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300
OCCASIONS

AUTODROOM
HELMOND

gaat metgaat met
VAKANTIE
in week 32 
en week 33

verschijnt er
geen krant

gaat met

#1: Frans Joseph v Thielpark - Oude Huys – Haaglaan.

#2: Trambaan-Lavendelheide-Rivierensingel.

#3: Lingestraat-IJsselstraat-Waalstraat-Rivierensingel.
bezorging@deloop.eu 
06-18938912 

BEZORGERS
GEZOCHT

Prettige vakantie!
Vakantie! Veel mensen zijn nu volop aan het genieten van een welverdiende vakantie of gaan er binnenkort aan 

beginnen. Wij van Weekkrant De Loop gaan de komende twee weken er ook even tussenuit, in week 34 (26/27 augustus) 
komen wij weer fris en fruitig terug. Fijne vakantie!

F | Ray Nicholson
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€5
korting

BESTEL BIJ JE FAVORIETE 

RESTAURANTS IN HELMOND

mrbutlerhelmond.nl
MET KORTINGSCODE: #MRBUTLER

NIEUW
 

IN HELMOND

Actieradius tot 455 km.*

씲379 p/m379
Vanaf:

De Kia e-Niro.

Tijdelijk extra scherp geprijsd

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

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

*Volgens WLTP

VDNS Helmond 
Varenschut 21D
Tel. 0492 - 588 970
kia-vdns.nl
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Omdat iedereen anders is...

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

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

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

Summer Edition van 
Helmond Hangout start in augustus!

Deze zomer gaat Hangout door met 
een speciale Summer Edition. Vanaf 
begin augustus verschijnen op www.
helmond-hangout.nl nieuwe, meestal 
gratis, activiteiten waarvoor kinderen 
en jongeren zich kunnen aanmelden. 
We bieden ze graag een fantastisch 
programma aan. Dat hebben ze na dit 
ingewikkelde schooljaar verdiend en ze 
hebben het ook keihard nodig! Check 
onze website daarom regelmatig. We 
hopen ons aanbod nog wat verder uit 
te breiden en roepen ondernemers, 
verenigingen en organisaties op om 

met ons mee te doen. Organiseer je in 
de komende weken (tot en met 5 sep-
tember) een activiteit die je graag via 

Helmond Hangout wil promoten of heb 
je een goed idee voor een leuke nieuwe 
activiteit? We denken en doen graag met 
je mee!  Neem contact met ons op via 
info@helmond-hangout.nl. We zijn 
ook telefonisch bereikbaar via 06 – 81 
53 16 42 (Elke Minnebach) en na 16 au-
gustus via 06 – 29 34 00 67 (M’hamed 
Yahia).

Samen maken we er voor alle 
kinderen en jongeren in Helmond 
een mooie zomer van!
Team Hangout – Helmond

HELMOND Midden in de lockdown is Helmond Hangout opgericht met allerlei online 
activiteiten voor Helmondse kinderen en jongeren. Het platform werd al snel een groot succes 

en telde binnen een paar maanden meer dan 4.300 deelnemers! 

F | Helmond Hangout

Nieuwe kleding voor ambulancezorgverleners: 
zelfde vak, nieuw pak

REGIO De ambulancezorgverleners 
van de GGD Brabant-Zuidoost dragen 
sinds eind juli hun nieuwe uniform.

Herkenbaar
De oude ambulancekledinglijn was ruim 
15 jaar oud en heeft ingeboet aan her-
kenbaarheid. Diverse andere sectoren, 
zoals bijvoorbeeld EHBO-ers en repa-
triëringsmedewerkers, dragen kleding 
die veel lijkt op de oude geel met blauw/
groene pakken. Gezien de speciale 
taken en bevoegdheden van ambulan-
ceprofessionals is het belangrijk dat zij 
kleding dragen waarin iedereen hen di-
rect herkent. 

Modern en representatief 
De oude pakken voldeden bovendien 
niet meer aan de huidige tijd, ook niet op 
de manier waarop ze werden gemaakt. 
Het katoen is vervangen door stoffen 
die minder milieubelastend zijn. Meer 
gedekte kleuren zijn in de plaats geko-
men van het fluorescerende geel en 
blauw van het oude uniform. De kleding 
is strakker van snit en er is nu ook een 

aparte ‘dameslijn’. Het kledingpakket is 
gebaseerd op hoofdzakelijk gebruik bin-
nenshuis. Want in verhouding werken 
ambulancemensen vaker bij mensen 
thuis dan op straat, om patiënten ver-
volgens naar het ziekenhuis te brengen. 
Daarom is de kleding comfortabel en 
goed draagbaar geworden met minder 
reflectiestrepen. Voor het werken buiten 
op straat hebben de ambulanceprofes-
sionals een reflecterend veiligheidsvest 
om over het uniform aan te trekken. 

Exclusief
Het ontwerp en gebruik van de kleuren 
is gedeponeerd. Ook het gebruikte em-
bleem ‘Star of Life’, het blauwe symbool 
voor dringende medische hulpverlening 
op het uniform, is exclusief voor de am-
bulancezorg beschikbaar om de identi-
teit te waarborgen. 
Wim en Harriët: “We waren echt toe aan 
nieuwe kleding. We dragen ons pak met 
trots; het is mooi, functioneel en het zit 
nog comfortabel ook.”

Ambulanceprofessionals Martijn, Harriët, Wim, Lars, Jasper en Linda showen trots 
hun nieuwe outfit | F Charlotte Grips

Website FairTrade 
Gemeente Helmond live! 
HELMOND Sinds het begin van dit jaar is er een groep vrijwilligers be-
zig om de titel FairTrade Gemeente binnen te halen voor de gemeente 
Helmond. Al geruime tijd wordt er op de achtergrond gewerkt om de 
campagne vorm te geven en bedrijven en organisaties in Helmond te 
betrekken. 

Er is een vragenlijst gestuurd naar ruim 400 bedrijven met meer dan 10 mede-
werkers om de campagne onder de aandacht te brengen en informatie te verza-
melen. Er heeft een mooi artikel gestaan in het magazine Zakelijk Helmond en 
tijdens de FairTrade-week in mei zijn de eerste zichtbare stappen gezet met een 
actie in samenwerking met diverse horecagelegenheden. 

Stichting FairTrade Gemeenten Nederland was ondertussen druk bezig hun 
website in een nieuw jasje te steken. Deze website is nodig om zichtbaar te kun-
nen maken welke bedrijven, organisaties, instellingen, scholen, kerken, winkels, 
horeca et cetera allemaal mee doen. Sinds kort hebben we toegang tot onze 
eigen omgeving op deze website en vol trots kunnen wij nu deze website aan u 
presenteren. Via de volgende URL kunt u zien wie zich allemaal al hebben aan-
gesloten bij onze campagne fairtradegemeenten.nl/gemeente/helmond.

De website wordt regelmatig geüpdatet en bijna dagelijks wordt er contact ge-
legd met potentiële deelnemers in de gemeente Helmond. U kunt ons helpen 
deze website te vullen en daardoor de titel FairTrade Gemeente binnen te halen. 
Kent u  bedrijven, organisaties, instellingen, winkels of horecagelegenheden in 
Helmond die FairTrade producten verkopen of bijvoorbeeld gebruiken in hun ge-
rechten of FairTrade koffie en thee schenken aan hun personeel of klanten? Wijs 
ze dan op onze campagne en laat ze contact met ons opnemen, zodat ook zij op 
de website vermeld kunnen worden. Dat kan via helmond@ftgg.nl of telefoon 
06 – 40 40 80 60.
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Kamerverhuur? Vraag vergunning aan!
Bent u eigenaar of huurder van een woning in Helmond en wilt u kamers 
verhuren? Wij noemen dit kamerbewoning. In de meeste gevallen mag er maar 
één huishouden op een adres wonen. Om kamerbewoning mogelijk te maken 
heeft u een omgevingsvergunning nodig. Op 8 september start een speciale 
uitgifteronde (tenderprocedure) voor kamerbewoning. Van 8 september tot en 
met 5 oktober kunt u een omgevingsvergunning voor 10 jaar aanvragen.

Als u meedoet met deze uitgifteronde is de kans dat voor uw pand toestemming 
wordt verleend groter dan wanneer u op een later moment toestemming vraagt. 
Wij verlenen namelijk geen medewerking aan kamerbewoning, als een pand 
binnen 100 meter van een eerder vergund kamerbewoningspand ligt. 

Voorwaarden en aanvraag indienen
Alle voorwaarden staan in de ‘Beleidsregel kamerbewoning gemeente Helmond 
2021’ op www.helmond.nl. Een aanvraag omgevingsvergunning vraagt u digitaal 
aan via het Omgevingsloket (www.omgevinsgloket.nl). Bereid uw aanvraag goed 
voor. 

Omgevingsvergunning verplicht
In de meeste gevallen geldt dat u zonder omgevingsvergunning geen kamers 
mag verhuren. Wij letten hier de komende tijd extra goed op. 

Bekendmakingen

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

Sectie U, nrs 2298 en 4516 23-07-2021 oprichten 52 tijdelijke woningen 6243153

(Kranenbroek) en 3 gezamenlijke gebouwen

Engelseweg 196 23-07-2021 wijziging voorgevel 6267797

Kavelaarsstraat 2C 26-07-2021 oprichten berging 6272333

Torenstraat 26-07-2021 oprichten 35 appartementen 6260577

Nemerlaerhof 72 27-07-2021 kappen houtopstanden 6272237

Hortsedijk 19 27-07-2021 vervangen loods. 6274173

Mierloseweg 32B-32C / 27-07-2021 wijzigen van detailhandel naar woning, 6276133

Oranjelaan 1 splitsen woningen

Indumaweg, Churchilllaan, 27-07-2021 maken uitweg 6197009

sectie F nr. 522

Herenlaan 157 28-07-2021 wijzigen vloer vliering (constructief) 6277661

Heistraat 131-133 28-07-2021 wijzigen ingang bovenverdieping 6277893

(voorzijde)

Zoete Kers, Kavel 17, 28-07-2021 oprichten woning, maken uitweg 6277819

sectie L 3097

Kaarderhof 22 28-07-2021 plaatsen erfafscheiding 6278919

De Hoefkens, 2, 4, 6 28-07-2021 uitbreiden bedrijfsverzamelgebouw, 6072771

fase 4

Willem Beringplein 76 t/m 96 28-07-2021 werkzaamheden gemeentelijk 6201727

monument

Sportveld achterzijde 29-07-2021 tijdelijke testlocatie GGD COVID-19 50668137

Sporthal de Braak

Ganzewinkel, sectie U 6531 29-07-2021 oprichten woning, maken uitweg 6280003

Kerkpaadje 1 29-07-2021 transformeren pand naar woning 6233105

Geldropseweg 1 29-07-2021 vergroten woning 6282657

Oranjekade Blok J 30-07-2021 wijziging blok j van 4 woningen naar 6270991

8 appartementen

Oranjekade Blok F 30-07-2021 oprichten 18 appartementen 6279643

Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen (2)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Uiverlaan 62 15-02-2021 afwijking bestemmingsplan 5826995

t.b.v. begeleid wonen

Uiverlaan 100 20-02-2021 afwijking bestemmingsplan 5826363

t.b.v. begeleid wonen

Dit is op 26 juli 2021 bekend gemaakt aan de aanvrager. Belanghebbenden kunnen binnen zes 

weken na de bekendmaking aan de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

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! 

‘Wat moet nu waar?’ Die vraag krijgen wij als afvalcoach regelmatig. Begrijpelijk, 
want er zijn ook veel verschillende soorten afval. Iedere afvalsoort wordt anders 
verwerkt en heeft dus een eigen plekje. Neem bijvoorbeeld een vieze pizzadoos. 
De doos is gemaakt van papier.... en toch hoort het bij het restafval. Snapt u het
nog? Wanneer papier vervuild is met etensresten kan het namelijk niet 
gerecycled worden. Dat is zonde. Als we ons afval op de juiste manier scheiden 
kan er iets nieuws van gemaakt worden. 
Zo is de cirkel weer rond! 

Hoe goed scheidt u uw afval? 
Test uw kennis, speel de afval game op 
www.eenafvalheldbespaartgeld.nl en daag uw buren 
en vrienden uit!

Meer informatie
Twijfelt u toch nog over welk afval nu waar in moet? Of wilt u meer weten over 
verwarrende verpakkingen? Raadpleeg dan de afvalscheidingswijzer van Milieu 
Centraal op www.afvalscheidingswijzer.nl of maak een afspraak met ons via 
14 0492.

Succes! 
Yvette en Monique 

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag 24 augustus, 7 september 
en 21 september. Alle vergaderingen beginnen om 13.30 uur. De agenda van de 
vergadering is de dag voorafgaand aan de welstandsvergadering te vinden op 
www.helmond.nl/welstandscommissie. Of mail naar gemeente@helmond.nl. 
Dan ontvangt u de agenda van de welstandsvergadering in uw mailbox.

Wilt u een vergadering online bijwonen dan kunt dit doorgeven via 14 0492 of 
via gemeente@helmond.nl.
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Omgevingsrecht
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat zij van plan 

zijn de vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van Koninklijke 

Textielfabrieken J.A. Raymakers & Co. aan de Kanaaldijk N.W. 61 in Helmond ambtshalve te 

wijzigen. De wijziging heeft betrekking op voorschriften voor energiebesparing.

Inzage

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

6 augustus 2021 tot en met 16 september ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van 

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

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

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

088-3690455

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen 

indienen ten aanzien van de ontwerpbeschikking. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden 

gericht aan burgemeester en wethouders van Helmond, p.a. Omgevingsdienst Zuidoost-

Brabant, postbus 8035, 5601 KA Eindhoven. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen 

kunt u bellen naar de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (088-3690455).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

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

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

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

Elsdonk 28 27-07-2021 vergroten woning 6110193

Brasemlaan 32 27-07-2021 realiseren buitenberging en  6028859

  terrasoverkapping 

Wolfstraat 136 28-07-2021 strijdig gebruik  50567058

Scheepsboulevard 1 29-07-2021 plaatsen gevelreclame 6094963

Valkenhorstlaan 10 29-07-2021 oprichten blokhut 6209757

Sportveld achterzijde  29-07-2021 tijdelijke testlocatie GGD COVID-19 50668137

Sporthal de Braak 

Grasbeemd 1 30-07-2021 vergroten bedrijfspand 5869053

Milieu (2)
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij hebben besloten om op 

basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer maatwerkvoorschriften vast te stellen voor 

Next Level Helmond 2 B.V., Rietbeemdweg 3 in Helmond. Het betreft maatwerkvoorschriften 

voor het aspect geluid.

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  

Rouam, H.  26-03-1987

Dede, E.  04-01-1995

Suszek, J.  07-02-1976

Savins, R.  20-06-1977

Snyers, S.G.  02-02-1977

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

Schaijk van, J.L.  17-08-1999

Goldan, E.G.  12-06-1983

Moćko. T.  13-12-1987

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 

Diaconu, A.I. 05-04-1984

Plutka, E. 02-04-1983

Scheffer, F.W.T. 28-07-2021

Timmermans, M.W.A. 20-04-1972

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. 

Kennisgeving melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval (1)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat er een melding in het kader 

van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is ontvangen van Jansen Infra B.V. voor de 

locatie Kanaaldijk N.O. 82-84 voor de duur van maximaal 6 dagen gedurende de periode van 

2 augustus 2021 tot en met 10 september 2021.

Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische 

afspraak maken met mevrouw J. Aarts van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant via 

(088) 3690 369.
Burgemeester en Wethouders van Helmond 5 augustus 2021

De officiële publicatie van de informatiepagina’s van de gemeente vindt u iedere 
donderdag op www.helmond.nl. In verband met eventuele bezwaartermijnen, 
is de datum van publicatie op www.helmond.nl leidend.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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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

NISTELRODE 10.000M2 MODE/SCHOENEN/SPORT   |   RAVENSTEIN 2.000M2 MODE   |   SCHIJNDEL 1.000M2 MANNENMODE   |   GRATIS VERMAAKSERVICE   |   PERSONAL SHOPPINGNISTELRODE 15.000M2 MODE/SCHOENEN/SPORT   |   RAVENSTEIN 2.000M2 MODE   |   SCHIJNDEL 1.000M2 MANNENMODE   |   GRATIS VERMAAKSERVICE   |   PERSONAL SHOPPING

V E R M A A K  J E  I N  D E  G R O O T S T E  M O D E W I N K E L  VA N  N E D E R L A N D  O F  O P  V A N T I L B U R G O N L I N E . N L

VANAF MAANDAG 9 AUGUSTUS

TOEGANG ALLEEN OP INSCHRIJVING:
WWW.VANTILBURG.NL/STAPELKORTING

SCHRIJF JE NU IN

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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Jaja, ook Weekkrant De Loop heeft 
twee weken vakantie. Dus twee 
weken ginne Ons Marij, dat wordt 
afkicken. Wilde weten wa ik ga 
doen? In ieder geval niet ver weg. 
Deze twee weken blijven we gewoon 
thuis, eind augustus dan zitten we 
een weekje aan de Belse kust op een 
steenworp van het hondenstrand, 
want natuurlijk meugen de hundjes 
mee in een speciaal huiske geschikt 
vur hundjes met een omheinde tuin. 

De  komende weken maken we dag-
tripjes in ons skonne Nederland, ast 
fatsoenlijk weer is. En dan alleen 
waar de hundjes ook welkom zijn, 

want die laten we niet thuis. Maar 
natuurlijk blijf ik ook dagen in en 
rondom Helmond. Bende gullie al 
op ons Helmondse strand gewist? 
Ikke wel en ik waande me echt op 
vakantie. Vurig jaar ben ik hier ook 
geweest en vind het keileuk, het geeft 
je een echt op-vakantie-gevuul, ook 
door de heerlijke zomerse muziek. 
We hebben geen zee in Helmond, 
maar wel een keigaaf echt strand 
in hartje centrum (de foto met dieje 
lekkere cocktail is daar gemaakt). 
Bij Bobby`s Beach, gelegen achter 
Bobby`s bar  op de Steenweg, ligt een 
heel groot stuk strand. Net een hippe 
strandtent, net of ge op Ibiza bent.

Lekkere pizza’s, lekkere hapjes, 
cocktails, pilske, andere drank-
jes, fijne zitjes en zelfs een leren 
schommelbank met onze voetjes in 
het zand, heerlijk muziekske. Dat 
klinkt toch als op vakantie gaan? 
Echt de moeite waard om eens heen 
te gaan. Ze hebben er ook drankjes 
zonder alcohol en kindercocktails, 
dus ge kunt gewoon met de hille fa-
milie gaan. Zoiets heet vakantie in 
eigen stad. Ook hebben de winkels 
allemaal opruiming en leuke aan-
biedingen. Ook dat heb ik al zelf 
ondervonden. En vergeet onze gezel-
lige zaterdagse mert niet. Niks mis 
mee ons eigen Helmond.

Ook zag ik de vakantieborrels weer 
vurbij komen voor het inluiden van 
vakantie, met inachtneming van 
wat regels nu weer meugelijk. Ook 
wij van Weekkrant De Loop had-
den unne vakantieborrel. 

We hebben lekker gegeten en tot in 
de late uurtjes een drankje samen 
gedaan bij dun baas thuis, die hed 
unne hille grote tuin. Ik ben weer 
met iedereen bijgebuurt. Keileuk 
vind ik dat altijd. En natuurlijk 
moesten ze van men allemaal op de 
foto, das nog niet zo gemakkelijk, 
want er zijn er altijd die dat niet 
willen, maar na enig aandringen 

staan ze er weer allemaal op die 
aanwezig waren.
Names ons allemaal unne hille fijne 
vakantie. Pas goed op jezelf en op 
de mensen om je heen, houd goed 
in de gaten als je in het buitenland 
bent wat er daar gebeurt. Want zo 
denkte in een gruun land te zitten 
en ineens bende geel oranje of rood 
geworden. 

Tot over 3 weken. 

Houdoe!

Vakantie

Waskracht presenteert de spelers
HELMOND “Komt dat zien, komt 
dat zien! Het circus is in de stad!” 
Met een muzikale en kleurrijke op-
tocht kondigden de artiesten vroe-
ger hun komst aan. Waskracht komt 
in september met evenveel bomba-
rie naar de mensen toe met een 
gezellige voorstelling. De repetities 
van Waskracht zijn in volle gang. De 
spelers werken in twee teams aan 
de opbouw van de voorstelling en 
het leren spelen van hun rol.

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 afgelopen weken hebben 
wij alle spelers aan u voorsgesteld, on-
derstaande rollen zijn de laatste van 
deze serie.. Zie ook www.waskracht-
helmond.nl.

Mikolaj de krachtpatser Gespeeld 
door Tijl Engelhart (Helmond-Noord)
Met zijn 19 jaar is hij is de jongste artiest 

van het circus. Het publiek is enthousiast 
over zijn optredens, dus het circusleven 
bevalt hem prima. Totdat waarzegster 
Madeleine hem vraagt naar zijn toe-
komstplannen en vertelt dat ze heel an-
dere dingen ziet gebeuren in ziijn leven. 
Moet hij dat geloven en ervoor gaan?

Diana de koorddanseres Gespeeld 
door Maureen van Veen (Dierdonk)
Ze is de wervelwind van het circus, maar 
blijft tegelijk ook nuchter als het span-
nend wordt. Ze focust op de zaken di-
rect voor haar neus en zet haar stappen 
met zorg. Precies zoals ze doet wanneer 
ze boven de piste over het koord danst. 
Vandaar overziet ze alles.

Barrie de pisteknecht
Gespeeld door Stef Mimpen 
(Miero Hout) en William van der
Heijden (Leonardus, binnenstad)
Hij staat als pisteknecht op de loonlijst, 
maar werkt eigenlijk als een manusje 
van alles. Zo is hij ook verantwoordelijk 
voor al het wasgoed. 

Hij moet ervoor zorgen dat zowel alle 
kostuums als ieders ondergoed fris en 
beschikbaar is voor de voorstellingen. 
Daar is hij eigenlijk helemaal niet goed 
in. Vroeger deed Claudia dat, de vrouw 
van de directeur, maar die is jaren gele-
den overleden na een val uit de trapeze. 
En dan is hij ook nog eens smoorverliefd.

Tijl Engelhart/Maureen van Veen | F Tahné Klein Stef Mimpen/William van der Heijden | F Tahné Klein

HELMOND Helmond Sport heeft 
de selectie wederom uitgebreid 
Keyennu Lont tekent, onder voor-
behoud van de medische keuring, 
een contract voor een jaar met 
een optie voor nog een jaar. 

De 21-jarige rechtsbuiten kwam 
afgelopen seizoen uit voor Fey-
enoord O21, maar aangezien de 
beloftencompetitie vanwege de co-
rona-maatregelen vroegtijdig werd 
stilgelegd, bleef zijn aantal optre-
dens beperkt tot drie. Eenmaal 
zat hij op de bank bij het eerste 
elftal van Feyenoord, in april bij het 
thuisduel tegen Fortuna Sittard.
De in Grootebroek (gemeente Ste-
de Broec, kop van Noord-Holland) 
geboren Lont doorliep de jeugd-
opleiding bij AZ, bij die club debu-
teerde hij in september 2019 in het 
betaalde voetbal in de wedstrijd 
Jong AZ – Jong PSV. In januari 
2020 tekende hij een contract bij 
ADO Den Haag, maar maakte een 
half jaar later al de overstap naar 
Feyenoord.

Keyennu Lont 
tekent contract bij

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

Stapelkorting

1 stuk – 30%

2 stuks – 40%

3 stuks – 50%

*Geldig op alle artikelen voorzien  
van een stapelkorting etiket.

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

*Vraag naar de voorwaarden. 

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

Helmond
Zuid Koninginnewal 30a

van Kaathoven

Ervaar de kracht van Ervaar de kracht van 
lokaal adverteren!lokaal adverteren!

Een samenwerking van ruim 250 huis-aan-huiskrantenEen samenwerking van ruim 250 huis-aan-huiskranten

www.adlocal.nlwww.adlocal.nl

Deze krant is onderdeel van:Deze krant is onderdeel van:

Neem contact op met:Neem contact op met:
Weekkrant De Loop HelmondWeekkrant De Loop Helmond

0492-845350 of advertentie@deloop.eu0492-845350 of advertentie@deloop.eu

5,3
Miljoen 

Nederlanders lezen 

wekelijks de 

huis-aan-huiskrant.

 Werklocatie: vast op ons werf aan de Everbest 4 te Beek en Donk
 Werkzaamheden: •  Containers laden met afval
  •  Sorteren van bouw & sloopafval
  •  Laden van bouwstoffen

Werktijden: 7.00 tot 17.00 uur
 Ervaring: enige ervaring gewenst
 Aanvang: zsm (graag september 2021)
 Salaris: markt conform
 Sollicitatie: per mail: b.vankaathoven@vankaathoven.nl
     per tel: 06-51377914

 •  Puin opduwen en verkleinen
 •  Grondstromen opdraaien
 •  Andere voorkomende werkzaamheden

Per direct zijn wij op zoek naar:
- Meewerkend Uitvoerder GWW

- Kraanmachinist

- Loadermachinist

- Grond-/ rioolwerker

- Stratenmaker

Interesse? 
De sollicitatie gaat via JobChange. Reageren kan per e-mail naar 

info@jobchange.nu of telefonisch via 06-30365449. 
Het contract van deze banen gaan rechtstreeks via de werkgever.

Van Kaathoven Grond- Sloopwerken B.V.
Everbest 4a 
5740 AA Beek en Donk

T 0492 - 46 16 96 
E info@vankaathoven.nl
I www.vankaathoven.nl

MET SPOED GEVRAAGD KRAANMACHINISTMET SPOED GEVRAAGD KRAANMACHINIST
Kraan: Doosan DX 140 W-5Per direct zijn wij op zoek naar:

- Meewerkend Uitvoerder GWW

- Kraanmachinist

- Loadermachinist

- Grond-/ rioolwerker

- Stratenmaker

Interesse? 
De sollicitatie gaat via JobChange. Reageren kan per e-mail naar 

info@jobchange.nu of telefonisch via 06-30365449. 
Het contract van deze banen gaan rechtstreeks via de werkgever.

Van Kaathoven Grond- Sloopwerken B.V.
Everbest 4a 
5740 AA Beek en Donk

T 0492 - 46 16 96 
E info@vankaathoven.nl
I www.vankaathoven.nl

Everbest 4a
5741 PM Beek en Donk

T 0492 - 46 16 96
E info@vankaathoven.nl
I www.vankaathoven.nl
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De voorbije weken heeft CDA Helmond vooral opgehaald 
in diverse bijeenkomsten in verschillende wijken: Zijn er za-
ken die niet goed gaan, dingen die extra aandacht vragen, 
of waar het CDA bij kan helpen? Het levert interessante 
gesprekken op en voor ons ideeën voor het verkiezings-
programma. En die wijkbijeenkomsten gaan na de zomer 
weer verder. Zo komen we nog in de Annawijk/Suytkade 
(15 september), Helmond-Noord en Dierdonk (22 septem-
ber), Helmond-Oost (29 september) en de binnenstad (6 
oktober). Iedereen is welkom op deze bijeenkomsten. Een 
overzicht staat ook op onze website en we kondigen ze ook 
altijd nog aan met een bericht in De Loop.

En als je dan nog niet weet wanneer we in de buurt zijn, 
misschien zie je de nieuwe CDA-auto wel voorbijrijden. 
Of je bezoekt ons op het partijbureau aan de Mierloseweg 
244. Allerlei mogelijkheden om met ons in gesprek te gaan. 
Want ‘Samen moet het lukken, samen voor de stad’. Wat na 
de zomer in elk geval op de raadsagenda komt, is de slim-
me wijk Brainport Smart District en gaan we het hebben 
over het multifunctioneel centrum in Stiphout. Ook gaat 
GroenLinks-wethouder Harijgens nog een poging doen om 
inwoners van Stiphout te overtuigen van een (zij het klei-
ner) zonnepark. En wij zullen uiteraard blijven pleiten voor 
zon op dak.

Over zon gesproken, eerst zomerstop dus. Ik weet sinds 
deze week wat ik kan gaan doen, mocht ik me nou gaan 
vervelen tijdens de vakantie. Een CDA-collega uit Deurne 
heeft me op ideeën gebracht. Eens kijken wat mijn vrouw 
ervan vindt als er binnenkort ineens een kermisattractie in 
de tuin wordt opgebouwd.

Marcel Heesakkers, 
burgerraadslid CDA Helmond

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Heesakkers: Samen moet het lukken
Een blik uit het raam doet de afgelopen week anders vermoeden, maar de zomer is toch echt 

volop bezig. En de politici mogen dan met reces. Na de zomer, of beter gezegd, als de zon weer 
wel gaat schijnen, gaan we verder met de laatste loodjes in de huidige bestuursperiode. Dan 

gaan we weer fysiek vergaderen en kunnen we weer collega’s in de ogen kijken tijdens debatten. 
Maar eerst een zomerstop, even niks doen.

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

 VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

UW INSTALLATEUR VOOR:

• CV KETELS EN ONDERHOUD   • COMPLETE BADKAMERS

• STADSVERWARMING   • RADIATOREN

• VLOERVERWARMING   • SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

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

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 

Een mooie mij lpaal bereikt! 

7 geslaagden voor het leer-werktraject tot 
assistent dienstverlening en zorg

F | Sint Annaklooster

In oktober 2020 zijn 7 kandidaten gestart met 
een leer-werktraject voor de functie assistent 
dienstverlening en zorg. Door middel van een 
buddyconstructie en begeleiding vanuit het 
Ster College waren er duidelijke kaders en 
een goede begeleiding voor de deelnemers. 
Bij de deelnemers is een groei te zien, zowel 
op persoonlijk vlak als op taalgebied en werk-
nemersvaardigheden. In juli 2021 hebben alle 
kandidaten het traject positief afgerond en 
hun diploma in ontvangst genomen.  

“Door middel van dit traject draagt Sint An-
naklooster maatschappelijk bij aan het bie-
den van duurzame werkplekken voor men-
sen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
We hebben ervaren dat mensen die niet vol-
doende hebben aan de reguliere voorzienin-
gen op de opleidings- en arbeidsmarkt, zich 
met weinig aanpassingen kunnen ontwik-
kelen tot zeer bekwame en loyale werkne-
mers”, aldus Anita Schavemaker, algemeen 
directeur/ bestuurder Sint Annaklooster.

HELMOND Sint Annaklooster heeft zich, als erkend leerbedrijf, 
medio 2020 aangesloten bij ‘De achthonderd’. Samen met de 

gemeente, UWV, Ergon en opleiders hebben we de handen 
ineen geslagen om kandidaten door middel van een opleiding, in 

combinatie met leren en extra ondersteuning, te begeleiden 
naar een duurzame arbeidsrelatie. 

SummerSummer SaleSale

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

ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR

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

ZOMER OUTDOORKLEDING

BAD & BEACH ZWEMKLEDING

SLIPPERS & SANDALEN

ALLE KINDERKLEDING

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

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

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

ALLES MINIMAAL 50% EN 75% KORTING

www.helmondnu.nl
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Ford Fiesta 1.0 Style Ultimate 2016
56 Dkm, 81pk, Navigatie, Airco, Cruise 
control , Parkeersensoren v + a, € 159 p/m10.950

Peugeot 107 1.0 Active Automaat 2013
34Dkm, Airco, Facelift, LED, 
Schakelfl ippers, Zeer nette staat, € 99 p/m 7.450

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 S-Cross 1.4 Boosterjet Automaat 2021
Smart Hybrid Select Allgrip, 14Dkm, 4x4, 
Fabrieksgar., Navigatie, Camera, € 399 p/m27.950

Suzuki Ignis 1.2 Smart Hybrid Style 2021
2.664 km, Fabrieksgarantie, Facelift, Afn. 
Trekhaak, Luxe uitvoering, € 299 p/m 20.950

Mazda CX-5 2.5 SkyActive-G Automaat 2018
194 GT-M, 4WD, 43Dkm, 195pk, 2.000 kg 
trekgew., DAB Bose Audio, € 389 p/m 29.950

BMW X1 xDrive 20i Executive Automaat 2018
56Dkm, Navigatie, Cruise control, Climate 
control, Half leder, Elektr. klep, € 399 p/m 32.450

Suzuki Vitara 1.6 High Executive Automaat 2017
75Dkm, Navigatie, Camera, Full LED, Pano 
schuifdak, Hoge instap, Leder, € 279 p/m 20.450

Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Select 2020
Smart Hybrid, 11Dkm, Fabrieksgar., Navi-
gatie, Camera, Cruise control, € 299 p/m 23.950

(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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Ceulen Klinieken in Helmond: Expertise centrum voor huidkanker 

Ceulen Klinieken is een zelfstandige 
polikliniek voor huidziekten en spat-
aderen met sinds 2014 een vestiging 
in Helmond. De inwoners van Helmond 
en omstreken zijn erg tevreden over 
Ceulen Klinieken. Dat blijkt uit zeer 
hoge patiënttevredenheidsscores die 
Ceulen Klinieken krijgt. Ceulen Klinie-
ken is op haar beurt weer erg verguld 
met het vertrouwen van patiënten en 
huisartsen. Dr. Ceulen, dermatoloog 
en medisch directeur zegt: “Sinds de 
oprichting van Ceulen Klinieken doen 
wij iedere dag weer opnieuw ons ui-
terste best om kennis en kunde op het 
hoogste niveau te houden terwijl we 
geen concessies doen aan de laag-
drempelige toegankelijkheid en de pa-
tiëntvriendelijkheid. Ook niet in deze 
vreemde Corona-tijd. Ceulen Klinieken 
is dagelijks geopend om patiënten 
met huidaandoeningen te behandelen. 
Zeker ook in het geval dat er sprake is 
van huidkanker. Dan is het erg belang-
rijk om snel en adequaat te handelen 
én te behandelen,  zodat gezondheids-
schade zo veel mogelijk voorkomen kan 
worden. Ondertussen houden we nog 
steeds oog voor de patiënt als mens. 
In deze tijd is dat helaas niet vanzelf-
sprekend. En de mensen waarderen 
dat, dat is waar wij het voor doen!”

Helmond

er is bijvoorbeeld sprake van een ruw plek-
je dat komt en gaat, vaak op armen, oren, 
neus en het eens behaarde hoofd, dan wel 
een wondje dat maar niet wil genezen. Her-
kent u één van deze symptomen, dan kunt u 
maar beter op uw hoede zijn, en een bezoek 
aan uw huisarts brengen,” aldus Dr. Ceulen. 

“Gelukkig is niet-melanoom huidkanker zel-
den levensbedreigend van aard. Maar zonder 
behandeling kunt u er wel veel hinder van 
ondervinden. Behandeling is vaak eenvou-
dig, bijvoorbeeld met een kleine operatie, 
laserbehandeling of speciale chemothe-
rapiezalf die na een uitgebreide instructie 
op het huidkankerplekje wordt gesmeerd. 
Een ander verhaal zijn de melanomen, een 
vorm van huidkanker die zich uit als een 
kwaadaardige tumor, een meestal donker 
gekleurde moedervlek. Melanomen kunnen 
wel levensbedreigend zijn, omdat bij deze 

vorm van huidkanker relatief snel uitzaaiingen 
kunnen ontstaan. En dan is het goed om te we-
ten dat we bij Ceulen Klinieken speciale hand-
microscopen hebben waarmee we de aard van 
de ernst van een huidafwijking kunnen bestu-
deren.” In het geval dat de dermatoloog denkt 
aan een melanoom, kan hij met de handmicro-
scoop de diagnose snel vaststellen zodat er 
snel tot behandelen kan worden overgegaan. 

Het One-stop-visit principe
Dr. Ceulen hoeft niet lang na te denken over 
de vraag wat patiënten het prettigst vinden.  
“Aandacht en snelheid! Het eerste consult 
vindt meestal binnen één week plaats en om-
vat zowel de onderzoeken als het maken van 
een behandelplan. Alle beschikbare behan-
delmethodes -en ruimtes zijn onder één dak 
aanwezig. Als Ceulen Klinieken doen we hier 
nog een schep bóvenop; Onze patiënten krij-
gen hoogwaardige dermatologische zorg, wij 
hebben minimale wachttijden een persoonlij-
ke ontvangst, moderne uitgeruste spreek- en 
operatiekamers, een luisterend oor van iedere 
professional die bij ons werkt en flexibiliteit in 
de agenda. Daarbij worden behandelingen met 
medische indicatie 100% vergoed door alle 
zorgverzekeraars. Wel zo patiëntvriendelijk!”

   

Wij behandelen huidkanker snel en 
efficient! 
Één van de meest voorkomende ziektebeel-
den die in onze kliniek behandeld worden is 
huidkanker. In Europa hoort Nederland bij de 
landen met het hoogste percentage aan me-
lanoompatiënten. De sterfte aan melanoom 
is volgens het CBS sinds 2000 met liefst 38% 
toegenomen. “Wij zijn meer geïnteresseerd in 
de afname,” aldus Dr. Ceulen. “Door het  vroeg-
tijdig herkennen van huidkanker is er beslist 
winst te behalen. Huidkanker is vaak het ge-
volg van te veel blootstelling aan UV-straling. 
Bescherming tegen overmatige blootstel-
ling aan de zon is daarom van groot belang. 
Grofweg wordt huidkanker onderverdeeld 
in  moedervlekhuidkanker, de zogenaamde 
melanomen, en niet-melanoom huidkanker. 
Niet-melanoom-huidkanker kunnen mensen 
over het algemeen zelf eenvoudig herkennen: 

Stationsstrat 1, Helmond
085 - 043 24 54

www.ceulenklinieken.nl

100% kwaliteitsscore voor ROC Ter AA 
Asielstatushouders gaan per 2022 in Helmond inburgeren

HELMOND ROC Ter AA heeft een 
score van 100% behaald op kwali-
teit in het plan van inburgeringson-
derwijs. Daardoor heeft Ter AA de 
B1-route van de nieuwe Wet inbur-
gering gegund gekregen voor de re-
gio Helmond-De Peel.

Naast de kwaliteit van het taalonderwijs, 
zorgden ook de mogelijke aanvullende 
bijdragen naast het inburgeringstraject 
ervoor dat dat ROC Ter AA de maximale 
score heeft behaald. “Het is een erken-
ning voor de inzet van de medewerkers 
Volwasseneneducatie van ROC Ter AA. 
Inburgering gaat wat ons betreft verder 
dan alleen taal, we richten ons op het 
grote maatschappelijke belang. Daar 
ben ik trots op”, aldus Ingeborg Janssen 
Reinen, voorzitter College van Bestuur.

Plek in de maatschappij
De jarenlange ervaring op het gebied 
van inburgering maakt dat ROC Ter AA 
uitstekend is ingericht op deze doel-
groep. Daarnaast ziet de school het als 
haar maatschappelijke taak om deelne-
mers verder op weg te helpen. 
Door een nauwe samenwerking met 
werkbedrijf Senzer kunnen deelnemers 
al tijdens hun inburgering starten met 
participatietrajecten. Daarnaast wordt 
goed gekeken welke vervolgstappen 

passen bij de persoon: betaald werk, 
vervolgopleidingen in mbo, participatie-
trajecten, stages, certificaten of Prak-
tijkleren helpen inburgeraars om hun 
plek te vinden in de Nederlandse maat-
schappij.

Nieuw inburgeringsstelsel 2022
Na enig uitstel treedt de nieuwe Wet 
inburgering per 1 januari 2022 in wer-
king. Dat betekent dat gemeenten een 
belangrijkere rol krijgen bij de begelei-
ding van inburgeringsplichtigen. Zo zijn 
gemeenten verantwoordelijk om aan 
asielstatushouders een sluitend aan-
bod te doen. Het doel van deze nieuwe 
wet is dat inburgeringsplichtigen zo snel 

mogelijk meedoen in Nederland en vlot 
werk vinden. Naast de taaltrajecten 
gaan alle inburgeraars actiever kennis-
maken met de lokale arbeidsmarkt. Ook 
komen ze meer en vaker in de praktijk 
in aanraking met Nederlandse kern-
waarden zoals gelijkheid en vrijheid van 
meningsuiting. 

De wet kent drie leerroutes:
B1-route: taal en vrijwilligerswerk
Onderwijsroute: vooral voor jongeren, 
die zo snel mogelijk een schooldiploma 
moeten behalen (uitgesteld)
Zelfredzaamheidsroute: deze route 
wordt gekozen als de andere routes niet 
haalbaar zijn

F | ROC Ter AA

Wandelen voor Het Vergeten Kind
Alie Vos zoekt sponsors 

HELMOND Onze redactie ontving dit bericht van Alie Vos: “Ik ga in 
september 4 keer 30 kilometer lopen voor Het Vergeten Kind. Deze 
stichting is bezig met het bouwen van een 2e Heppie Hotel. Hier is veel 
geld voor nodig. 

Er is inmiddels een Heppie Hotel in Mierlo en dat biedt aan 55.000 kinderen 
een vakantie aan, maar eigenlijk hebben ze plaats nodig voor 100.000 kinde-
ren. Vandaar het 2e hotel. Deze gaan ze bouwen op de Veluwe. Ik zoek nu men-
sen die mij willen sponsoren. Dat kan via bijgevoegde link (achter de qr-code) 
in de afbeelding. Ik zou eigenlijk tussen de 1500 en 2000 euro bij elkaar willen 
sparen. Het is een druppel op de gloeiende plaat. Alle kleine beetjes helpen.
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Meld je nu aan voor de preview: info@vdns-kia.nl

씲44.59544.595
Vanaf:

De EV6 met 58kWh batterij biedt een actieradius tot circa 400km. De uitvoering met de 77.4kWh batterij heeft een verwachte actieradius van meer dan 510 km voor de RWD en 
circa 490 km voor de AWD. De EV6 GT-Line met 77.4kWh batterij heeft een verwachte actieradius van meer dan 510 km voor de RWD en circa 460 km voor de AWD.
*Het vermelde rijbereik is gemeten volgens WLTP en in afwachting van de of쏾 ci썝le testen en homologatie. Getoonde laadtijden zijn in optimale omstandigheden bij het gebruik van een 
350kW DC-snellader. Getoonde modellen kunnen van opties en speci쏾 caties voorzien zijn die niet leverbaar worden in Nederland. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Niets is zo 쏾 jn als dat het wachten voorbij is. Totdat we weer op vakantie kunnen 
bijvoorbeeld. Of verlost worden van lange laadtijden. Onze volledig elektrische EV6 
kan ongekend snel laden: van 10 tot 80% in 18 minuten. Nooit meer lang wachten. 

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

Niets is zo 쏾 jn als dat het wachten voorbij is. Totdat we weer op vakantie kunnen 

De Kia EV6.
Exclusief bij VDNS Kia Helmond, 
alleen bij ons te bezichtigen op 10 augustus.

Zwembaden 

- 20% SALETuinhortensia

Of Hydrangea Macrophylla 

is verkrijgbaar in diverse 

kleuren. 14.99 p.st.

1+1
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Campanula
4.99 p.s.t.

1+1
GRATIS

Kom langs & profiteer!

Veel artikelen met korting 

tot 50% !!

Olijven 

-25%

Chrysanthemum 

‘Skyfall’

Diverse kleuren 

in hangpot. 9.99

SALESALESALE
Veel artikelen met korting 

-25%

Chrysanthemum 

Diverse kleuren 
9.999.99

5.99

Celosia
Heeft prachtige 
paarse pluim-
vormige bloemen. 
2.25

Cyclamen
Voor binnen en buiten. 
Diverse kleuren. 1.99 p.st.

0.99

Tuinkalanchoe
Bloeit de hele zomer en kan goed tegen zon en droogte. In diverse kleuren. 1.99 p.st.

0.99

1.29

Hebe Addenda
In 23cm-pot. Di-
verse kleuren per 
pot. 14.99

SALESALESALESALE
0.

In 23cm-pot. Di-
verse kleuren per 

14.9914.99

8.99

Helmond Akkerweg 70 | Elke zondag open
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Koffi  e met een Tablet 
Een digitale ervaring rijker

Thema augustus: Videobellen
In augustus wordt uitgelegd hoe je de-
gene die je belt kunt zien, oftewel vi-
deobellen. Bij de uitleg wordt hiervoor 
WhatsApp gebruikt, dus breng je smart-
phone mee. De bijeenkomsten zijn op 
dinsdag 10 augustus van 15:00 - 16:30 
uur in Bibliotheek Helmond, donderdag 
19 augustus van 10:00 - 11:30 uur in De 
Koning in Mierlo-Hout en maandag 30 
augustus van 10:00 - 11:30 uur in MFC 
De Smed in Stiphout. 

Kies een datum of plek die jou het beste 
schikt. Wel is aanmelden gewenst, dat 
kan via www.bibliotheekhelmondpeel.
nl/koffiemeteentablet of telefonisch (bi-
bliotheek: 0492-522 220) en secretaris 
Kring KBO Helmond (06 – 22 61 61 34). 
Er kunnen in elke locatie een beperkt 
aantal mensen terecht. De bijeenkom-
sten zijn gratis.

In september volgen bijeenkomsten 
over hoe je online iets koopt, later in het 
jaar komen nog de DigiD, online bankie-
ren en Zorg op afstand aan bod. Vanaf 
september zullen leerlingen van het 

ROC Ter AA aanwezig zijn en helpen. 
Koffie met een Tablet is een samen-
werking tussen de KBO Kring Helmond, 
de gemeente Helmond, de Bibliotheek 
Helmond-Peel en afdeling Zorg&Welzijn 
van het ROC Ter AA. Samen bedachten 
zij dit project, waarbij mensen laag-
drempelig meer te weten komen over 
digitale mogelijkheden. Zowel voor men-
sen die een smartphone of tablet heb-
ben, als voor mensen die hier niet over 

beschikken maar wél willen zien hoe het 
werkt. De bijeenkomsten zijn gratis voor 
iedereen, ook voor niet-leden.

Digitale vragen?
Met digitale vragen kan iedereen contact 
opnemen met de landelijke Digi-Hul-
plijn, waar op werkdagen van 09.00-
17.00 uur digitale vragen beantwoord 
worden (0800-1508). Deze service is 
gratis voor iedereen.

HELMOND Onder de naam ‘Koffi  e met een Tablet: een digitale ervaring rijker’ worden speciaal 
voor de wat oudere inwoners van Helmond bijeenkomsten georganiseerd waarbij informatie 

gedeeld wordt over de digitale wereld.  

F | Bibliotheek Helmond-Peel

Kalender Energiehuis
Augustus en september

Bewoners diensten en gratis voorlichting 
• Gratis Energie-spreekuur 085 – 041 00 41 op dinsdag en donderdag 
 van 13.00 - 17.00uur
• Via website ‘Slim starten’ 9 zelftests: bijvoorbeeld WoningQuickScan, 
 Bespaartest of Dak-check
• Via website ‘Slim verder’ bepaal ‘jouw routeplanner’ of bekijk alle 
 bespaarmaatregelen
• Serviceloket emailservice voor korte vraag via 

info@energiehuisslimwonen.nl 
• Vanaf 16 augustus thema-bijeenkomsten, webinars of 
 afspraak Energiecoach!

Gratis bewoners-thema-bijeenkomsten en online webinars via ‘Agenda’
• 16 augustus: Slimme isolatie: wat je bespaart hoef je niet op te wekken!
• 23 augustus: Workshop WoningQuickScan online op je eigen PC/laptop!
• 30 augustus: Zonnepanelen: zelf slim elektriciteit opwekken
• 31 augustus: Start gratis opleiding ‘Energiecoach worden’
• 6, 13, 20 en 27 september herhaling bijeenkomsten, 
 webinars en workshops

Top 5 meest gekozen op www.energiehuisslimwonen.nl 
1. Via ‘Slim starten’ de gratis eigen WoningQuickScan 
2. Via ‘Jouw gemeente’ lokale acties & bedrijven in de regio
3. Via ‘Agenda’ aanmelden gratis webinars, workshops
4. Via ‘Slim starten’ leuke bespaartest, je energiegedrag testen
5. Alle (lokale) subsidies en leningen handig in een overzicht

Al 15 aanmeldingen gratis opleiding Bespaar- en Energiecoach worden!
Heb jij je woning al extra verduurzaamd en/of extra energiebesparende maat-
regelen toegepast en zou je deze kennis willen delen 
om andere bewoners te helpen met het verduurza-
men van hun woning? Aanmelden voor 16 augustus 
via de website onder ‘Slim verder’ – Energiecoach 
worden en wij nemen contact op!

Doe mee met de fotowedstrij d van 
IVN Helmond: De Foto van het kwartaal! 
HELMOND In 2022 bestaat IVN 
Helmond 40 jaar. In het kader van 
dit jubileumjaar willen wij jou graag 
uitnodigen mee te doen aan een 
fotowedstrijd. Elk kwartaal kun je 
jouw mooiste natuurfoto insturen 
en maak je kans op een ingelijste 
uitvergroting van jouw foto. 

Aan het einde van elk kwartaal wordt er 
een winnaar gekozen. De winnende foto 

zal in het jubileumjaar van IVN Helmond 
opgenomen worden in de expositie van 
onze fotowerkgroep ‘Kiek Nauw’ in de 
Cacaofabriek (juni 2022). Na de exposi-
tie krijgen de winnaars de geëxposeerde 
foto ingelijst cadeau. 

Deelnemende foto’s moeten in Hel-
mond gemaakt zijn en betrekking heb-
ben op natuur in onze stad. Sluitings-
datum voor het tweede kwartaal is: 30 

september 2021. Expositie zal zijn in 
juni 2022 in de Cacaofabriek. De jury 
bepaalt aan het einde van elk kwartaal 
de winnaar van dat kwartaal. De maker 
van de winnende foto ontvangt hiervan 
een bericht.

Ook meedoen?
Ga voor meer informatie en 
deelname naar:
www.kieknauw.nl/fotowedstrijd.

F | IVN Helmond

Doelman Mike Havekotte
naar Helmond Sport 

De in Bilthoven geboren keeper door-
liep de volledige jeugdopleiding van FC 
Utrecht, om op negentienjarige leeftijd 
over te stappen naar Excelsior Rot-
terdam. Daar keepte hij uitsluitend bij 
de beloften. Zijn debuut in het betaald 
voetbal, en meteen in de eredivisie, 
kwam pas in zijn periode bij ADO Den 
Haag. In januari 2019 viel hij tijdens de 
thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo zeven 
minuten voor tijd in. 

Ook in het seizoen 2019-2020 bleef zijn 
aantal optredens voor de Hagenezen 
beperkt voor tot één. Na de winterstop 

werd hij uitgeleend aan FC Dordrecht 
waar hij wél eerste keeper werd. Afge-
lopen seizoen werd hij door ADO Den 
Haag wederom uitgeleend, toen aan 
MVV waar hij eveneens de vaste keus 
was onder de lat. Met de ervaring van 
twee wedstrijden in de eredivisie en 39 
in de Keuken Kampioen Divisie maakt 
hij nu de overstap naar Helmond Sport.

HELMOND Helmond Sport heeft zich versterkt met Mike 
Havekotte. De 25-jarige doelman tekent, onder voorbehoud 

van de medische keuring, een contract voor twee jaar met een 
optie voor nog een jaar.

www.helmondnu.nl
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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

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
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Open tuinendag op 22 augustus

Tuin 1: Houtse Parallelweg 102,
5706 AE Helmond
Een tuin van 23 jaar oud die ontworpen 
is door de eigenaar. Het is een formeel/
natuurlijke tuin van 750 m2 met 3 vijvers. 
Het is een door zijn vorm en indeling ver-
rassende tuin met 300 plantensoorten. 

Tuin 2: Lorreman 3, 
5706 KP Helmond
Een kleine, overzichtelijke voortuin, zij-
tuin en achtertuin van 100 m2 die ge-
schikt is, ook al word je wat ouder, om 
goed te onderhouden. De tuin is naar 
eigen idee van de eigenaresse ontwor-
pen. Het is een formele tuin en er zijn 
verhoogde plantenvakken waardoor je 
niet hoeft te bukken. 

Tuin 3: Bakelseweg 14, 
5735 SC Aarle-Rixtel
Boerderijtuin van 1400 m2 met verschil-
lende oude bomen, walnotenbomen, een 

vijver met waterloopje en borders met 
vaste planten en eenjarigen. Tevens is er 
de openingsexpositie van de galerie Cees 
Meijer (beeldhouwer).

Tuin 4: Dennerode 12, 
5709 HV Helmond
Een in 2020-2021 nieuw aangelegde 
voortuin en achtertuin. Er zijn in de voor-
tuin zichtlijnen met taxus en plantvakken 
waar heesters en 4 Catalpa’s staan. De 
achtertuin is ontworpen uit de zichtlijnen 
van het huis. Het heeft een tuinhuis, pa-
den, plantvakken en een groot terras. 

Tuin 5: Bouvignehof 68, 
5709 NV Helmond
Een tuin van 250m2 van 35 jaar oud die 
met de eigenaresse meegegroeid is. Het 
doel is dat er een cottage-achtige tuin 
ontstaat. Het basisontwerp, leuke paad-
jes door de tuin, is door de jaren heen 
altijd in stand gebleven. 

Tuin 6: Van Leeuwenhoeklaan 10,
5707 EC Helmond
Een voortuin, achtertuin en gemeente-
plantsoen aan de voorkant. De achter-
tuin is 450 m2. Er staan onder andere 
lupines, vlinderstruiken, rododendrons, 

azalea’s, rozen, stokrozen, seringen, een 
oude perenboom, blauwe druif, witte 
wilde en rode rozen. Het gemeente-
plantsoen is dit jaar, op initiatief van de 
eigenaren, aangelegd en is voor en van 
de hele buurt. 

Tuin 7: Egelantier 38, 
5708 DX Helmond
Het is een landschappelijke tuin van 
2200m2 waar een groot gazon is, vaste 
planten, een kasje en in de voortuin een 
vijver. Er zijn enkele heesters, een paar 
grote oude bomen en veel vaste planten. 
Bijzondere bomen: Albizia Julabriensis, 
Trachyscarpus Fortunei.

Tuin 8: Tivoli 2, 5708 CS Helmond
Een tuin in een bosrijke omgeving van 
1000m2. De natuurlijke tuin is 2 jaar 
geleden door de eigenaren zelf ontwor-
pen. In de tuin vind je een boomgaard, 
bloemenweide, bloemenborder, een 
moestuin en gras. De tuin is nog niet on-
derhoudsarm.

Tuin 9: Bleyenbeekdreef 33, 
5709 RL Helmond
De tuin van 260m² is volgens een eigen 
ontwerp aangelegd en is 22 jaar oud. Het 
hele jaar door, ook in de winter, is er wel 
iets dat in bloei staat. In de achtertuin 
staat als enige boom een koelreuteria die 
in juli overladen is met grote bloemplui-
men met daaraan kleine gele bloemetjes. 

HELMOND Groei & Bloei 
Helmond e.o. wil dit jaar haar 
activiteiten weer voorzichtig 
gaan opstarten. De open tui-
nendag op 22 augustus is daar 
een prima gelegenheid voor!

Franse Markt op 26 september 2021 

Als alternatief hebben wij nu 26 
september bij de Cacaofabriek, met 
een grote variëteit aan producten, 
zowel eetbaar als kunstzinnig. Deel-
nemers uit heel Nederland zullen 
daar aanwezig zijn. Tevens is er mu-
zikale ondersteuning om het verblijf 
nog prettig te maken.

En wij hebben nog een verzoek. 
Volgend jaar hopen wij nog een veel 
groter programma met meer diversi-
teit te kunnen aanbieden, maar dan 
hebben we meer mensen nodig om 
het te kunnen organiseren. Op dit 
moment hebben we slechts drie 

personen in het bestuur en dat vin-
den we te weinig om alles in goede 
banen te leiden. Wie wil er bij ons 
aansluiten en meedenken en helpen 
om elk jaar op Hemelvaartsdag voor 
Helmond een bijzonder cultureel 
evenement te organiseren? De nieu-
we naam zal dan Cultimondo zijn.

Meld je aan met een mail naar: be-
stuursoetopsuyt1@outlook.com 
en dan nemen wij wel contact met 
je op.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Soet op Suyt.

HELMOND Dit is een bericht van de stichting Soet op 
Suyt, al vele jaren organiseren wij de Franse Markt. 

Oorspronkelijk bij de rotonde en het huidige Fletcher-
hotel, het laatste jaar in 2019 bij de Cacaofabriek, het 

Annatheater en het wijkhuis Sint Anna. De dag van 
organisatie is altijd Hemelvaartsdag. Helaas heeft dat 2 

keer niet kunnen plaatsvinden.

Paul Fosu-Mensah tekent
contract bij Helmond Sport! 

HELMOND Helmond Sport heeft 
overeenstemming bereikt met Paul 
Fosu-Mensah voor een contract van 
een jaar plus optie voor nog een jaar. 

De 20-jarige verdediger met Ghanese 

roots zat afgelopen seizoen zonder club, 
en speelde daarvoor in de jeugd van Vi-
tesse en Ajax. 
Tevens kwam hij eenmaal uit voor Ne-
derland O15. De rechtsbenige Paul 
Fosu-Mensah (jongere broer van drie-

voudig Nederlands international Timo-
thy Fosu-Mensah, nu uitkomend voor 
Bayer Leverkusen) trainde al een tijdje 
mee in de selectie van Wil Boessen, en 
speelde in alle oefenwedstrijden dit sei-
zoen mee.Paul Fosu-Mensah | F Helmond Sport
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Veilig op elke hoogte. DIRKS

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

Ladders & trappen   Kooiladders

Steigers    Valbeveiliging

Moduletrappen

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

Bibob-beleid geldt Peelbreed nu
ook bij  overheidsopdrachten

De Wet Bibob toetst de integriteit van een 
aanvrager van een vergunning of subsidie 
en in De Peel nu ook bij een overheidsop-
dracht. Dat moet voorkomen dat de over-
heid ongewild en onbedoeld het misbruik 
van een overheidsopdracht faciliteert.

Alle overheidopdrachten
Overheidsopdrachten met een aanzien-
lijke maatschappelijke of economische 
waarde zijn kwetsbaar voor criminele 
activiteiten. Daarom wordt het Bibob-on-
derzoek uitgebreid naar overheidsop-
drachten en beperkt het zich niet langer 
tot de sectoren bouw, ICT en milieu. Dus 
ook bij aanbesteding van zorg of facilitaire 
zaken kan een Bibob-onderzoek gedaan 
worden. De Wet Bibob geeft bestuurs-
organen de bevoegdheid om beschikkin-
gen, subsidies en overheidsopdrachten te 
weigeren als er ernstig gevaar bestaat dat 

de beschikking, subsidie of overheidsop-
dracht zal worden gebruikt om strafbare 
feiten te plegen of om zwart geld wit te 
wassen.

Uniform beleid
De zes gemeenten in Peelland – Asten, 
Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laar-
beek en Someren – werken al jaren sa-
men bij de aanpak van ondermijnende 
criminaliteit. Zo voeren de gemeenten 
sinds enkele jaren uniform beleid voor 
branches waarop de Wet Bibob van toe-
passing is. Denk aan vergunningen in de 
horeca- en prostitutiebranche, omge-
vingsvergunningen voor de activiteiten 
bouwen en milieu en bij vastgoedtrans-
acties. Het voeren van een uniform Bi-
bob-beleid moet voorkomen dat een aan-
vrager uitwijkt naar de gemeente met de 
soepelste regels (‘waterbedeffect’).

Een sluitend netwerk
Met deze uitbreiding zorgen de gemeen-
ten in Peelland voor een steeds verder 
sluitend netwerk om te voorkomen dat 
de overheid onbedoeld meewerkt aan 
criminele activiteiten en onder- en bo-
venwereld met elkaar verweven raken.

Wet Bibob
De Wet Bibob (Wet bevordering integri-
teitsbeoordelingen door het openbaar 
bestuur) is in 2003 in werking getreden. 
De commissie Van TRAA constateerde 
dat criminelen meer dan eens misbruik 
maakten van vergunningen, subsidies, 
overheidsopdrachten en aanbestedingen. 

De overheid bleek via deze instrumenten 
criminelen te faciliteren. De Wet Bibob 
wil vermenging tussen de boven- en on-
derwereld voorkomen.

REGIO Vergunningen, subsidies, vastgoedtransacties, overheidsopdrachten of aanbestedingen. 
Voor criminelen ideale manieren om geld wit te wassen of criminele activiteiten te ondernemen. 

Denk aan een café als dekmantel. Via de bevoegdheden van de Wet Bibob kan een gemeente 
hier onderzoek naar (laten) instellen. 

Zelfh ulpgroep PTSS heeft ruimte
voor nieuwe deelnemers

Deze groep brengt volwassenen bij 
elkaar die kampen met de dagelijkse 
gevolgen van PTSS (post traumatisch 
stress syndroom). Tijdens de bijeen-
komsten krijg je de ruimte om echt naar 
elkaar luisteren en leer je beter om te 
gaan met het hebben van PTSS. 

Je staat er niet alleen voor, krijgt ant-
woorden op talloze vragen en neemt zelf 
weer de regie in handen. Als jij je ver-
haal kwijt wil en je zoekt lotgenoten dan 

ben je in deze groep van harte welkom. 
Het delen van ervaringen en elkaar on-
dersteunen staat centraal. Er zijn twee 
PTSS zelfhulpgroepen actief. Dinsdag-
avond in Eindhoven en woensdagoch-
tend in Veldhoven. In beide groepen is 
ruimte voor nieuwe deelnemers.

Aanmelden:
Voor meer informatie over de groep of 
om je aan te melden kun je kun je con-
tact opnemen via mail/telefoon: eind-

hoven@zelfhulpnetwerk.nl/040 - 21 18 
328. Voor meer informatie over Stich-
ting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant 
of andere zelfhulpgroepen kun je kijken 
op onze website:
www.zelhulpnetwerk.nl.

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

moeilijk is. Praten met anderen over hetzelfde probleem helpt!

Ervaar de kracht van Ervaar de kracht van 
lokaal adverteren!lokaal adverteren!

Een samenwerking van ruim 250 huis-aan-huiskrantenEen samenwerking van ruim 250 huis-aan-huiskranten

www.adlocal.nlwww.adlocal.nl

Deze krant is onderdeel van:Deze krant is onderdeel van:

Neem contact op met:Neem contact op met:
Weekkrant De Loop HelmondWeekkrant De Loop Helmond

0492-845350 of advertentie@deloop.eu0492-845350 of advertentie@deloop.eu

5,3
Miljoen 

Nederlanders lezen 

wekelijks de 

huis-aan-huiskrant.
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De Helmondse Tennis Vereniging
biedt zomeruitdaging voor

voetballers, hockeyers en jeugd 

De Zomerchallenge is een compact 
lidmaatschap van vier maanden in de 
maanden augustus, september, oktober 
en november waarbij spelers, jong en 
oud, vrij kunnen tennissen wanneer het 
hen uitkomt. 

Daarnaast kunnen de spelers 3 trainin-
gen/clinics onder begeleiding van een 
gecertificeerde trainer volgen en doen zij 
mee aan het Zomerchallenge-eindtoer-
nooi. De Zomerchallenge is niet alleen 
voor volwassenen, maar ook leuk voor 
kinderen die een zomerstop hebben van 

een sport of kinderen die willen ontdek-
ken of tennis wat voor hen is.

Deelnemers kunnen zich individueel in-
schrijven, of met teamgenoten. Voor meer 
informatie en aanmelden kan er contact 
worden opgenomen met HTV ledenad-
ministratie, e-mail HTVtennis-48@hot-
mail.com. Zie ook www.htv.nl.

HELMOND HTV (Helmondse Tennis Vereniging) biedt deze zo-
mer tennis voor voetballers, hockeyers en andere teamspelers 
die een zomerstop hebben van hun eigen sport. Ook sporters 
die veel binnen sporten en in de zomer naar buiten willen, zijn 

van harte welkom om mee te doen aan de Zomerchallenge. 

Doelman Mike Havekotte
naar Helmond Sport 

HELMOND Helmond Sport heeft 
zich versterkt met Mike Havekotte. 
De 25-jarige doelman tekent, on-
der voorbehoud van de medische 
keuring, een contract voor twee jaar 
met een optie voor nog een jaar.

De in Bilthoven geboren keeper door-
liep de volledige jeugdopleiding van FC 
Utrecht, om op negentienjarige leeftijd 
over te stappen naar Excelsior Rot-
terdam. Daar keepte hij uitsluitend bij 
de beloften. Zijn debuut in het betaald 
voetbal, en meteen in de eredivisie, 
kwam pas in zijn periode bij ADO Den 
Haag. In januari 2019 viel hij tijdens de 
thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo zeven 
minuten voor tijd in. 

Ook in het seizoen 2019-2020 bleef zijn 
aantal optredens voor de Hagenezen 
beperkt voor tot één. Na de winterstop 
werd hij uitgeleend aan FC Dordrecht 
waar hij wél eerste keeper werd. Afge-
lopen seizoen werd hij door ADO Den 
Haag wederom uitgeleend, toen aan 
MVV waar hij eveneens de vaste keus 
was onder de lat. Met de ervaring van 
twee wedstrijden in de eredivisie en 39 
in de Keuken Kampioen Divisie maakt 
hij nu de overstap naar Helmond Sport.

www.helmondnu.nl

www.grootpeelland.nl

Lightyear breidt uit met nieuwe locatie in
Venray voor de productie van zonnedaken 

F | Lightyear

De door Lightyear gepatenteerde tech-
nologie van de zonnedaken is gecer-
tificeerd op automotive-standaarden 
en ontwikkeld voor serieproductie. 
Lightyear heeft besloten om de zonne-
daken zelf te gaan produceren, omdat 
het een strategisch en onderscheidend 
onderdeel is van haar bedrijfsmodel en 
geldt als een belangrijk onderdeel van 
haar patentportfolio. Daarnaast heeft 
het bedrijf in de afgelopen jaren unieke 
kennis opgebouwd  over het specifieke 
productieproces. Het product voldoet 
aan strenge validatie-eisen (waaronder 
succesvol uitgevoerde crash-, warmte- 
en trillingstesten) en is daarmee klaar 

voor industrialisatie en opschaling. 
Inalfa Roof Systems is wereldwijd de 
tweede grootste leverancier van schuif- 
en panoramadaken voor de automo-
bielmarkt. Onlangs heeft het bedrijf 
besloten haar productie te verhuizen 
naar Polen, waardoor er kantoor- en 
productieruimte is vrijgekomen, welke 
Lightyear deels overneemt.

“Wij zijn zeer verheugd met de keuze 
voor deze productielocatie in het ge-
bouw van Inalfa Roof Systems, aange-
zien er al een schat aan testapparatuur 
aanwezig is”, zegt Hans Heijmans, 
Chief Operating Officer van Lighty-

ear. “Inalfa heeft hooggekwalificeerd 
automotive-personeel met vele jaren 
aan kennis en ervaring in de toeleve-
ringsketen. Daarnaast kan Lightyear 
regionaal nog meer samenwerken met 
bedrijven, scholen en universiteiten in 
de omgeving.” Lightyear heeft de missie 
om schone mobiliteit voor iedereen en 
overal beschikbaar te maken en maakt 
zich op voor de industrialisatie en pro-
ductie van Lightyear One. Lightyear One 
biedt een enorme kans om de mobiliteit 
te veranderen en maandenlang te rijden 
zonder opladen.  Het eerste model gaat 
in de zomer van 2022 in productie als 
een exclusieve serie.

HELMOND Lightyear, de Nederlandse zonne-autopionier, heeft een productielocatie gevonden 
voor de verdere industrialisatie van de zonneceltechnologie en de productie van zonnedaken. 

Vanaf 1 augustus zal Lightyear intrek nemen in het gebouw van Inalfa Roof Systems te Venray in 
Limburg. Het hoofdkantoor van Lightyear blijft in Helmond.
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Werkzaam in ALLE wijken van Helmond

Spreekuurlocaties:
Centrum: Wethouder Ebbenaan 168 ma t/m vr
Mierlo-Hout: Cortenbachstraat 70 do
Rijpelberg: Twijnsterhof 161 vr
Stiphout: Dorpsstraat 51 ma
Helmond-Noord: Jan van Goyenlaan 1 ma

Lenneke van Oorschot - Daamen
Fleur de Wolf
Linda Verbakel - Backx
Inge van Melis - van Hout

verloskundigenhelmond.nl

0492 - 53 28 00

NU OOK 
AVONDSPREEKUUR

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

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

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

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

Scheve mond?

Verwarde spraak?

Lamme arm?

www.helmondnu.nl
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ZO 5 SEPT 14:00-18:00 UUR

ZA 4 SEPT 11:00-20:00 UUR
CENTRUM HELMOND

v.a. 16:00 UUR JAMSESSIE OP DE MARKT

JAZZ IN
CATSTOWN

Steeds meer sprinkhanen in Nederland
REGIO Sinds 1990 komen steeds meer sprinkhanen voor in Nederland. Van de 35 soorten 

sprinkhanen waarover in 2019 voldoende gegevens beschikbaar waren, blijkt van 16 soorten de 
verspreiding te zijn toegenomen. Van 9 soorten was de trend stabiel en bij 10 soorten vertoonde 
de ontwikkeling in de verspreiding een negatieve trend. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. 

In totaal planten 53 soorten sprinkhanen zich voort in ons land.

Het gaat relatief goed 
met sprinkhanen
Sinds enkele jaren kan het CBS met 
nieuwe statistische modellen (oc-
cupancy-modellen) betrouwbare trends 
van sprinkhanen berekenen uit ‘losse’ 
waarnemingen. Deze trends zijn niet 
gebaseerd op aantallen, maar op ver-
spreiding. 

Bij de sprinkhanen zijn veruit de meeste 
soorten stabiel of gaan vooruit, gemeten 
in het aantal vierkante kilometers dat 
zij bezetten; 10 soorten vertonen een 
negatieve trend. Omdat een toename 
in verspreiding in het algemeen ook een 
toename in aantallen betekent, lijkt het 
relatief goed te gaan met de sprinkha-
nen, terwijl bijvoorbeeld dagvlinders in 
verspreiding (en in aantal) afnemen.

Berekeningen sluiten aan 
bij Rode Lijst
De berekende trends komen goed over-
een met de status die sprinkhaansoor-
ten hebben op de Rode Lijst en de er-
varing van sprinkhanenkenners. Er zijn 
enkele soorten die als ‘Niet Bedreigd’ op 
de Rode Lijst staan, maar waarvoor het 

model een negatieve verspreidingstrend 
ziet: boomsprinkhaan, gewoon spits-
kopje, heidesabelsprinkhaan, gewoon 
doorntje, schavertje en knopsprietje. 
Bij de boomsprinkhaan en het gewoon 
spitskopje lijkt de negatieve trend sa-
men te hangen met de opkomst van 
nauwe verwanten uit zuidelijke stre-
ken: respectievelijk de zuidelijke boom-
sprinkhaan en het zuidelijk spitskopje. 
Nader onderzoek zal moeten uitwijzen 
of de achteruitgang van de inheemse 
soorten een gevolg is van concurrentie.

Problemen bij weinig 
waarnemingen
Voor soorten met weinig waarnemingen 
en een beperkte verspreiding werken de 
modellen niet goed. Zeldzame soorten 
die juist interessant zijn voor de na-
tuurbescherming—zoals wrattenbijter, 
locomotiefje en bosdoorntje—kunnen 
daardoor niet meegenomen worden in 
de analyse. Voor het volgen van deze 
soorten is een andere methode nodig en 
kan het tellen van sprinkhanen op vaste 
routes een oplossing bieden.

F | Shutterstock

Expositie galerie Cees Meijer
AARLE-RIXTEL Cees Meijer organiseert ter 
ere van de opening van zijn galerie een exposi-
tie in de weekenden 14-15 en 21-22 augustus. 

Naast werk van hemzelf, is er werk te zien van zijn 
kunstvrienden: Joshua Pennings, metaalsculptu-
ren, Geert Verstappen, brons, Eef Wezenberg, glas 
en Harm van der Zeeuw, keramiek.

De expositie is alle 4 dagen geopend van 12.00 tot 
17.00 uur. Op zondag 15 augustus is om 14.00 uur 
de officiële openingshandeling en ’s middags live 
muziek. Iedereen is van harte welkom.

De galerie is te vinden aan de Bakelseweg 14 in Aar-
le-Rixtel. Voor meer informatie, kijk op:
www.ceesmeijer.nl

F | Mart Barten
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KADOBOEK
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VAN HELMOND?
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VALT MEDIO NOVEMBER 2021 ALS GLOSSY IN UW BRIEVENBUS!

KBWO is zo spoedig mogelijk 
op zoek naar: 

Verzorgenden IG
Voor meer informatie: www.kbwo.nl

Dement en toch een 
goede oude dag?

Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen

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

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

24 uur per dag professionele begeleiding.

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

Kijk op www.kbwo.nl
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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 5 augustus – 15 augustus 2021 / week 31 en 32

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 Geven-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; Chris-
tien Coolen-van der Linden; Yvonne Mutsaers-Slegers; Frans Schepers; Joep 
Corstens; Piet van de Kemenade; Arthur van den Boom; Piet Schröder, Peter 
van Vliet, familie Schröder en familie Burgers.

Donderdag 12 augustus
19.00 uur Luciakerk – Geen viering

Zaterdag 14 augustus 
17.00 uur Helmond-West - pastoor Scheepers
19.00 uur Luciakerk - pastoor Scheepers

Zondag 15 augustus Hoogfeest Maria ten Hemelopneming
09.30 uur Luciakerk - pastoor Scheepers
Intenties: Jo van Vegchel-Wartenberg; Liza van Kessel-van Hout vw sterfdag; 
pastoor Jan der Kinderen vw sterfdag; Anja van der Linden- Rooyackers vw 
trouwdag; Bep Hendriks van Vegchel; Herdenking Eerste sterfdag Elise van Li-
th-Souren; uit dankbaarheid b.g.v 93e verjaardag  
10.45 uur Luciakerk - Dopen diaken Martina
11.00 uur Trudokerk - pastoor Scheepers
Intenties: Miek Pleging-de Roij; Sophia van der Pas-Swinkels; Antoon Derks; 
Jo van Hoof-Hagebols; Jan van de Koevering; Ad Mutsaers; Elly Swinkels-Strij-
bosch; Dein van Soest-Drukker. 1e jaargedachte John Raymakers; dochter 
Bénédicte en schoonzoon Doede Doedes Breuning ten Cate.

www.damiaanhelmond.nl

Jozefkerk, Tolpost 1:  Zondag 9:30 en 11:00 
Weekdagen: maandag tot en met donderdag 9:00; vrijdag 19:00.
Lambertuskerk, Kerkstraat 54: Zondag 11:00. Pauluskerk en Edith-Steinkerk worden niet gebruikt 
zolang de anderhalve-meter regels gelden. Pastoraal team: Pastoor drs. E. Seidel, pastor W. Koop-
mans, diaken H. Dings. Centraal kantoor: Tolpost 1, 5701 HE. 0492522109 (maandag-donderdag 
9:30-12:30) Mail: parochie@heiligelambertus.nl
Internet: www.heiligelambertus.nl. 

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS

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

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

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

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

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

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

Twee 25-jarige jubilarissen HT’35 gehuldigd 
MIERLO-HOUT Er wordt niet alleen geturnd 
binnen turnvereniging HT’35, ook zijn er en-
kele fitness-groepen. 

Vorige week zijn tijdens de afsluitingsbijeenkomst 
van de fitness-groep (donderdag) twee zilveren 
jubilarissen gehuldigd. De volledige groep was 
aanwezig bij de wandelactiviteit met een tussen-
stop voor een drankje bij De Pastoor. Daar werden 

Jolanda van Leuken en Ria van Deursen gehuldigd 
vanwege hun 25-jarige lidmaatschap.
Jolanda en Ria proficiat!

Jolanda van Leuken (l) en Ria van Deursen (r) | F HT’35

www.helmondnu.nl
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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

Streep alle woorden weg, de overgebleven letters vormen een woord, mail dit 
woord samen met uw naam, tel.nr. en adresgegevens vóór woensdag 11 augustus

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

AREND • BASALT • COLLECTIE • DENKKRACHT • DOODLEUK • DRALEN
DUBIEUS • EERBIED • EINDEXAMEN • EVIAN • EXEMPLAAR • EXPRESSIE

FRAPPANT • GEWAS • HAKMES • HEPTA • HOOFDEINDE • HOPELIJK
INKEER • KAPSTER • KLAGEND • RELIKWIE • SKYBOX • SNAAI

SNELWEG • SPEECH • STOEP • TAPAS

Maak kans op een: 

cadeau-
bon*

(t.w.v. € 35.00)

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

woonaccessoires kunt kopen!

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

style
DOK

HOME 
DECORATORS

EST. 2020

Winnaar week 29: Theo Hommel  |  Oplossing: CITEREN

Keeper Robin Mantel langer bij  Helmond Sport
HELMOND Robin Mantel verdedigt ook de 
komende seizoenen het doel van Helmond 
Sport. De Belgische keeper heeft een con-
tract getekend voor twee jaar, met een optie 
voor nog een jaar.

De 20-jarige Mantel kwam het afgelopen seizoen op 
amateurbasis uit voor Helmond Sport. In de laatste 
thuiswedstrijd van de competitie (tegen TOP Oss) 
maakte hij zijn debuut. Voorheen kwam de 1.98 
meter lange keeper in zijn vaderland uit voor het 
inmiddels failliete KSC Lokeren en ASV Geel. Robin Mantel | F Helmond Sport

We hebben kittens in alle mogelijke kleurtjes, maar we vragen uw speciale aandacht voor onze zwart/witte 

knaapjes. Op de foto ziet u, in willekeurige volgorde: Tripp, Polleke, Loekje, Ilja, Remy en Muggsy. Ze zijn 

allemaal in april geboren en verblijven allemaal in ons asiel. De meeste zijn zeer goed gesocialiseerd en het 

zijn stuk voor stuk hartstikke leuke mannekes. Ze beginnen al wat groter te worden en dan is het zo jammer 

als ze links en rechts ingehaald worden door het jongere grut, want ze groeien als kool! U kunt op onze 

website kijken voor nadere informatie over deze kereltjes. Ze zijn veel te leuk om lang bij ons te moeten 

wachten; ze kijken reikhalzend uit naar een adopteerder. Zwart/witjes zijn vaak gezellige, ongecompliceerde 

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

binnenkomende kittens.

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:  0492 - 51 39 71

ZWART/WITTE KITTENS
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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

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

EVENEMENTEN

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

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

VLOOIENMARKT, ZONDAG 8 AUGUSTUS EVENEMENTENTERREIN 
SPINNERSTRAAT IN BEST10-16 UUR, GRATIS ENTREE

INFO: 06-20299824 | WWW.TIMMERMANSEVENEMENTEN.NL

Ontruimen van woningen, winkels, kantoren, zolders, schuren en garages (bezemschoon). 
Ook voor kleine verhuizingen en herstelwerkzaamheden aan huis en tuin. 
Bel Twans Woningontruiming: 06-13208306. www.vdrijt-inboedels.nl



24 vrijdag 6 augustus 2021 de loop weekkrant HELMOND


