10 betalende personen / € 45,-. 
De rondleiding duurt 1 – 1,5 uur.

Aan het einde van de 19de eeuw is 
Asten een tamelijk rijk dorp met veel 
fabrieken en welgestelde notabelen. 
Tijd voor een nieuwe kerk, vindt pas-
toor L.J. van de Mortel. Tussen 1896 
en 1898 wordt de kerk gebouwd in 
de toen moderne neogotische stijl. 
Onder leiding van architect Caspar 
Franssen uit Roermond komt het in-
drukwekkende bouwwerk tot stand. 
Er wordt natuurlijk gezegd dat zij de 
mooiste is van alle circa 25 kerken 
die Franssen in Brabant bouwde. Of 
dat waar is, kun je met eigen ogen 
zien. Tijdens een rondleiding met 
een VVV-gids hoor je ‘alles’ over de 

circa 125 levensjaren van de kerk, 
over de verstopte schilderingen die 
in 2019 tevoorschijn zijn gekomen, 
over het hoofdaltaar van Hendrik 
van der Geld (1838-1914) uit Boxtel 
en de kruiswegstatie van Frans Knir-
sch (1920) uit dezelfde plaats. 

Tot de inventaris van de middel-
eeuwse kerk behoren de beelden 
van de calvariegroep (1480-1490) 
en een gepolychromeerde voor-
stelling van de heilige Apollonia 
(1525-1530). De tang in haar rech-
terhand is een verwijzing naar deze 
beschermheilige van tandartsen. De 
beelden kregen een ereplaats in het 
huidige gebouw. Natuurlijk toont de 
kerk, welke ook bekend staat als Ka-
thedraal van De Peel, naast de bloei 
van het Rijke Roomse Leven uit haar 
ontstaansperiode, ook de schade 
van de Tweede Wereldoorlog en de 
veranderingen in de liturgische ge-
bruiken sinds het Tweede Vaticaans 
concilie. 

Ook de muurschilderingen en het 
oxaal zijn meer dan de moeite 
waard; deze laatste bevat sinds 
kort zelfs een tentoonstellingsruim-
te welke waarschijnlijk voor veel 
herkenning zal zorgen. Een bezoek 
brengen aan het oxaal is overigens 
alleen mogelijk indien u goed ter 
been bent. Kortom een bezoek aan 
deze kerk onder leiding van een gids 
is zeker de moeite waard.

Onze VVV-gidsen heten u van harte 
welkom!

Oproep van zanggroep Ankoor uit Mierlo 

REGIO Ben jij de muzikaal leider, 
die popzanggroep Ankoor uit Mier-
lo zoekt? Wij zijn een gemengd 
5-stemmig koor met ongeveer 32 
leden, inclusief combo. Wij la-
ten ons graag uitdagen en willen 
onze gevestigde kwaliteit graag 
behouden. Wil je meer info over 
ons koor, bezoek dan onze website  
www.ankoor.nl.

Mocht je ook piano kunnen spelen tij-
dens repetities en optredens, dan maak 
je ons plaatje helemaal compleet. Wij 
repeteren elke donderdagavond van 
20:00 uur tot 22:00 uur. Tevens zijn 
wij op zoek naar een toetsenist voor ons 
combo. Heb je belangstelling of wil je 
meer info, mail naar info@ankoor.nl 
of bel met het secretariaat van Ankoor: 
Hannie van Gogh 06 – 14 55 90 46.

www.helmondnu.nl
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Denk lokaal, koop lokaal
Wat is het?
Hét Hellemondgift Kadoboek is een 
Helmondse kadogids voor de feestda-
gen. Het is een handig overzicht van 
cadeau-artikelen welke de lokale Hel-
mondse winkelier aan te bieden heeft. 
Wie herkent niet het probleem van ‘Wat 
zal ik toch met Sinterklaas of kerst ge-
ven?’. En hoe handig is het dan dat je op 
je gemak een keuze kunt maken uit vele 
kadotips. 
Medio november valt bij alle inwoners 
deze catalogus op de deurmat. Het is 
de eerste keer dat Adcommunicatie dit 
glossy magazine uitbrengt. Je neemt 
dus als bedrijf geen advertentieruim-
te, maar producten af. Bij elk product 
wordt de prijs vermeld en de winkel 
waar het te koop is. We hebben diverse 
mogelijkheden qua formaten en prijzen. 
Alleen geldt wel: vol=vol. Dus wees er 
snel bij als je mee wilt doen. Aanmelden 
kan tot 25 oktober.

Waarom?
Om ondernemers op een laagdrempeli-
ge manier zich te kunnen laten profile-
ren en inwoners bewust te maken dat 
ze lokaal moeten denken en kopen.

Thema’s in het boek
• Sport, outdoor & reizen
• Beauty & lifestyle
• Wonen, koken, huishouden
• Baby en kind
• Huisdier, tuin, klussen
• Helmondse lekkernijen
• Mode en accessoires
• Overig
• Ondernemersver./winkelcentra

Voorwaarden
• Bedrijven kiezen zelf onder welk
 thema welk product komt. Er kunnen
 meerdere producten geplaatst 
 worden in diverse categorieën.
• Prijzen van producten en acties zijn

 geldig van 20 november t/m 
 31 januari 2022.

Verschijning
Datum: week 45 (11/12 november)
Oplage: 35.000 ex.
Deadline deelname: 25 oktober 2021
Inschrijven: www.hellemondgiftkadoboek.nl

Extra’s
• Adcommunicatie geeft veel 
 exposure aan dit nieuwe product. 
 Zowel via Weekkrant De Loop  
 Helmond als via www.helmondnu.nl
 en social media.
• Elke deelnemer krijgt een poster die
 hij/zij in de etalage kan hangen om
 te laten zien dat ze deelnemer zijn aan
 deze catalogus.
• U wordt hiermee ook automatisch
 deelnemer van de Hellemond-
 gift-waardebon, zie voor de 
 voorwaarden www.hellemondgift.nl

Prijzen en formaten
Bij afname van  1 tot 5 producten:  5 of meer producten:
Product XS:   €   49,00 per product €   44,00 per product
Product   S:           €   79,00 per product €   71,00 per product
Product   M:           € 125,00 per product € 112,00 per product
Product   L:            € 200,00 per product € 180,00 per product
Product XL:           € 350,00 per product € 315,00 per product
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VALT MEDIO NOVEMBER 2021 ALS GLOSSY IN UW BRIEVENBUS!

Dylan Seys naar
Helmond Sport 

HELMOND Helmond Sport heeft de 24-jarige Dylan Seys aangetrok-
ken, de tweebenige Belgische aanvaller tekent een contract voor een 
jaar met een optie voor nog een jaar.

Dylan Seys speelde in de jeugd van Club Brugge en stroomde vervolgens door naar 
de eerste selectie, echter zonder zijn debuut te maken. De Belgische club verhuurde 
hem tweemaal, eerst aan Hapoel Akko dat op het hoogste Israëlische niveau uit-
komt en daarna aan FC Twente. Bij de Tukkers komt hij aan zeventien wedstrijden 
in de eredivisie. Daarna maakte hij de overstap naar RKC Waalwijk, waarmee hij in 
2019 naar de Eredivisie promoveerde. Sindsdien kwam hij ook nog uit voor het Bel-
gische Excelsior Moeskroen en afgelopen seizoen voor het Nederlandse Excelsior 
Rotterdam. Met ruim honderd wedstrijden in het betaalde voetbal gaat Seys het ko-
mende seizoen tot de meest ervaren spelers behoren uit de selectie van Wil Boessen

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

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

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

Europa’s meest 
verkochte fotoboek

100%
Tevredenheidsgarantie

Dagelijks bereikbaar op 
0341-255 400

Gecertificeerd duurzaam

Nu 10%
korting op alle
fotoproducten!*

WWW.CEWE.NL/ADCOM

www.cewe.nl/adcom

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

Maak van je fotoboek een
echte eye-catcher
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andere acties.

Naar de oogarts of naar de optometrist? 
Nieuw zorgpad Oogheelkunde

Toen Martien van den Biggelaar (83) uit 
Deurne door zijn huisarts werd verwe-
zen naar de optometrist, vond hij dat 
prima. “Ik ga liever niet naar het zieken-
huis als het niet hoeft”, zegt hij. “Bij de 
opticien hier in het centrum kon ik me-
teen terecht bij de optometrist. Ik heb 
een prikkelend gevoel aan mijn oog en 
dat werd voor mijn gevoel steeds erger. 
De optometrist heeft het nagekeken. 
Daarna heeft hij contact gehad met het 
ziekenhuis en ’s middags kreeg ik al een 
recept. Een prima oplossing, vind ik. Als 
ik zelf een afspraak in het ziekenhuis 
had moeten maken, had het zeker een 
aantal weken geduurd.”

Logische stap
Kern van de nieuwe regionale samen-
werking is dat de huisarts niet iedereen 
met oogklachten direct instuurt naar 
het ziekenhuis. Ivo Bierens is niet alleen 

huisarts, maar ook medisch directeur 
van zorggroep ELAN. Hij is blij met de 
nieuwe werkwijze. “Er zijn duidelijke 
criteria opgesteld over wanneer we ie-
mand al dan niet naar de oogarts of naar 
de optometrist moeten doorverwijzen. 
Wat ons betreft is dit een logische stap. 
De optometristen kunnen een aantal za-
ken, zoals bijvoorbeeld droge ogen of een 
verdenking van verhoogde oogdruk, uit-
stekend diagnosticeren en behandelen.  

Zien ze een patiënt met een complexer 
probleem, dan is het voordeel dat zo 
iemand veel eerder in het ziekenhuis te-
recht kan.” Dat laatste is het geval omdat 
alle patiënten die een optometrist zien 
op verwijzing van een huisarts, binnen 
twee dagen digitaal beoordeeld worden 
door een oogarts in het ziekenhuis. Die 
arts krijgt alle meetgegevens en even-
tuele foto’s van de optometrist doorge-

stuurd. Is het nodig dat een patiënt toch 
snel gezien wordt, kan er direct een af-
spraak gemaakt worden.

Minder doorverwijzingen
Ook oogarts Anke Pronk van het Elker-
liek ziekenhuis is enthousiast. “De op-
tometrist heeft een vierjarige hbo-oplei-
ding achter de rug en is opgeleid om de 
gezondheid van de ogen te beoordelen 
en eventuele oogziektes en afwijkingen 
te constateren. Het is het streven dat 
een patiënt binnen vijf werkdagen ge-
zien wordt door de optometrist. Op deze 
manier hoeft naar schatting zestig pro-
cent van de patiënten die de optometrist 
ziet, niet naar ons verwezen te worden. 
Dit betreft dus verwijzingen die in prin-
cipe ook niet nodig zijn. 
Fijn voor de patiënt die veel eerder ge-
holpen wordt, niet onnodig naar het zie-
kenhuis hoeft én geen eigen risico hoeft 
te betalen. Én fijn voor de mensen met 
complexere oogklachten omdat die nu 
sneller bij de oogarts terecht kunnen.” 
De pilot in de regio is gestart met opto-

metristen in Someren en Beek en Donk. 
Inmiddels is het project uitgebreid en 
kunnen patiënten ook terecht bij op-
tometristen in Deurne en Helmond. 
Veelal zijn deze onafhankelijk werkende 
optometristen een of twee dagdelen per 
week aan het werk bij een lokale opti-
cien.

Duurzame coalitie CZ
Het nieuwe zorgpad Oogheelkunde is 
een initiatief dat tot stand is gekomen 
in samenwerking met de Oogvereni-

ging. Het is een mooi voorbeeld van één 
van de zorgvernieuwingsprojecten die 
dankzij de duurzame coalitie met CZ het 
afgelopen jaar in een versnelling zijn ge-
komen. Waar voorheen elk jaar opnieuw 
afspraken werden gemaakt met zorg-
verzekeraar CZ, heeft het Elkerliek nu 
meerjarige afspraken gemaakt, waarin 
samen wordt gekeken naar slimme 
manieren om de zorg in het ziekenhuis 
toegankelijk én betaalbaar te houden 
en tegelijkertijd het werkplezier van de 
zorgprofessionals te vergroten. 

F | Elkerliek Ziekenhuis

REGIO Het wordt steeds drukker bij de oogarts. Mensen worden ouder en door die vergrijzing 
krijgen ook steeds meer mensen oogklachten. Op zoek naar een oplossing voor de steeds langer 
wordende wachttijden, hebben oogartsen van het Elkerliek, huisartsen en optometristen in de 
regio Helmond elkaar gevonden. Patiënten met minder complexe oogklachten worden door de 

huisarts verwezen naar een gekwalificeerd optometrist in de regio in plaats van naar de oogarts. 
Hierdoor wordt de wachttijd in het ziekenhuis korter. “We leveren zo de juiste zorg op de juiste 

plek”, vinden oogarts Anke Pronk en huisarts Ivo Bierens.
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HOOFDSPONSER

RIT DATUM PARCOURS   STARTPL. AANKOMST KM SOORT
1 ZA-14  Burgos ≥  Burgos 8 ITT
2 ZO-15  Caleruega ≥ Burgos 170 VLAK
3 MA-16 Santo Domingo de Silos ≥ Picón Blanco 203 BERG
4 DI - 17  El Burgo de Osma ≥ Molina de Aragón 164 VLAK
5 WO-18 Tarancón ≥  Albacete 184 VLAK
6 DO-19  Requena ≥ Alto de la Montaña de Cullera159 HEUV
7 VR-20  Gandía ≥ Balcón de Alicante 152 BERG
8 ZA-21  Santa Pola ≥ La Manga del Mar Menor 163 VLAK
9 ZO-22  Puerto-Lumbreras ≥ Alto de Velefique 188 BERG

MA-23rustdag ≥ rustdag RUST
10 DI-24  Roquetas de Mar ≥ Rincón de la Victoria 190 HEUV
11 WO-25 Antequera ≥ Valdepeñas de Jaén 132 HEUV
12 DO-26  Jaén ≥ Córdoba 167 HEUV
13 VR-27  Belmez ≥ Villanueva de la Serena 197 VLAK
14 ZA-28  Don Benito ≥  Pico Villuercas 160 BERG
15 Z0-29  Navalmoral de la Mata≥  El Barraco 193 HEUV

MA-30rustdag ≥ rustdag RUST
16 DI-31.  Laredo ≥ na Santa Cruz de Beza 171 VLAK
17 WO-1  Unquera ≥  Lagos de Covadonga 182 BERG
18 DO-2  Salas ≥  Altu d’El Gamoniteiru 159 BERG
19 VR-3  Tapia ≥  Monforte de Lemos 188 VLAK
20 ZA-4  Sanxenxo ≥ Mos. Castro de Herville 174 HEUV
21 ZO-5  Padrón ≥ Santiago de Compostela 33,7 ITT

ORGANISATOR  PIERRE SNIJDERS

RIT DATUM PARCOURS   STARTPL.PARCOURS   STARTPL. AANKOMSTPARCOURS   STARTPL.

U GAAT GENIETEN VAN DEZE MOOIE RONDE VAN SPANJE.MAAR….U GENIET NOG MEER ALS U MET ONS SPEL
thoutswielerspel.nl    MEESPEELT U kunt een inschrijfformulier aanvragen bij  pierre.snijders@hotmail.nl
MEER SPANNING…MEER BELEVING EN ELKE DAG KRIJGT U DE STAND TE ZIEN OP ONZE SITE
HOE U EN UW MEDESPELERS GESCOORD HEBBEN. EN OOK NOG OF U EEN DAGPRIJS GEWONNEN HEEFT.
DIT SPELEN WIJ SAMEN 21 DAGEN,UITZENDINGEN ZIJN OOK 21 DAGEN TE VOLGEN.
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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 29 juli – 8 augustus 2021 / week 30 en 31

Donderdag 29 juli: H. Martha
19.00 uur Luciakerk - pastoor Scheepers

Zaterdag 31 juli 
17.00 uur Helmond-West - pastoor Scheepers
Intenties: Theo van Mullekom
19.00 uur Luciakerk - pastoor Scheepers

Zondag 1 augustus 18e zondag door het jaar B
09.30 uur Luciakerk - pastoor Scheepers
Intenties: Noud en Nelly Meulendijks-Smits; Maria van den Berg-Jacobs; 
Marie-Thérèse Panhuizen;
11.00 uur Trudokerk - pastoor Scheepers
Intenties: Ciska de Kok en haar overleden ouders en verdere familieleden; 
Bernard Bergkamp; Riet van Dijk-Hendriks; Marinus Raijmakers; Ciska 
Kerkhof-Sijmens; Jac en Trees Jansen-Wijnheimer en familie Wijnhei-
mer-Roelofs; Jeroen Kager;
Elly Swinkels- Strijbosch; Ad Mutsaers; Antoon Derks; 
Gerrie van der Burgt.

Donderdag 5 augustus 
19.00 uur Luciakerk - pastoor Scheepers

Zaterdag 7 augustus 
17.00 uur Helmond-West - pastoor Scheepers
Intenties: Toon en Mia van den Reek-Canters; Overleden ouders Ge-
ven-Giebels
19.00 uur Luciakerk - pastoor Scheepers
Intenties: Freddy van Brussel; Goen van Lieshout

Zondag 8 augustus 19e zondag door het jaar B 
09.30 uur Luciakerk - pastoor Scheepers
Intenties: Toos Huijbers-Adelaars; Pierre Dirks
11.00 uur Trudokerk - pastoor Scheepers
Intenties: Riet Boetzkes-Heijwegen; Hans van der Meulen; Gerard de Wit; 
Christien Coolen-van der Linden; Yvonne Mutsaers-Slegers; Frans Sche-
pers; Joep Corstens; Piet van de Kemenade; Arthur van den Boom.

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

‘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

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

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

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

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

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

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

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

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

Drukwerk/outdoor

info@adcommunicatie.nl  |  www.adcommunicatie.nl  |  0492-845350
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LEUK VOOR JEZELF OF JE TEAM, LAAT ZIEN DAT JE UIT HELMOND KOMT!

1 shirtkleur, 
1 (zelfde tekst) opdruk

€ 15.- per stuk

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

€ 10.- per stuk

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

€ 12.- per stuk

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

€ 9.- per stuk

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

€ 11.- per stuk

Met standaard tekst of eigen tekst. Kleuren shirt: zwart, grijs, geel, oranje of rood. Beschikbaar in 
XS-S-M-L-XL-XXL Stuur je bestelling onder vermelding van: shirtkleur, maat, aantal en tekst naar 

info@adcommunicatie.nl Wij accepteren de Helmondgift Cadeaubon!

Logo in FC:

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

Ma, 
ge bent mun

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

maar wit da...
Ik kei veul van

jaw hauw!

Logo in FC:

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

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

 

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

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

MONDKAPJES

Bestellen? Mail naar info@adcommunicatie.nl

MONDKAPJESMONDKAPJESMONDKAPJES

Wekelijkse wandel- of fietschallenge voor 
Brabanders met beperking of aandoening

Elke maandag een nieuwe challenge
Van 26 juli tot en met 13 september 
staat er iedere maandag een nieuwe 
challenge op www.unieksportenbra-
bant.nl. De challenges zijn laagdrem-
pelig en kunnen uitgevoerd worden 
tijdens een wandel- of fietstocht. Denk 
bijvoorbeeld aan ‘Maak een foto van je 
eerste wandeling’, ‘Spot een dier tijdens 
je wandeling of fietstocht’ of ‘Deel jouw 
tip om wandelen of fietsen nog leu-
ker te maken'. Iedere week worden er 
één of meerdere prijzen verloot onder  
de deelnemers.

Wandelen of fietsen voor een 
gezonde leefstijl
Tijdens de zomermaanden zijn veel ver-
enigingen gesloten. Toch is het belangrijk 
om ook dan in beweging te blijven. Wande-
len of fietsen is dan een goed alternatief. 
Regelmatig wandelen of fietsen is goed 
voor hart- en bloedvaten, het verhoogt de 
weerstand en het draagt bij aan een goed 
humeur en een gezonde leefstijl. En een 
gezonde leefstijl is enorm belangrijk, zoals 
het afgelopen jaar ook wel is gebleken. 
Bovendien is zowel wandelen als fietsen 
laagdrempelig en kun je het overal en op je 

eigen niveau doen. De challenges zorgen 
voor een extra stimulans om iedere week 
te gaan wandelen of fietsen.

Gratis beweegadvies
Uniek Sporten De Peel is één van de zeven 
sportloketten van Uniek Sporten Brabant. 
De beweegcoaches van Uniek Sporten De 
Peel bieden het hele jaar door gratis hulp 
aan mensen met een beperking of aan-
doening bij het vinden van een passen-
de sport of beweegvorm. Op de website 
www.unieksportenbrabant.nl staan de 
contactgegevens van alle beweegcoaches.

REGIO Regelmatig bewegen is gezond. Ook in de zomermaanden is het belangrijk om in bewe-
ging te blijven. Daarom organiseren Uniek Sporten Brabant (onderdeel van BrabantSport) en 
Uniek Sporten De Peel deze zomer wekelijkse challenges. Hiermee willen zij mensen met een 

beperking of chronische aandoening stimuleren om in beweging te blijven én het bewegen leuker 
maken. De challenges zijn uit te voeren tijdens een wandel- of fietstocht en deelnemers maken 

iedere week kans op leuke prijzen.

Mayke Muller kreeg de diagnose MS en is toen gaan wandelen. Met professionele begeleiding keek zij wat mogelijk was. “Eerst een kilo-
meter lopen. Dat werd gaandeweg vijf kilometer, tien kilometer en zelfs 25 kilometer.” | F Uniek Sporten De Peel

Natuurfotowedstrijd ‘seizoenen’
bij 50-jarig bestaan IVN Geldrop
REGIO Een natuurfotowedstrijd maakt deel uit van de jubileumacti-
viteiten van IVN Geldrop. Tot 30 september kunnen amateurfotogra-
fen drie foto’s inzenden. De twaalf beste seizoensfoto’s worden met 
naamsvermelding opgenomen in een natuurkalender. De makers er-
van ontvangen gratis een kalender en voor de beste foto is er ook een 
cadeaubon. 

Fotogenieke natuur – maar verstoor die niet!
Geldrop en haar (nabije) omgeving heeft veel natuur, zoals de Strabrechtse 
Heide en het beekdal van de Kleine Dommel. Via een fotowedstrijd en na-
tuurkalender wil IVN Geldrop de schoonheid van de natuur in al zijn facetten 
onder de aandacht brengen. Als je goed kijkt, ontdek je dat zelfs de kleinste 
zwammetjes en insecten wonderschoon zijn! Wie de natuur beleeft en ervan 
geniet, voelt zich gelukkiger. En wat je gelukkig maakt, wil je behouden. Niet 
alleen landschappen kunnen dus op de kalender een plaats veroveren. De fo-
tografen mogen ook foto’s insturen van in onze omgeving voorkomende wilde 
dieren, planten en andere organismen. Vanzelfsprekend ga je als bewonder-
aar de natuur niet verstoren!

Reglement
Alleen amateurfoto’s die in Geldrop of directe omgeving gemaakt zijn, komen 
in aanmerking voor opname in de kalender en de extra prijs: een cadeaubon 
van de lokale middenstand. Iedere deelnemer mag drie foto’s insturen, ge-
nomen in 2020-2021. De foto’s worden beoordeeld door enkele leden van 
de Werkgroep Natuurfotografie van IVN Geldrop. Iedereen, ook mensen van 
buiten gemeente Geldrop-Mierlo, mogen meedoen. Alleen juryleden zijn van 
deelname uitgesloten. De foto’s mogen gemaakt zijn in Geldrop-Mierlo, maar 
ook in de buurgemeenten.

Inzendingen
Inmiddels heeft de fotogroep al diverse inzendingen ontvangen. Maria van 
Mensfoort uit Nuenen maakte een foto van een fuut bij het kanaal. Duidelijk is 
te zien dat er een aantal eieren in het nest ligt. Hiermee is het een fraai voor-
beeld van een lentefoto. De inzending van Elly van den Heuvel uit Geldrop laat 
het hoge water in de Kleine Dommel bij de Helze zien. De overwegend kale 
bomen met een beetje ontluikend groen wijzen op een late winter- of vroege 
voorjaarsfoto.
De fotowedstrijd loopt nog enige tijd: tot 30 september kan men foto’s als 
jpeg-bestand naar foto.ivngeldrop@gmail.com sturen. Meer informatie en 
wedstrijdvoorwaarden staan op www.ivn.nl/geldrop en op Facebook.

Hoog water | F Elly van den Heuvel
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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.

BUSINESS     OWNER

Wilt u kennis maken met de producten van Forever, 
bel dan vrijblijvend voor een afspraak. Geen party of 
andere verplichtingen. De producten zijn uit voorraad 
leverbaar en te bestellen. (Forever Business Owner). 

Forever is The Aloe Vera Company. De grootste teler, producent
en distributeur van aloe vera producten ter wereld

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

Lenie Klaasen (Adviseur) 06-52716622

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

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

Maaslaan 206, 
Helmond

0492-513025

Nieuwe behandelmethode bij 
(chronische) klachten

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

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

Bowen MierloBowen Mierlo

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

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

Te koop. Zeer goede staat. Mini bike, Movistar. 
Moet lopen. €150,- 06-52723422

TE KOOP

AUTO’S/MOTOREN

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

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