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

GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE, 
MET DE BESTE SERVICE

UIT VOORRAAD LEVERBAAR!

NIEUWE
BANDEN
ONAFHANKELIJKE 
APK KEURING
BINNEN 1 MAAND GRATIS HERKEURING!

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

.nl

BUIZERDSTRAAT • KOOLMEESSTRAAT • PATRIJSSTRAAT • WIELEWAALSTRAAT

BEZORGERS GEZOCHT 
HELMOND-NOORD

www.helmondnu.nl

Zet hem op Niels!
Dat is nu al iets om trots op te zijn, we moedigen hem hier 
op afstand dan ook van harte aan. Zet hem op daar in Tokio, 
Niels! Wil je Niels graag in actie zien? De speeldagen zijn van 27 
augustus tot en met 2 september. De finales worden gespeeld 

op 3 en 4 september. Niels is een sterke speler: hij is nummer 
vijf van de wereld in de volwassen quad-categorie. 

Zijn tegenstanders mogen hun borst alvast nat gaan maken.

HELMOND Afgelopen week zijn de Paralympische Spelen begonnen en onze eigen Niels Vink 
doet mee! De 18-jarige Helmondse rolstoeltennisser heeft door keihard te werken zijn droom 

verwezenlijkt om aan de Spelen mee te kunnen doen en nu gaat hij voor goud!

hartstichting.nl

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

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

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

Scheve mond? Verwarde spraak? Lamme arm?

F | TeamNL
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Opel Mokka X 1.4 Turbo Innovation 2018
68Dkm. Leder, St.verw., Navi, Cam., PDC, 
BT, Cruise, Climate control, € 269 p/m 17.450

Ford Fiesta 1.0 Style 2013
72Dkm, Airco, 5-Deurs, LM-Velgen, 
BlueTooth, € 119 p/m 8.945

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 Rio Executive line 2018
24Dkm, Navigatie, Leder, 
Stoelverwarming, Keyless 15.445

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

Nissan Juke 1.6 N-Connecta Automaat 2018
45Dkm. Navigatie, Camera, Cruise control, 
Ecc, Lmv, BlueTooth, € 279 p/m 18.750

Mercedes-Benz C-klasse 180 Automaat 2014
Ambition, 68Dkm, Navi, ECC, Half Leder, 
Lmv, Pdc v+a, Cruise control, € 299 p/m 20.950

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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Omdat iedereen anders is...
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U I T VA A RT  S P I E R I N G S

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

Helmondse kunstenaars exposeren
in Landgoed Leonardus

De aftrap bestaat uit een aantal  fotos 
uit ‘de Onderstroom’. Deze serie is ge-
maakt naar aanleiding van het Lucas 
Gassel-jaar in Helmond in 2020. Door 
corona werd de presentatie in de Ca-
caofabriek helaas gecanceld. Vertrek-
punt is het Helmondse landschap. Met 
Paul de Maat als vast model maakte 
Peter Vermeulen een aantal fotos van 
geënsceneerde scènes.Tragikomische, 
surreële scènes, geënt op onze sociale, 

maatschappelijke realiteit. Door de wis-
selwerking tussen deze landschappen 
en deze theatrale situaties ontstaat er 
een nieuwe associatieve kijkervaring. 
Verder tonen zij in de loop van de ex-
positie een aantal nieuwe werken uit 
de serie ‘Assemblages’. Sculpturen, 
opgebouwd uit sloop- en bouwmateri-
alen, kringloopspullen, ijzerwaren, ver-
pakkingsmaterialen, kinderspeelgoed, 
perspex, plastic, etc. In een organisch 

werkproces worden deze wezens-
vreemde elementen samengesmolten 
tot een nieuwe werkelijkheid, een nieuw 
beeld. De opening is op zondag 29 au-
gustus om 14.00 uur. Alle zondagen in 
september geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. De feestelijke afsluiting vindt plaats 
op zondag 26 september om 14.00 uur.

Bezoekadres Landgoed Leonardus: Wil-
lem Beringsplein 88B, Helmond.

HELMOND-NOORD De Helmondse kunstenaars Paul de Maat en Peter Vermeulen laten vanaf 
zondag 29 augustus tot en met zondag 26 september nieuw werk zien in Landgoed Leonardus. 

Zij presenteren hun werk in een wisselende samenstelling.

F | Peter Vermeulen

F | Peter Vermeulen

Jazz in Catstown komt terug!

HELMOND Op zaterdag 4 en zondag 
5 september 2021 zal het centrum 
van Helmond weer omgeven zijn 
door jazz-orkesten. Zij zullen voor 
diverse horecagelegenheden optre-
dens verzorgen en lopen al spelend 
door het centrum.

Jazz in Catstown was een ‘begrip’ in 
Helmond. Op initiatief van Netwerkclub 
0492 is het nieuw leven ingeblazen. Vorig 
jaar in juli 2020 startte Jazz in Catstown 
opnieuw op met een street parade. Ook 
dit jaar is er weer een street parade, 

maar dan uitgebreider. In samenwer-
king met de horeca van Helmond, zijn er 
speciale Jazz in Catstown-menu’s en te-
vens kan men genieten van een speciaal 
voor Jazz in Catstown gebrouwen blond 
bier, ‘All that jazz beer’.

Harbour jazzclub Helmond
De Harbour jazzclub is een informeel 
netwerk van ondernemers, jazzliefheb-
bers of anderszins leden die Jazz in Ca-
tstown een warm hart toedragen. Ook lid 
worden? Voor meer info:  www.jazz-in-
catstown.nl Het streven is om Jazz in 

Catstown weer als vanouds te organise-
ren, als meerdaags festival, met meerdere 
podia verspreid over het centrum van Hel-
mond. Helaas laten de omstandigheden 
dat nu niet toe. Het volledige programma 
en informatie van de street parade, op 4 
en 5 september, is te vinden op de web-
site www.jazz-in-catstown.nl.

F | Wim van den Broek

www.helmondnu.nl
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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! 

Deze week gaat ons hendigheidje over Plastic, Metaal en Drankverpakkingen 
(PMD). PMD scheiden kan soms verwarrend zijn. Welke verpakkingen mogen in de 
PMD-zak en welke niet? Wij willen dit graag zo ‘hendig’ mogelijk maken. Twijfelt 
u? We hebben een makkelijk geheugensteuntje: Gaat het om verpakkingen van 
producten die u gebruikt in de keuken of in de badkamer, zoals een shampoofles? 
Dan mag de verpakking in de PMD-zak. Let op: Het gaat hier om de verpakking 
van een product. Dus niet een metalen lepel of kapot hard plastic zoals een 
broodtrommel.

Tips bij het scheiden van PMD
• Verpakkingen hoeven niet schoon te zijn, wel leeg! Dit voorkomt geuroverlast 
 en vervuiling van het materiaal.
• Stop de verpakkingen los in de zak.
• Maak de verpakkingen zo klein en plat mogelijk. Zo bespaart u ruimte.
• Knoop de zak goed dicht. 
• Is het tijd voor het inzamelen van uw PMD? U mag de zak de avond van 
 tevoren vanaf 22.00 uur al aan straat zetten. Waar mogelijk hangt u de zakken 
 aan de ophanghaken aan lantaarnpalen.
• Een ‘hendige’ app is de afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal. Vul het 
 product in op www.afvalscheidingswijzer.nl en u krijgt meteen de juiste 
 informatie.

Heeft u liever persoonlijk advies?
Wij helpen u graag bij alle vragen over het scheiden van afval. U kunt een (gratis) 
afspraak met ons maken via 14-0492 of www.helmond.nl/contact.

PMD-zakken gratis ophalen
Voor het inzamelen van PMD gebruikt u speciale PMD-zakken. U kunt de zakken 
gratis ophalen bij een adres bij u in de buurt (maximaal 1 rol per klant):

• Brandevoort; Albert Heijn en Jumbo  • Brouwhuis; Albert Heijn en Jumbo 
• Centrum; Albert Heijn en Stadswinkel  • Dierdonk; Albert Heijn 
• Helmond Oost; Jumbo en Jan Linders  • Helmond Noord; Plus
• Mierlo-Hout; Jan Linders en Jumbo  • Helmond West; Jumbo 
• Rijpelberg; Jumbo  • Stiphout; Jumbo 

Succes!
Yvette en Monique 

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag 7 september, 
21 september en 5 oktober. 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.

Vergadering presidium

Het presidium komt op dinsdag 31 augustus weer bij elkaar. Het presidium stelt 

de agenda’s van de gemeenteraad en commissies vast. 

Wilt u de vergadering als toehoorder (digitaal) bijwonen? Stuur dan een mail 

naar raadsgriffie@helmond.nl.

Starterslening voor het kopen van een huis

Wilt u voor de eerste keer een woning kopen, maar heeft u zelf onvoldoende 

financiële middelen? U komt dan mogelijk in aanmerking voor een 

Starterslening. U kunt dan een deel van het aankoopbedrag tegen een 

aantrekkelijk rentepercentage bij de gemeente lenen. Dit geldt zowel voor 

mensen die al in Helmond wonen als voor mensen die zich hier nieuw willen 

vestigen.

De Starterslening overbrugt het verschil tussen de koopsom van uw woning en 

het maximale bedrag dat u bij de bank kunt lenen. Naast de Starterslening heeft 

u dus een hypotheek. De rente van de Starterslening staat 15 jaar vast. U krijgt 

de lening voor maximaal 30 jaar. De eerste 3 jaar hoeft u geen rente en aflossing 

te betalen. De hoogte van de Starterslening is afhankelijk van uw inkomen en 

bedraagt maximaal 20% van de koopsom tot een maximum van 

€ 25.000. Voor woningen met een koopsom van € 180.000 of minder bedraagt dit 

maximumbedrag € 35.000.

Meer informatie

Heeft u belangstelling voor een starterslening? Kijk dan voor meer informatie en 

de voorwaarden op www.helmond.nl/starterslening. U kunt uiteraard ook contact 

opnemen met een van de Helmondse hypotheekadviseurs.

Bekendmakingen
 

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

Mierloseweg 206 16-08-2021 verplaatsen van pgs-15 container  6228785

  binnen de inrichting (milieu) 

Markt 10 06-08-2021 plaatsen overkapping 6297381

Kaldersedijk 2 03-08-2021 wijzigen uitweg 6291521

Gerstdijk 24 18-08-2021 plaatsen omvormerhokje en  6314663

  transformatorhuisje  

Dr. Ariënslaan 11 21-08-2021 maken uitweg 6321523

Waterbeemd 2A 16-08-2021 uitbreiden kantoorpand met extra  6070957

  verdieping 
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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  

Zaręba, Mateusz  02-06-1992

Kuczera, Marek Paweł  27-02-1991

Kirkiewicz, Tomasz Arkadiusz 20-02-1975

Ejsmont, Krystian  09-10-1992

Bui, Thi Thuc Oanh  29-04-1983

Milczynski, Sebastian Adam 05-06-1984

Dubois, Manolito Lorenzo  13-01-1981

Macas, Matúš  05-05-1989

Verberne, P.  20-02-1984

Rudge, C.  08-03-1995

Rulo, C.J.  30-01-1980

Siero, M.H.M.  28-12-2009

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 39b derde lid Wbb

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

op 29 juli 2021 een melding is ontvangen van BAM Infra Regionaal Helmond van een uniforme 

bodemsanering categorie mobiel.

De melding heeft betrekking op de locatie die bekend staat als Churchill-laan 201 Helmondse 

betoncentrale met locatiecode AA079400036.

Verkeersmaatregelen (2)
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 straat: Eifel 27 (VKB 2119)

Meer informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Ook zijn verkeersbesluiten in te zien op 

www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact opnemen met 

dhr. N. Jacobs, tel. 0492-587585.

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:

Engelseweg 196 16-08-2021 wijziging voorgevel 6267797

Churchill-laan 52 -  16-08-2021 plaatsen fietsenstalling met overkapping 6150433

Sectie A 765 (Marschallstraat) 

Wevestraat 58 17-08-2021 vergroten woning met verdieping. 6216339

Brabanthof 36 17-08-2021 oprichten berging met overkapping 6122257

Molenstraat 185-187 17-08-2021 oprichten appartementen 6206653

Tjerk Hiddesstraat 39 20-08-2021 aanleg vaste trap naar zolder i.p.v. vlizotrap 6017157

Jan van der Spekstraat 4 20-08-2021 muurdoorbraak 6211645

Marslaan 26 20-08-2021 oprichten berging 6231439

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

Kasteeltuin 16-08-2021  Introductiedag Roc Ter Aa  2021-00512

  (9 september 2021) 

Panovenweg 18 17-08-2021  Kuijpers Familie Festival  2021-00428

  (11 en 12 september 2021) 

diverse locaties 20-08-2021  Waskracht  2021-00314

  (3 september 2021 t/m 10 oktober 2021) 

Bezwaar maken 

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken 

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

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

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

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

Rivierensingel 79 28-05-2021 verzoek ontheffing bestemmingplan  6120207

  (kamerverhuur)  

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

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

Datum verzending:

Pieperz Binnen Parallelweg 4 Alcoholwetvergunning 50594911/

30-7-2021

Meer informatie 

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

via telefoonnummer 06-18591000 of gemeente@helmond.nl. 

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

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

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen voor deze personen de aantekening 

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

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

voor overheidsinstellingen waardoor dit gevolgen kan hebben voor uitkeringen, aanvragen 

paspoort, subsidies enzovoort. 

Naam en voorletter(s)                   Geboortedatum 

Bendriss, Slimane 22-03-1982

Blaut-Mackiewicz, Dorota 10-11-1970

Pancotan, Gabriel 01-08-2001

Keeris, Joost Karim 08-06-1990

Chaitou Alband, Abdelhak 10-01-1979

Schoonhoven, Johannes Bernardus Alphonsus 17-03-1981

Boneva-Tsvetkova, H.L. 09-10-1988

Tsvetkova, M.R. 06-06-2011

Akram, A.F. 14-01-1988

Akram, M. 17-06-2017

Kohestani, F. 02-06-1988

Mehraban, Z. 16-09-1984

Ouaalass, M. 27-10-1972

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. 

Burgemeester en wethouders van Helmond 26 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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GRATIS 
PARKEREN

DE GROOTSTE VAN DE REGIO • MEER DAN 150 TOPMERKEN
STYLE EXPERTS ALTIJD AANWEZIG • DORPSSTRAAT 161B MIERLO

SHOP DE SALE ONLINE MET 50% KORTING WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

SALE 70% KORTING*
LAATSTE WEEK OP DE HELE ZOMERCOLLECTIE

SHOP NU OOK DE NIEUWE COLLECTIE!
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ie De oude meester en zij n ‘leerling’

Gérard Princée (1908-1999) en Hans van den 
Berkmortel (1969) zijn Helmondse paardenschil-
ders. Beiden schilderen zij een paard vol passie, 
waarbij de schoonheid, kracht en het pure van deze 
koninklijke dieren voorop staat. Ieder op een eigen, 
karakteristieke manier, maar beiden vanuit de es-
sentie van het paard. 

Hans bezocht Gérard medio jaren 90 enkele malen 
thuis aan het Laagveld. Daar liet hij zijn paarden-
schetsen zien aan de oude meester. Deze gaf zijn 
kritiek en zijn aanwijzingen, maar ook voorzich-
tige complimenten. Beiden hadden respect voor 
elkaars paarden, het was geen wedstrijd of com-
petitie. “Sommige paarden kunnen in dezelfde wei 
staan”, zei Gérard lacherig.
Toen Hans door Eugene Princée (de zoon van) 
gevraagd werd om in het voormalige atelier van 
Gérard te komen exposeren, twijfelde hij geen 
moment. “Het is een eer om in het atelier van ‘Hel-
monds grootste kunstenaar’ te mogen exposeren. 

Een atelier bovendien met uitzicht op de voormali-
ge weides van de Helmondse Manege in de Waran-
de. Daar waar Hans op 6-jarige leeftijd zijn eerste 
ponylessen had en later uitgroeide tot springruiter, 
en schilder! Deze cirkel is daarmee ook rond, de 
paarden staan tevreden in de wei.

WARANDE In het kader van de Kunstroute Warande Helmond op zaterdag 28 
en zondag 29 augustus, zijn er verschillende kunstenaars te zien in verschil-
lende tuinen in de Warande. Eén daarvan is een bijzondere: de leerling Hans 

van den Berkmortel die bij de oude meester Gérard Princée in zijn voormalige 
atelier exposeert met, hoe kan het ook anders, paardenschilderijen! 

Fete du Jour | F Hans van den Berkmortel

State of Independence | F Hans van den Berkmortel

To the fi elds | F Hans van den Berkmortel

www.dierenambulancehelmond.nlINFO-/ ALARMNR.:  0492 - 51 39 71

POPPIE

Poppie is 2 jaar en heeft een nestje kroost 
grootgebracht. Het grut is oud genoeg om op eigen 
pootjes de wijde wereld in te gaan, en mams mag 
haar eigen leven weer oppakken. We hebben haar 
inmiddels gesteriliseerd. Ze krijgt lekker veel eten en 
heeft zich vlot hersteld van de zwangerschap en de 
kraamperiode. Het is een heel lief poesje en ze wil 
graag deel gaan uitmaken van een nieuw gezin. Ze is 
niet blij met andere katten; ze is veel liever de enige 
poes des huizes. Ze moet straks weer naar buiten 
kunnen, minstens de tuin in. Ze vindt het heerlijk om 
geaaid te worden en begint dan tevreden te spinnen. 
Ze komt naar je toe om haar knuffeltjes te halen. Heel 
lief poesje dat ook op schoot komt liggen. Attentie: 
We zijn tevens dringend op zoek naar opvanggezinnen 
voor de grote aantallen binnenkomende kittens.

ADVERTORIAL

Veel mensen hebben last van rugpijn. Rugklachten ko-
men heel vaak voor en ongeveer 80% van de volwasse-
nen heeft wel eens last van een zeurende of stekende 
pijn. De eerste keer lage rugpijn ontstaat meestal door 
overbelasting van de rug. Te vlug tillen, te zware dingen 
tillen of het maken van een verkeerde beweging kunnen 
hierbij een rol spelen. Soms spelen meerdere oorzaken 
tegelijk een rol, b.v. een slechte lichamelijke conditie in 
combinatie met veel statische belasting zoals autorijden, 
lang zitten of stress. Regelmatig bewegen zorgt ervoor 
dat klachten sneller verdwijnen. Onderzoek heeft na-
melijk aangetoond dat actief blijven bewegen helpt bij de 
behandeling van lage rugpijn. 

Om rugpijn te verminderen én in de toekomst te voorko-
men is De Fysioclub RUGschool ontwikkeld. De Fysio-
club RUGschool is een programma wat erop gericht is 
op de korte termijn de lasten te verminderen en op de 
lange termijn een herhaling van klachten te voorkomen. 
Naast de reguliere behandeling door een op rug aandoe-
ningen  gespecialiseerde fysiotherapeut / manueel the-
rapeut omvat de RUGschool een oefenprogramma om 

de belastbaarheid van de rug te verhogen/ versterken én 
een voorlichtingsprogramma. Een belangrijk onderdeel 
binnen dit voorlichtingsprogramma zijn de modules ‘pijn-
management’ en omgaan met pijn.

Uiteraard laten we onze resultaten onafhankelijk monito-
ren en beoordelen door de deelnemers. Met trots kunnen 
we mededelen dat we uitstekende resultaten boeken, 
waarbij patiënten het programma beoordelen met een 
cijfer 9,5!

RUGschool 
als oplossing 

bij RUGpijn

Heb jij sinds kort of al langer rugpijn, wellicht 
is De Fysioclub RUGschool iets voor jou? 
Neem contact op met JVDI De Fysioclub op 
085-7821616 en maak een afspraak voor een 
intake op een van onze locaties in Deurne – 
Mierlo(2) – Gemert – Helmond (2) – Geldrop 
- Nederweert of kijk op fysioclub.nl/jvdi of 
fysioclub.nl/programmas/de-rugschool 
voor meer informatie.
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Glasvezel in Brainport Smart District maakt ambities mogelijk

Brainport Smart District (BSD) in Hel-
mond wordt een slimme woon- en 
werkwijk waar nieuwe technologieën 
worden toegepast en bewoners een 
centrale rol spelen in de ontwikkeling 
van hun eigen leefomgeving. Communi-
catie, data, informatie, kennis en het de-
len daarvan spelen daarin een belang-
rijke rol. Daarvoor is een hoogwaardige 
digitale infrastructuur nodig. Een infra-
structuur die bovendien voorziet in bor-
ging van veiligheid en privacy en tevens 
de weg opent naar allerlei maatschap-
pelijke diensten via de BrabantRing. De 
BrabantRing koppelt bestaande glasve-
zelnetwerken van verschillende aanbie-
ders aan elkaar en maakt daarover een 
veilige, betrouwbare en betaalbare digi-
tale dataverbinding tussen overheden, 
bedrijven en maatschappelijke instellin-
gen in Brabant mogelijk.

Onbegrensde digitale mogelijkheden
Glasvezel Helmond legt in heel Hel-
mond glasvezel aan. Van het buitenge-

bied, industrieterreinen, zakelijke loca-
ties, woonwijken tot in het centrum en 
nu dus ook in BSD. Directeur Henri de 
Bekker: “De innovatieve ontwikkelingen 
in Brainport Smart District vragen om 
een robuuste digitale snelweg. Om die 
reden heeft Glasvezel Helmond BV het 
initiatief genomen om BSD te voorzien 
van glasvezel. Het is een open netwerk 
voor onbegrensde mogelijkheden in 
deze slimme wijk. 
De CASA-woningen die nu in aan-
bouw zijn, worden straks al aangeslo-
ten op glasvezel en dat geldt ook voor 
het kantoor van de Stichting BSD zelf. 
Dat is pas het begin. We willen behalve 
de snelweg ook diverse toegevoegde 
functies mogelijk maken. Dat doen we 
door ons netwerk aan te sluiten op de 
BrabantRing, zodat allerlei maatschap-
pelijke diensten beschikbaar worden. 
Snel, veilig en betrouwbaar. Denk aan 
ziekenhuisdiensten, zorg-op-afstand, 
openbaar wifi, adaptieve straatverlich-
ting of huis- en wijkbeveiliging.” 

Zeggenschap over data
Peter Portheine, directeur BSD: “Binnen 
BSD is een hoogwaardige digitale infra-
structuur nodig die het mogelijk maakt 
om innovatieve, datagedreven diensten 
aan bewoners te kunnen aanbieden. 
Bewoners hebben daarbij zeggenschap 
over de data die verzameld wordt. Die 
zeggenschap is niet vanzelfsprekend. 
Daarnaast willen we dat bedrijven data 
gaan delen, met inachtneming van de 

privacy van bewoners, om continu inno-
vaties te bevorderen. Ook dit is geen van-
zelfsprekendheid en vereist een slimme 
digitale infrastructuur. 

Deze infrastructuur bestaat nu nog 
nergens in Nederland en gaan we hier 
realiseren. Glasvezel Helmond zet nu, 
samen met BSD, de eerste stap die het 
mogelijk maakt om deze ambities te ver-
wezenlijken.”

BRANDEVOORT De slimste wijk van de wereld vraagt natuur-
lijk om een robuuste en slimme digitale snelweg. Met de plaat-
sing van het eerste glasvezelknooppunt (PoP) in de Helmondse 
slimme wijk Brainport Smart District op donderdag 5 augustus, 

is hiervoor het digitale fundament gelegd. Aangelegd door 
Glasvezel Helmond.

F | Glasvezel Helmond

PoP
Het glasvezelknooppunt, ook 
wel PoP  (Point of Presence) 
genoemd, is vergelijkbaar met 
een elektriciteitshuisje: het 
is een hoofdverdeelstation 
van waaruit de glasvelkabels 
naar de woningen gaan. De 
PoP is geplaatst bij de rotonde 
Neervoortse Dreef/De Voort.

60e Prins der Houtse Kluppels: we gaan beginnen! 

MIERLO-HOUT Het voelt voor veel 
mensen wellicht nog vreemd, maar 
carnavalsvereniging De Kluppels 
stoft de draaiboeken af en maakt 
zich op voor een nieuw carnavals-
seizoen. Als alles meezit, hopen 
we op zaterdagavond 6 november 
aanstaande onze 60e dorstlustige 
hoogheid te kunnen onthullen in 
Hoftempel De Geseldonk. Natuur-
lijk volgen we de richtlijnen van de 
overheid op de voet en organiseren 
we onze evenementen komend sei-
zoen afhankelijk van de geldende 

regels en bepalingen rondom CO-
VID-19. Vooralsnog kijken we erg uit 
naar een nieuw, springlevend car-
navalsseizoen!   

Prins Anton d'n 2e mocht onze vereni-
ging twee seizoenen voorgaan en zwaai-
de de scepter over het Kluppelrijk. An-
ton was daardoor zowel de 58e als de 
59e Prins van de Houtse Kluppels. Dat 
is sinds Prins Giel Vervoort in 1975 én 
1976 niet meer voorgekomen. 

Natuurlijk nemen we op 6 november 

aanstaande eerst afscheid van Anton en 
zijn vrouw Meggy, die het carnavalsfeest 
in seizoen 2019-2020 en 2020-2021 op 
buitengewone wijze hebben gevierd met 
alle Kluppels en Kluppelinnekes. 
Na het afscheid van Prins Anton d'n 
2e, zullen we op ludieke wijze bekend-
maken wie de 60e Prins der Houtse 
Kluppels wordt. Er is een nieuwe prins 
gekozen en die houden we geheim tot 
zaterdagavond 6 november aanstaan-
de. Elke week brengen we een nieu-
we tip uit in de vorm van een foto of 
afbeelding. Daarmee kun je stap voor 
stap ontrafelen wie de nieuwe Prins der 
Houtse Kluppels wordt. Dit is de aftrap, 
en uiteraard beginnen we voorspelbaar.
Wil je ook mee kunnen praten, dan moet 
je natuurlijk wel op de hoogte zijn van 
de laatste Kluppeltips. Hoe meer we 
de prinsbekendmaking naderen, des 
te makkelijker het raden wordt. Denk 
jij te weten wie de 60e prins der Hout-
se Kluppels wordt? Meedoen aan het 
prinseroaje is heel gemakkelijk en kost 
niets! Ga naar www.kluppels.nl en vul 
de naam van jouw prins in. En als je 
de juiste prins raadt, maak je kans op 
4 toegangskaarten voor de 2e Show- 
& Zwetsavond op zaterdag 12 februari 
2021. De bekendmaking van de prins 
vindt plaats op zaterdagavond 6 novem-
ber in Hoftempel De Geseldonk. 

De eerste Kluppeltip van dit jaar | F Houtse Kluppels

Volg ons ook op Twitter en Instagram via @houtsekluppels en/of like ons op Facebook!

Kasteeltuinmarkt
op 29 augustus

Kom shoppen voor tweedehands spullen, antiek en curiosa, brocante en vin-
tage en raak geïnspireerd! Of je voorkeur nu uitgaat naar antiek, industrieel, 
vintage, brocante, kunst, sieraden, curiosa of andere bijzondere items, de 
gepassioneerde deelnemers op deze markt bieden een geweldige variëteit in 
een gemoedelijke sfeer.

Toegangsprijs is voor volwassenen € 3,50. Kinderen onder geleide tot en met 
12 jaar zijn gratis.

HELMOND Kasteeltuinmarkt is curiosa, tweedehands 
en andere oude spullen. Zondag 29 augustus van 9.00 

tot 16.30 uur staan rond het kasteel van Helmond 
circa 200 kramen.

F | Kasteeltuinmarkt

www.helmondnu.nl
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Actieradius tot 455 km.*

씲419 p/m419
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 31-09-2021 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

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
Wij zijn per direct op zoek naar chauffeurs voor leerlingenvervoer. Werkdagen maandag t/m vrijdag; 
15 tot 20 uur per week met uitzondering van de schoolvakanties. Er zijn doorgroei mogelijkheden. 
Liever geen vastigheid? Solliciteer dan als afroepchauffeur.

Heb je interesse? Je kunt direct starten met werken! Een aanvullende cursus wordt intern verzorgd.
Voor informatie en sollicitatie neem contact met ons op:
personeelszaken@bergerhof.nl of tel.: 0492 – 66 22 60.

VACATURE CHAUFFEUR 
LEERLINGENVERVOER

• Ben je beschikbaar van maandag t/m vrijdag in 
de ochtend en in de middag (schooltijden).

• Beheers je de Nederlandse taal.
• Ben je woonachtig in de omgeving.
• Ben je in het bezit van minimaal een B-rijbewijs.
• Salaris conform CAO.

• Heb je affiniteit met de doelgroep en een 
flexibele instelling.

• Ben je bereid een korte interne cursus 
te volgen. 

• Voertuig aan huis is in overleg mogelijk.
• Leeftijd speelt geen rol mits ouder dan 25 jaar.

.nl
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Wa denkte gullie? Marij is in de 
vakantie zoveul aangekomen, die 
gaat afvallen? Nee hoor, ge hed 
het hullemaal mis. We hebben iets 
nieuws in Helmond (vanaf mei).

Yvette en Monique, onze afval-
coaches. Wie zijn deze dames en 
wat doen ze? Monique komt uit 
de Groen4Life, Yvette is opruim-
coach. Samen hebben ze dus een 
dosis knowhow op het gebied van 
afval en recycling. Vanuit Blink 
werken ze vur de gemeente als af-
valcoach.

Zit de restafvalcontainer (grijze 
bak) van jullie nog steeds te snel 
vol en wilde oe afval beter schei-
den, maar vinde dat moeilijk? Dan 
kunde hulp vragen aan deze af-
valcoaches. Ze leggen uit hoe afval 
nog beter gescheiden kan worden 
en welk afval in welke afvalbak 
hoort of waar het moet blijven. Vur 
men reden om deze dames eens te 
bellen vur advies.

Het gesprek was bij men thuis, 
konden ze gelijk men containers 
even in kijken of ze ook tips vur ons 
hadden. Ik deed het redelijk goed. 
Er lagen wel wat items in de ver-
keerde bak, maar ge kunt niet al-
les weten. Op een positieve manier 
willen ze bewoners van Helmond 
de weg wijzen om zoveel mogelijk 
geld te besparen om de grijze bak 
zo leeg mogelijk te krijgen. Want 
met het nieuwe diftar-systeem ben 
je beperkt in het aanbieden van de 
restafvalcontainer, of je betaalt er 
extra voor. Onze grijze container 
heeft nu 3 keer buiten gestaan van-
af januari en nee ik dump nergens 
niks, maar ik scheid zo goed moge-
lijk en zo komt er in menne grijze 
container niks wat bederfelijk is, 
dus kan hij met gemak 8/10 weken 
blijven staan. Menne groenbak en 
plastic gaat wel elke 2 weken bui-

ten. Ik vind het ook wel een sport 
om menne grijze bak zo leeg meu-
gelijk te houden.

Om de Helmonders beter de weg 
te wijzen, hebben de afvalcoaches 
ook een sorteerwijzer gemaakt 
samen met de gemeente en ik mog 
de eerste in ontvangst nemen die 
nu in de binnenkant van mijn 
gootsteenkastje hangt. Wil je deze 
sorteerwijzer, dan gaan ze graag 
met je in gesprek en brengen de sor-
teerwijzer gelijk mee. Ze zijn abso-
luut geen handhaving, ze willen je 
ECHT helpen. Ze zijn bereikbaar 
via het telefoonnummer van de ge-
meente, 140492, en dan vraag je 
naar de afvalcoach. Houd ook de 
gemeentelijke pagina in de gaten 
in Weekkrant De Loop, want daar 
staat elke week een tip of hendig-
heidje in van onze afvalcoaches. 
Tot slot maken we samen een foto 
bij mijn eigen kleine milieustraat. 
Ik vond het een leerzame ochtend, 
bedankt dames en heel veel succes. 

Afgelopen zaterdag ben ik ook weer 
met Helmond Skon op pad gewist, 
om de rotzooi die andere mensen 
op de grond gooien op te ruimen. 
We hebben langs het kanaal gelo-
pen en rondom De Braak. Ow my 
God, wenne rotzooi. We hadden 13 
vuilniszakken, da is toch niet nor-
maal, is het nou zo moeilijk om je 
troep in unne prullenbak te gooien 
of as die er nie is mee naar huis ne-
men en daar weggooien? Blijkbaar 
vur sommige mensen wel. Zo jam-
mer, want het is zon kleine moeite.

Een fijn weekend. 
Tot volgende week.

Houdoe!

Afvalcoaches Helmond

Nieuwe AED voor speeltuin

JIBB+ nam het initiatief en schafte een 
AED aan die aan de speeltuin werd 
geschonken. Afgelopen week werden 
vrijwilligers van de speeltuin door een 
buurtbewoner attent gemaakt op het 
feit dat de AED die buiten de poort aan 
het hekwerk hing, verdwenen was. 

Nader onderzoek maakte duidelijk dat 
het apparaat met bruut geweld van het 
hek gerukt was. En dat de AED meege-
nomen was. Daags daarna werd er con-
tact opgenomen door Bart de Visser van 
de firma AED-partners. Hij stelde na-

mens het bedrijf gratis een nieuwe AED 
beschikbaar. AED-partners streeft er-
naar binnen Nederland een netwerk van 
AED’s te hebben dat burgers in staat stelt 
om binnen 6 minuten na een melding bij 
een AED te kunnen zijn. Tijd is namelijk 
van cruciaal belang bij een hartstilstand. 

Uiteraard zijn we als speeltuin heel blij 
met het beschikbaar gestelde apparaat. 
Hierdoor kunnen in de nabijheid van de 
speeltuin mogelijk levens gered worden. 
De nieuwe AED is inmiddels alweer door 
de vrijwilligers opgehangen, zodat deze 
weer beschikbaar is.

HELMOND-WEST Sinds anderhalf-twee jaar hangt aan het hekwerk van speeltuin 
‘Helmond-West’ een AED. De speeltuin vond het een goed idee om op die manier ook bij te 

dragen aan de veiligheid van de mensen in de buurt. Bovendien wordt daarmee wellicht weer 
een gat gevuld in de dichtheid van het netwerk van AED’s.

De overdracht van de AED van de firma AED-partners aan de speeltuin. Links op de foto staat Bart de Visser van AED-partners, 
rechts is Hans van Bussel, secretaris van speeltuin 'Helmond-West’ | F Speeltuin 'Helmond-West’

Waakmand voor Hospice en
Logeerhuis Valkenhaeghe

HELMOND-WEST In het hart van 
Helmond-West is het huiselijke 
Hospice en Logeerhuis Valkenhae-
ghe gevestigd. Hospice en Logeer-
huis Valkenhaeghe maakt deel uit 
van Sint Annaklooster en biedt zorg 
in de laatste levensfase en logeer-
mogelijkheden.

De zorg in de laatste levensfase is 
gericht op begeleiding van het ster-
vensproces; bijvoorbeeld door pijn- en 
symptoomverlichting. Maar ook door 
aandacht te geven aan emotionele, so-
ciale en spirituele behoeften. Geduren-
de de opname is er ook aandacht voor 
familie en sociaal netwerk. Vanuit deze 
visie sluit Monuta Magis aan middels 
het overhandigen van een waakmand. 
De waakmand is een mand met aller-
lei artikelen erin die kunnen helpen om 
de laatste dagen van een dierbare, voor 
een wakende familie, zo aangenaam 

mogelijk door te brengen. Zo helpen we 
medewerkers en vrijwilligers van hos-
pices om (toekomstige) nabestaanden 
tijdens het waken te steunen en hen bij 
te staan. “Wij vinden het bijzonder waar-
devol dat we in deze kwetsbare tijd een 
waakmand gekregen hebben van Juliet-
te Magis (Monuta Magis), hier zijn we 
erg blij mee. De waakmand is een mand 

gevuld met allerlei artikelen die naasten 
informatie, ontspanning en (h)erkenning 
van emoties biedt.” De reacties die daar-
op volgden waren eveneens hartverwar-
mend: “Mooi gebaar naar een familie toe 
die bij een geliefde waken. De inhoud is 
met zorg gekozen.” Het is fijn om het 
‘verschil’ te kunnen maken. Dat is ook 
de Monuta Manier.

F | Monuta Magis

www.helmondnu.nl
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Ik moest aan deze cijfers denken tij-
dens mijn vakantie in Italië. Al scrollend 
door mijn telefoon viel mijn oog op een 
tweetal berichten. Het ene bericht was 
afkomstig van de WhatsAppgroep van de 
buurtpreventie. ‘Jonge mannen verplaat-
sen zich regelmatig verdacht langzaam 
rijdend op hun scooter door onze wijk en 
observeren nauwgezet de huizen’. On-
danks de maatregelen die ik jaren eer-
der genomen had (o.a. nieuw hang- en 
sluitwerk en een beveiligingsinstallatie) 
bleef dit bericht en het ‘onveilige gevoel’ 
de gehele vakantie hangen.

Een tweede bericht was afkomstig van 
een 64-jarige inwoonster die al haar 
hele leven in de binnenstad woonde en 
reageerde op een Facebookmelding be-
treffende overlast. ‘Vroeger was dit nog 
echt een volksbuurt waar de deuren 
openstonden en de mensen samenleef-
den, nu voelt niemand zich meer veilig, 
zit niemand meer buiten en is er geen 
binding meer met de buurt en de men-
sen.’  Hoewel de problematiek in elke wijk 
anders is, zit in haar omschrijving van de 
problemen indirect een suggestie voor 

een meer samenhangende aanpak. De 
dame in kwestie suggereert namelijk te-
recht dat er werk gemaakt moet worden 
van meer saamhorigheid in de wijken. 
De politiek realiseert zich dat ook. Onze 
inwoners zijn de oren en ogen in de wijk 
en daarmee de eigenlijke sleutel tot meer 
veiligheid en een betere leefbaarheid ter 
plekke. Om de betrokkenheid van onze 
inwoners in stand te houden en verder 
uit te bouwen is het belangrijk dat zaken 
die hieraan bijdragen en ondersteunen 
goed zijn georganiseerd. Dit vraagt onder 
andere om vaste gezichten, korte lijnen 
en een meer zichtbare aanwezigheid 
van professionals op straat en in de wij-
ken (denk hierbij aan buurtbeheerders, 
jongerenwerkers, stadsmariniers, boa’s 
en wijkagenten). 

Om de leefbaarheid te vergroten, is het 
volgens de VVD Helmond noodzakelijk 
dat er naast innovatieve technische vei-
ligheidsmaatregelen ook volop ingezet 
wordt op de wijkgerichte aanpak. Want 
alleen zo kun je, na een gedegen risi-
coanalyse, de juiste acties ondernemen. 
Daarom heeft het college hiervoor bij 

de begroting 2021-2024 ook meer geld 
beschikbaar gesteld. Want Helmonders 
hebben het recht zich even veilig te 
voelen als inwoners van vergelijkbare 
gemeentes.

Theo Manders
Raadslid VVD Helmond

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Manders: veiligheid & saamhorigheid
Uit cijfers van de Veiligheidsmonitor van het CBS blijkt dat 37% 
van de inwoners in Helmond zich wel eens onveilig voelt. Maar 
liefst 52% van de inwoners van Helmond ervaart veel hinder in 

de vorm van sociale overlast, fysieke verloedering en/of verkeer-
soverlast. Helmond scoort hiermee slechter dan vergelijkbare ge-
meentes. Dit heeft een grote impact op de leefbaarheid in wijken. 

een meer samenhangende aanpak. De 

recht dat er werk gemaakt moet worden 
van meer saamhorigheid in de wijken. 
De politiek realiseert zich dat ook. Onze 
inwoners zijn de oren en ogen in de wijk 
en daarmee de eigenlijke sleutel tot meer 
veiligheid en een betere leefbaarheid ter 
plekke. Om de betrokkenheid van onze 

Doelman Ahmed Azmi
naar Helmond Sport 

HELMOND Helmond Sport com-
pleteert met de achttienjarige Ah-
med Azmi het keeperstrio. De doel-
man sluit op amateurbasis aan.

De in Nieuwegein geboren keeper 
begon met voetballen bij de plaat-
selijke JSV, maar werd al op zeven-
jarige leeftijd door Feyenoord over-
genomen. Op zijn twaalfde verkaste 
hij naar FC Utrecht, waar hij tot en 
met afgelopen seizoen verbleef. In 

november 2020 maakte Azmi met 
Jong FC Utrecht in de uitwedstrijd 
bij FC Dordrecht zijn debuut in het 
betaalde voetbal. In februari van dit 
jaar werd hij geselecteerd voor het 
Marokkaans elftal onder 20 jaar.

Najaarsactiviteiten voor ouderen 

HELMOND Bij LEVgroep zijn de 
zomerweken nog in volle gang. Al-
lerlei activiteiten om in de stille va-
kantieperiode als oudere (55+) op 
pad te kunnen met gelijkgezinden. 
Vooral veel gezelligheid, iets nieuws 
ontdekken, creatief of samen bezig 
zijn staat centraal. Ook in het najaar 
zullen er nog een aantal activiteiten 
georganiseerd worden. Daar is een 
apart inschrijfformulier voor. 

In de maanden september tot en met 
december zijn er een aantal activiteiten 
waar 55+’ers aan deel kunnen nemen. 
Gezelligheid staat voorop, dus er is altijd 
tijd voor een praatje, een consumptie 
en met elkaar iets ondernemen. Het 

zijn juist activiteiten die leuker zijn in 
groepsverband dan er alleen op af moe-
ten gaan. Het wordt tijd om te genieten 
buitenshuis!

De flyer en het inschrijfformulier van de 
najaarsactiviteiten zijn verkrijgbaar bij 
onder meer wijkhuizen De Fonkel, De 
Boerderij, De Brem en Westwijzer, de 
diverse zorgcentra en aan de receptie 
van het centraal kantoor van LEVgroep 
aan de Penningstraat 55 in Helmond. 
De activiteiten vinden plaats in septem-
ber tot en met december. 
Het programma en inschrijfformulier 
kan ook worden gedownload van onze 
website: www.levhelmond.nl/
najaarsactiviteiten. 

F | LEVgroep
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Regisseur Anneke Schröder weet goed 
wat ze wil bereiken met de theatervoor-
stelling van Waskracht: de inwoners van 
Helmond een inkijkje geven in elkaars 
leven en belevingswereld. 

“Cultuur, zoals theater, is voor mij niets 
elitairs. Het is een manier om verbinding 
te leggen met de ander. Als we elkaar 
beter kennen en begrijpen, kunnen we 
beter samenleven. En we zijn wel toe 
aan wat lol en gezelligheid. Met Was-
kracht brengen we in de weekenden van 
september een feestje naar de wijken 
van Helmond, 23 keer!”

Wim Peters: “We nemen het publiek 
mee achter de schermen van een cir-
cus, want daar is het leven echt. Niet 

opgepoetst en gepolijst zoals een gewo-
ne circusvoorstelling in de piste, maar 
rauw en vrolijk zoals ons dagelijks leven 
zelf. Het publiek gaat zich zeker herken-
nen in het geworstel van alle circus-
bewoners. Het zouden stuk voor stuk 
stadsgenoten kunnen zijn.” 

Waskracht trapt af 
in Brouwhuis 

Zoals de wasvrouw vroeger rondging om de was op te halen, zo 
trekt het bonte Waskracht-gezelschap in september door de Hel-
mondse wijken. Initiatiefnemers Wim Peters en Anneke Schröder 
willen mensen samenbrengen en de wijken met elkaar verbinden 
door een vrolijk web aan verhalen te weven. Het begint allemaal 

in Brouwhuis, op zaterdag 4 september om 10.00 uur.

Achter de schermen is het leven echt, rauw en vrolij k. Net als achter de Helmondse voordeuren.|  F Tahné Kleij n

Leon van 
der Zanden

speelt het 
Geweten 

Helmond is en blijft de plek waar 
hij werd geboren en opgroeide, 
dus als hij iets voor onze stad kan 
doen, doet hij dat graag. Zeker 
als het om theater gaat en hele-
maal als hij mag improviseren. 
“Bij Waskracht komt dit allemaal 
samen. Ik speel Het Geweten en 
weet precies wat de circusbe-
woners denken en voelen maar 
niet uitspreken. Daar neem ik het 
publiek in mee. Het publiek weet 
dus veel meer dan de circusbe-
woners zelf laten zien.”

Ik hou van Helmond… heul veul.
Ik hou van de ziel van de stad,

De mensen die er leven,
dag in dag uit.

Zonder de mensen, geen stad, geen cultuur, helemaal niets.
Allerlei smaken,
een bonte was,

een rijk kleurenpalet.
Een circus aan mensen. 

Ben jij jongleur omdat je veel ballen in de lucht moet houden,
messenwerper omdat je zaken niet rechtvaardig vindt,

de clown omdat je de boel wil opleuken?
ben je directeur voor de status,

goochelaar omdat je wil verwonderen,
pisteknecht omdat je altijd voor een ander klaar staat,

balletdanser op het koord van het leven,
krachtpatser om te overleven,

of
waarzegster omdat alles een hoger doel dient en jij dat aanvoelt.

Vandaag krijgen we een kijkje achter deze rollen
achter de schermen van het circus

en zien we de kracht van de Helmonders

Samen
Waskracht

Leon van der Zanden werd geboren 
en groeide op in de Basstraat in 

Helmond-Noord. | F Sas Schilten

Speel jij  wel eens de clown? | F Tahné Kleij n

Waskracht = Helmond

Nodig je buren uit. Hang deze poster goed zichtbaar voor je raam.
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Mierlo-Hout wil
gaan koersballen 

Hiervoor organiseren wij veel activiteiten en op verzoek van een aantal leden 
willen we nu voorzieningen aankopen om koersballen mogelijk te maken. 
Omdat we dit samen doen met andere lokale partijen, komen de voorzie-
ningen voor alle geïnteresseerden beschikbaar in het gemeenschapshuis De 
Geseldonk. 

We hebben dit initiatief besproken met Mierlo-Hout in actie en met Kansrijk 
Mierlo-Hout. Beide organisaties steunen dit initiatief van harte en willen ook 
een bijdrage leveren om het behaalde bedrag binnen te krijgen. Het bedrag 
wordt aangewend om de materialen aan te kopen en een eerste voorlich-
tingsbijeenkomst te houden voor geïnteresseerden. 

Om voorzieningen aan te kopen is € 2.400,- nodig. Hiervan moeten we (alle 
geïnteresseerden, dus ook niet-KBO-leden) met elkaar € 1.200,- bijeen zien 
te brengen en dan legt de subsidieregeling ‘Voor de Ouderen’ de andere € 
1.200,- bij. Indien u dit initiatief een warm hart toedraagt en u hebt wat over 
voor bovenstaande activiteit, kunt u als u dat wilt (geheel vrijwillig) een do-
natie doen. 

Hoe kunt u doneren: Ga naar de webpagina: voordeouderen.nl en klik boven 
in het scherm op ‘Bekijk inzamelacties’ en zoek dan op: ‘Mierlo-Hout wil gaan 
koersballen’. Klik hierop en selecteer dan ‘Doneer’. U kunt dan het bedrag in-
vullen dat u wenst te doneren: bijvoorbeeld 5 euro (elk ander bedrag mag 
natuurlijk ook). 

De rest volgt dan vanzelf op het scherm. De actie loopt tot 20 september. 
Mooi om iets te doneren en ervoor te zorgen dat straks de leden van KBO-
St. Lucia, maar ook andere geïnteresseerden, kunnen koersballen in de Ge-
seldonk. Alvast bedankt!

Bestuur Seniorenvereniging KBO-St. Lucia

MIERLO-HOUT Als seniorenvereniging KBO-St. Lucia 
vinden wij het belangrijk dat onze leden uit zoveel moge-
lijk activiteiten kunnen kiezen om actief bezig te kunnen 

zijn en anderen te ontmoeten. 

F | KBO-St. Lucia

Gecombineerde aanpak overgewicht
volwassenen in Helmond

F | Shutterstock

Gezonde voeding, voldoende beweging 
en aandacht voor mentale gezondheid 
staan in deze aanpak centraal. Het El-
kerliek ziekenhuis, Zorgboog in Balans 
en JIBB+ maken samen met de huis-
artsen dit leefstijlproject mogelijk. Zij 
hebben daarvoor een subsidie ontvan-
gen van ZonMW. 

Bij deze zgn. Gecombineerde Leefstijl 
Interventies (GLI) wordt zoveel mogelijk 
gebruik gemaakt van bestaande voorzie-
ningen en burgerinitiatieven in de wijk. 
Onder regie van een leefstijlcoach in Vi-
taliek wordt een op maat gemaakt pro-
gramma opgesteld dat deels individueel 

en deels groepsgewijs wordt aangebo-
den. Ook de partners van de deelnemers 
worden bij het project betrokken, omdat 
betrokkenheid van de sociale omgeving 
van belang is voor succes.  
Om de subsidie te verkrijgen, moest een 
regionale samenwerking een GLI-aan-
pak ontwikkelen en aanbieden met als 
doel de samenwerking tussen gemeen-
ten, zorgaanbieders en sociale voor-
zieningen te versterken. De subsidie in 
Helmond-De Peel is aangevraagd door 
Elkerliek, JIBB+ en Zorgboog in Ba-
lans en wordt actief ondersteund door 
huisartsen uit de betreffende wijken, 
zorgverzekeraar CZ, patiëntenorgani-

satie Zorgbelang Brabant en gemeente 
Helmond. Veel van deze organisaties 
werken al actief samen in Netwerkaan-
pak Gezonde Jeugd, het lokaal preven-
tieakkoord en corona-nazorg. 

“We zijn heel blij met deze subsidie. Het 
is het een geweldige stimulans om actief 
samen te werken aan een gezond Hel-
mond”, zegt Jeroen Lammers, cardioloog 
in het Elkerliek. “Het is ook een bevesti-
ging dat organisaties elkaar in deze regio 
goed weten te vinden en een stimulans 
om die samenwerking in de toekomst 
verder uit te breiden.” Na deze pilot volgt 
een plan voor twee andere wijken. 

MIERLO-HOUT In het najaar gaat in de wijk Mierlo-Hout een project van start met als doel om 
overgewicht onder volwassenen aan te pakken. Er wordt met 10 deelnemers gestart, die een 
2-jarig op maat gemaakt programma gaan volgen en begeleid worden door een leefstijlcoach. 

Programma Gluren bij  
de Buren Helmond bekend

Zondag 5 september kan men op avon-
tuur naar cultuur. Tijdens Gluren bij de 
Buren verwelkomen gastvrije Helmon-
ders buurtgenoten in hun tuin met een 
lokale act. Rappers, dichters, graffiti ar-
tists, theatermakers en andere podium-
kunstenaars stelen de show met hun 
voeten in het gras.

 In elke buitenruime treedt een act drie 
keer op tussen 12:00 uur en 17:00 uur. 
Alle optredens hebben ‘pay what you 
can’-entree. Benieuwd wat er speelt in 
jouw buurt? 
Bekijk www.glurenbijdeburen.nl voor 
het complete programma.

HELMOND Een bonte verzameling van Helmondse tuinen en bijbehorende optredens 
vormt het prachtige programmeringsboeket van Gluren bij de Buren 2021. Meer dan 25 Helmon-

ders slaan zondag 5 september de tuinhekken open en toveren hun buitenruimte om 
tot podium, geheel coronaproof.

Stel je persoonlijke Gluurgids samen
De groene weelde aan deelnemende 
tuinen en bijbehorende acts is te vinden 
op de website. Her is het programma al-
tijd actueel. Zoek in je buurt, om de hoek 
of op genre. Dit jaar kun je je persoonlij-
ke route in Google Maps integreren via 
de website: www.glurenbijdeburen.
nl/informatie/programma.
Zondag 5 september | 12:00 – 17:00 uur
Entree: pay what you can
Reserveren is niet nodig F | Gluren bij  de Buren Helmond
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Word wijzer bij de VUH
Start nieuwe cursusjaar:

20 september
 

Inschrijven?
www.vuhelmond.nl

 
Of kom naar onze informatieavond:

vrijdag 3 september
19.00 - 21.00 uur

Wijkhuis Westwijzer 
 Cortenbachstraat 70

Zondag 12 september 
Zomermarkt 

Vanaf 12.00 uur staat onze gezellige zomermarkt op het programma. Heb jij spulletjes waar je een ander blij mee 
kunt maken? Reserveer dan een kraam. Een kraam reserveren kan nu al van 9:00-13:00 uur op het secretariaat 

van de speeltuin of op 4 september van 14:00 uur tot 16:00 uur in de kantine van de speeltuin.

Een halve kraam voor abonnementhouders t/m 12 jaar € 2,50 en een hele kraam € 5,00.
Niet leden t/m 12 jaar betalen voor een halve kraam € 9,00 en een hele kraam € 17,50.
Volwassenen kunnen ook een kraam huren en dat kost € 20,00 voor een hele kraam.

Duo Harry en Lennie zorgen voor een muzikale noot tijdens de zomermarkt.
De entree op 12 september is t/m 12 jaar € 1,00 - volwassenen € 1,50 (dit geldt ook voor leden).

Zondag 5 september 
muziekmiddag met Wood88

Al diverse jaren word deze band veelvuldig gevraagd voor feesten en evenementen om hun avondvullende 
repertoire ten gehore te geven welke bestaat uit een grote verscheidenheid aan rockhits van de 60’s tot 00’s.

Voor deze middag gelden de normale entree prijzen.
De speeltuin opent om 12:30 uur, muziek start om 16:00 uur en speelt tot 20:30 uur.

Speeltuin Leonardus 
organiseert:

www.speeltuinleonardus.nl          Mgr. Swinkelsstraat 24, Helmond

Poppentheater
in Speeltuin
Leonardus op
2 september
HELMOND-NOORD
Poppentheater KRIS-KRAS 
geeft 3 verschillende voor-
stellingen van 30 minuten 
op donderdag 2 september. 
Bezorg uw kind(eren) een 
onvergetelijke middag en 
kom naar de speeltuin!

Aanvang 14:00 uur

Toegang is voor leden 
gratis. Niet-leden betalen 
€ 2,40 voor kinderen tot 
en met 12 jaar en € 1,55 
voor volwassenen, inclusief 
een kop koffie of thee.

Kansrij k Mierlo-Hout start weer 
met acties bij  Jan Linders

MIERLO-HOUT Het Jan Linders 
Fonds steunt Kansrijk Mierlo-Hout. 
Daarvoor zijn er met enige regel-
maat diverse acties in de winkel. 
Ook gaan de vrijwilligers van Kans-
rijk Mierlo-Hout bij Jan Linders spe-
ciale acties houden. De opbrengst 
is dan voor Kansrijk Mierlo-Hout. 
Op zaterdag 25 september staan 
de vrijwilligers met vers gemaakte 
lasagne bolognese. Deze worden 
op bestelling speciaal bereid door 
chef-kok Alex. U hoeft de lasagne 
alleen nog op te warmen. De kosten 
zijn 4 euro per portie en u kunt deze 
bestellen van 1 tot 20 september en 
afhalen op zaterdag 25 september.

Wilt u zaterdag 25 september niet zelf 
koken, laat het onze kok dan voor u doen 
en steun het goede doel: bestel de be-
nodigde porties door het aantal porties x 
4 euro over te maken op rekening NL71 
RABO 0304 4841 05 onder vermelding 

van het aantal lasagne ter attentie van 
Gairthy Exalto van Kansrijk Mierlo-Hout. 
De bestellingen kun op zaterdag 25 sep-
tember tussen 11.00-16.00 uur worden 
opgehaald bij Jan Linders. Bij goed 
weer staan we buiten bij de ingang.

Fiets te winnen bij loterij voor 
Kansrijk Mierlo-Hout
Ook staan we wij er driemaal met de 
verkoop van lotjes waarbij een prachtige 
damesfiets en een kinderfiets te winnen 
zijn. De loten kosten € 1,- per stuk of 6 
voor € 5,-. Wij noteren uw naam, tele-
foonnummer en lotnummer, zodat we 
na de laatste ronde de prijswinnaars 
bekend maken en de winnaars kunnen 
bellen. Ook is er een mogelijkheid tot en-
veloppen trekken waar weer mooie prij-
zen te winnen zijn. Enkele voorbeelden: 
een airfryer, apk-keuring voor uw auto, 
grillplaat, gourmetstel en nog veel meer.
 Wij hopen dat u ons weer wilt steunen 
met deze actie zodat wij met Kansrijk 

Mierlo-Hout weer leuke activiteiten 
kunnen doen. In oktober is er weer een 
actie zoals een culturendag waar we 

dan lekkere buitenlandse gerechten ver-
kopen, zoals Indonesische, Surinaamse 
en Spaanse lekkernijen.

F | Kansrij k Mierlo-Hout

www.helmondnu.nl
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LEV-groep, politie en gemeente organiseren
buurtpreventieavond in Helmond

De coronacrisis heeft ook impact ge-
had op het werk van de buurtpreven-
tieteams. Het was bijvoorbeeld niet 
mogelijk om fysieke bijeenkomsten te 
organiseren en ook was het lastiger om 
op straat actief te zijn. Uit het contact 
met verschillende buurtpreventieteams 
bleek dat er behoefte is om bijeen te ko-
men en ervaringen en plannen te delen. 

Burgemeester Blanksma legt uit waar-
om buurtpreventieteams zo belangrijk 
zijn: “Een veilige en leefbare omgeving 

is voor ons allemaal van groot belang. 
Ik ben trots dat in Helmond al zo’n 40 
buurtpreventieteams daar een bijdrage 
aan leveren. Zij zorgen er mede voor dat 
het fijn wonen en verblijven is in onze 
wijken. Wij hopen dat op termijn in alle 
buurten en wijken buurtpreventieteams 
aanwezig zijn.”

Aanmelden kan tot 5 september
De avond duurt van 19.00 uur tot circa 
21.00 uur. Aanmelden is verplicht en 
kan via buurtpreventie@helmond.nl. 
Er is ook mogelijkheid om digitaal deel 
te nemen via een livestream. Geef dit 
aan bij de aanmelding. Uiteraard wordt 
rekening gehouden met de coronamaat-
regelen.

Hoe werkt buurtpreventie?
Buurtpreventie wordt georganiseerd 
door bewoners. Buurtbewoners houden 

samen hun wijk in de gaten en melden 
verdachte situaties bij de politie of ande-
re instanties. Buurtpreventie vindt altijd 
plaats in samenwerking met de politie, 
gemeente en andere partners, zoals met 
de woningbouwcorporatie. 

Buurtpreventie maakt uw buurt prettig
Buurtpreventie kan een bijdrage leve-
ren aan het terugdringen van overlast, 
vernielingen en andere incidenten zoals 
woninginbraken of overvallen. Doordat 
er in de buurt wordt opgelet komt het 
minder voor én wordt men sneller op 
heterdaad betrapt. Buurtpreventie zorgt 
ervoor dat bewoners zich veiliger voelen 
in hun buurt. Verder levert het een be-
langrijke bijdrage aan het sociale aspect 
in de wijk en draagt het bij aan betrok-
kenheid bij de leefomgeving doordat er 
veel contact is in de buurt en aandacht 
voor de buurt.

HELMOND Gemeente Helmond organiseert samen met de LEV-groep en de politie een buurt-
preventieavond in Het Speelhuis op 22 september. Doel van de avond is ontmoeten, ervaringen 

delen en nadenken over de verdere ontwikkeling van buurtpreventie. Alle deelnemers van de 
buurtpreventieprojecten zoals Buurtpreventie WhatsApp-groepen zijn van harte welkom. Dat 

geldt ook voor iedereen die betrokkenen is bij, of geïnteresseerd is in buurtpreventie.

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 
 

 

‘Vader en dochter’-themabij een-
komst voor NAH-lotgenoten

CENTRUM Op 8 september zal 
er een bijeenkomst zijn voor 
mensen met niet-aangeboren 
hersenletsel (NAH), naasten en 
geïnteresseerden. Voor het eerst 
met het thema ‘vader en dochter’, 
georganiseerd door Hersenletsel.
nl – regio Noord-Brabant. Vader 
Willem (43) en dochter Sophie 
(11) informeren en vertellen over 
hun ervaring met NAH. De bijeen-
komst vindt plaats bij Lunchroom 
De Keyser in Helmond.

Willem Beckers (ambassadeur van 
Hersenletsel.nl - regio Noord-Bra-
bant) vertelt zijn ervaringsverhaal 
over zijn hersenletsel. Zijn dochter 
Sophie (11 jaar) geeft een presenta-
tie vanuit haar perspectief. “Je ziet 
het niet aan de buitenkant. Met mijn 
presentatie wil ik andere kinderen 
informeren wat het betekent als je 
ouders hebt met NAH”, aldus Sop-
hie. Dit ‘vader en dochter’-thema is 
een unieke combinatie, het is uit-

zonderlijk dat een ouder met kind 
samen een presentatie geven.

Ter introductie zal er een presen-
tatie over Stichting Hersenletsel.nl 
gegeven worden door NAH-ambas-
sadeur Angelique Bax. Bezoekers 
krijgen bij iedere spreker de gelegen-
heid om vragen te stellen.

Locatie: Lunchroom De Keyser, To-
renstraat 17 in Helmond.
Datum: 8 september 2021. Inloop 
met koffie vanaf 18.00 uur. Start 
18.30 uur.
Aanmelden: Via de aanmeldknop 
op de agenda van de website www.
hersenletsel.nl/noord-brabant.
In verband met de coronamaatrege-
len geldt: vol is vol.

Artschool geeft eindexpo
CENTRUM Binnenkort, van 12 tot 
en met 16 september aanstaande, 
houdt Artschool Helmond aan de 
Molenstraat 121 een grandioze over-
zichtsexpo van de resultaten van 10 
jaar Artschool.

Expositie Artschool Helmond: 
'Out with a BANG!'
Helmonders krijgen zo de kans (de 
laatste kans...) om te zien wat er de af-
gelopen 10 jaar in ons atelier gedaan en 
georganiseerd is.
Opening: zondag 12 augustus 2021
Tijd: 14:00 uur
Expo openingstijden:
Van maandag 13 september tot en met 
donderdag 16 september 14:00 – 18:00 
uur en 's avonds op afspraak.

Het atelier gaat sluiten
We moeten daarna helaas de deuren 
sluiten, want ons atelier wordt gesloopt. 
Het pand is namelijk van de gemeente 
en zal worden omgebouwd tot wonin-
gen. Wij willen echter met u terugkijken 
op een geweldige tijd; sinds 2011 zijn 

er schilderlessen, graffiti-workshops 
en kinderfeestjes georganiseerd. Daar-
naast verzorgde het team onder leiding 
van Hilma Bovenkerk tal van workshops 
op locatie bij scholen, bedrijven en in-
stellingen in en om Helmond.

De megapaintings (werkelijk grote schil-
derijen) die we maakten met teams van 
de brandweer, de ambulancedienst en 
de dienst veiligheid zijn hoogstandjes, 
letterlijk en figuurlijk. 
Ook op markten en festivals waren we 
van de partij, meestal met een interac-
tieve stand waar het publiek zelf aan 
de slag kon! Al met al, dat kunnen we 
niet zomaar voorbij laten gaan! Dus 
kom naar de expo in de Molenstraat 121
in Helmond!

F | Google Maps

Jordy Thomassen verlaat Helmond Sport 
HELMOND Jordy Thomassen gaat 
Helmond Sport met onmiddellijke 
ingang verlaten, het nog tot juni 
2022 doorlopende contract van de 
28-jarige centrumspits is in goed 
onderling overleg ontbonden.

De geboren Bosschenaar was bezig 
aan zijn tweede periode bij Onze Club. 
De eerste begon in juli 2016 toen hij de 
overstap maakte vanuit FC Den Bosch 
dat hem al had verhuurd aan RKC Waal-

wijk. Twee succesvolle seizoenen lever-
de hem in 2018 een transfer op naar 
De Graafschap. Anderhalf jaar geleden 
keerde hij van de Superboeren terug 
naar Helmond Sport. In totaal speelde 
Thomassen 125 wedstrijden voor Hel-
mond Sport, waarin hij goed was voor 
30 goals en 13 assists.

Helmond Sport bedankt Jordy Thomas-
sen voor zijn verdiensten en wenst hem 
veel succes toe in zijn verdere loopbaan. Jordy Thomassen | F Helmond Sport

HELMOND Als mantelzorger ben je 
gericht op de zorg voor een ander. 
In de mindfulnesstraining die Leren 
met Lev in september en november 
aanbiedt, leer je om ook goed voor 
jezelf te zorgen. Je krijgt methoden 
aangereikt om te leren ontdekken 
wat je eigen wensen en behoeften 
zijn. Hierdoor ontstaat meer balans 
tussen zorgen voor de ander en zor-
gen voor jezelf en krijg je inzicht in 
waar jij energie van krijgt en wat jou 
energie kost. 

Mindfulness voor mantelzorgers is een 
groepstraining. Dit geeft extra verdie-
ping doordat je ervaringen kunt delen 

met mensen die in een vergelijkbare 
situatie zitten. Herkenning en erkenning 
en het samen delen, versterkt het effect 
van mindfulness. De training wordt ge-
geven door een gecertificeerd mindful-
ness-trainer. 

Mindfulness voor mantelzorgers start 
op donderdag 23 september (een twee-
de reeks start op 18 november) en be-
staat uit drie bijeenkomsten van 13.30-
16.00u uur bij LEVgroep, Penningstraat 
55 in Helmond. Aan de training zijn 
geen kosten verbonden.

LET OP: Voor de training heb je een 
matje, dekentje en een kussen nodig. 

Gezien de coronamaatregelen kunnen 
wij deze niet op een veilige manier ver-
schaffen. Er wordt van de deelnemers 
verwacht deze zelf mee te nemen.

Meedoen? 
Opgeven kan via www.lerenmetlev.nl
(inwoners). Neem voor meer informatie 
contact op met Ineke Folgerts, ineke.fol-
gerts@levgroep.nl of 06 - 34 16 48 90.

Op www.lerenmetlev.nl vind je meer 
trainingen voor inwoners, vrijwilligers en 
beroepskrachten.

Training mindfulness voor mantelzorgers

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

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

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

Scheve mond? Verwarde spraak? Lamme arm?
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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

Lokaler wordt het niet!Lokaler wordt het niet!

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 Neem contact 
op met:op met:

Weekkrant Weekkrant 
De Loop HelmondDe Loop Helmond

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

73%
van onze lezers is 

geïnteresseerd in 

gemeentenieuws.

 

 

ERGOTHERAPIE AAN HUIS 
10 uur per jaar vergoed 

o.a. woningaanpassingen, 
rolstoeladvies, rijlessen 

scootmobiel/ driewielfiets 
  E sofia@ergotherapiekwiek.nl 
  T 06 271 953 67 

Wij wensen u 
     een mooie 
         zomer toe!

Aangepaste openingstijden 
Tijdens de schoolvakantie geen inloopspreekuur in Helmond 
en Lieshout.

Ons kantoor in Someren is voor bezoekers alleen op afspraak 
geopend.

Telefonisch zijn we bereikbaar op 0493 49 76 66

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. 

Trekking Kluppelloterij : gun uw oud papier, 
kleding en schoeisel een tweede leven
MIERLO-HOUT Zaterdag 7 augustus 2021 is de tiende trekking verricht, 
deze trekking geldt voor alle loten die zijn uitgegeven in de maand Juli 2021.

1e prijs: cadeaubon ter waarde van € 50,- is gevallen op lotnummer 8294
2e prijs: cadeaubon ter waarde van € 25,- is gevallen op lotnummer 7761.
3e prijs: cadeaubon ter waarde van € 10,- is gevallen op lotnummer 6094.

De prijzen kunnen worden afgehaald bij de Kluppelhal, iedere zaterdag tussen 09.00 uur en 13.00 
uur. Cadeaubonnen kunnen worden ingeleverd bij de Houtse ondernemers. Breng uw oud papier, 
kleding en schoeisel naar CV de Kluppels en speel maandelijks gratis mee met onze loterij.
Iedere zaterdag geopend van 09.00 uur tot 13.00 uur.

Brenglocatie CV de Kluppels: Koeveldsestraat 16, Mierlo-Hout.

De trekking werd verricht door mevrouw Francien Donkers | F CV De Kluppels
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1000ste bevalling 2021 
in Elkerliek ziekenhuis 

Baby Julie is nog onwetend, maar haar ouders zij n even in het zonnetje gezet 
| F Elkerliek ziekenhuis

Sinds maart 2021 worden in Ne-
derland elke maand ongeveer 1100 
baby’s meer geboren dan in dezelf-
de periode vorig jaar. Het afgelopen 
kwartaal zelfs de meeste baby’s sinds 
2010 (bron: CBS). Ook het Centrum 
Geboorte & Gezin herkent zich in de 
(corona)geboortegolf die Nederland 
nu meemaakt. Er zijn in het Elkerliek 
de afgelopen maanden gemiddeld 20 
baby’s meer geboren dan in dezelfde 
maanden vorig jaar. In juli van dit jaar 
bijvoorbeeld waren er 154 bevallingen 
(vorig jaar juli 132) waaronder drie 
tweelingen. Het totaal aantal bevallin-
gen zal eind dit jaar waarschijnlijk het 
recordaantal van 1500 benaderen. 
Het Centrum Geboorte & Gezin is hét 
geboortecentrum voor de Peelregio, 
waarin alle betrokkenen bij geboorte-

zorg samenwerken. Kiest een vrouw 
voor een bevalling in het ziekenhuis, 
dan kan zij onder begeleiding van de 
eigen verloskundige bevallen in een 
van de zeven huiselijk ingerichte ver-
loskamers. Als er sprake is van een 
bevalling op medische indicatie, dan 
vindt de bevalling plaats in een van 
de achttien gezinssuites. Speerpunt 
van het centrum is dat de baby al-
tijd bij de ouders blijft omdat dit de 
hechting tussen moeder en kind ten 
goede komt. Ook als het kindje in een 
couveuse moet liggen; zelfs dat kan in 
dezelfde gezinssuite. Alle medische 
apparatuur is er aanwezig. Er is ook 
slaapgelegenheid voor de partner, 
om zo al in het ziekenhuis te kunnen 
wennen aan de nieuwe situatie als 
gezin thuis.

HELMOND In het Centrum Geboorte & Gezin van het 
Elkerliek ziekenhuis in Helmond heeft vorige week de 

1000ste bevalling plaatsgevonden. Woensdag 18 augus-
tus om 12.33 uur is in één van de gezinssuites Julie ter 
wereld gekomen. De 1000ste bevalling is jaarlijks een 
mijlpaal voor het Elkerliek. Julie kreeg een knuff el en 

haar gelukkige ouders een mooie bos bloemen. 

September 2021 in het Annatheater
Vanaf 22 september: Gratis proefl essen Jeugdtheaterschool Annatheater 

Op het toneel kun je van alles beleven. 
Je fantasie gebruiken om allerlei span-
nende, gekke en onverwachte situaties 
te beleven. Het is niet alleen ontzettend 
leuk om toneel te spelen, je leert ook nog 
een heleboel. In de acteerlessen werk je 
aan je houding, stem en verbeelding. 
Je vermogen om samen te werken, 
te presenteren en je fantasie worden 
verbreed. In alle groepen krijgen kinde-
ren en jongeren onder de enthousiaste 
begeleiding van theaterdocent Lavínia 
Germano professionele acteerlessen.

Doe je mee? Kom gratis en vrijblijvend 
een proefles volgen. De lessen worden 
vanaf 22 september op woensdagen en 
donderdagen gegeven. “Op het toneel 
kan alles, hoe gek of ongeloofwaardig het 
ook is! Met de beste acteerprestatie, het 
mooiste decor en het prachtigste licht 
voel ik me een superster.” (Evi, 14 jaar)

Meer informatie: 
laviniagermano@annatheater.nl of
bel: 06 – 44 36 92 88.
Voor lestijden: www.annatheater.nl 
rubriek Jeugdtheaterschool

Zaterdag 18 september: 
Huibert-Jan van Roest - 
Nergens recht op (try-out)
Gelijk krijgen vindt Huibert-Jan het 
mooiste dat er is. Hij vindt dat zelfs zo 
mooi, dat het hem eigenlijk niks meer 
uitmaakt of het wel zijn eigen gelijk is. 
In zijn voorstelling ‘Nergens recht op’, 
staat Huibert-Jan van Roest stil hoe 
hij – misschien wel tegen wil en dank 
– belandde in een advocatentoga. Was 
het zijn voorliefde voor het debat? Of 
toch gewoon zijn kakkernaam. In zijn 
voorstelling gaat Huibert-Jan in debat 
met zichzelf, en fileert hij genadeloos 
zijn eigen meningen totdat er niets meer 

van overblijft. Heeft hij of het publiek 
dan nog ergens recht op? In ieder geval 
op een avondje hard lachen.

Huibert-Jan won verschillende debat-
kampioenschappen, werd al op jonge 
leeftijd advocaat-partner, maar hing 
zijn toga aan de wilgen om zijn passie 
comedy na te streven. Met succes: in 
2019 won Huibert-Jan het Leeuwarder 
Cabaret Festival. Zijn juryrapport: “Ver-
halend erg sterk. Huibert-Jan zette een 
mooi rond verhaal in zijn optreden neer. 
Hij heeft een goede uitstraling op het po-
dium, was erg grappig, en de jury vond 
het fijn en verfrissend een

inhoudelijk sterk programma te zien. De 
jury zou dit programma graag zien als 
volwaardig avondvullend programma 
met misschien her en der iets meer uit-
stapjes naar de actualiteit.” Meer infor-
matie: www.grappigezaken.nl.
datum: zaterdag 18 september
aanvang: 20.15 uur
entree: € 15,00
kaarten: www.annatheater.nl
informatie kaartverkoop: 
06 – 28 10 43 33

Zaterdag 25 september 2021: 
Ronald Smink - 
Bei sein ist mitmachen (try-out)
Ronald Smink is een vlees-geboren 
stripfiguur, met zijn absurde humor en 
zijn surrealistische kijk op de wereld is 
dit een voorstelling die geen moment 
verveelt. In deze voorstelling krijg je een 
exclusief kijkje in het hoofd van deze bi-
zarre Fries. Ronald ziet zijn eigen hoofd 
als een zolder waarop dozen liggen op-
geslagen met absurde gedachten, her-
inneringen, angsten, dromen en recep-
ten voor bami. Een aantal jaar geleden 
is Ronald verhuist naar de Randstad. 
Hierdoor zijn er heel wat nieuwe dozen 
bij hem op zolder komen te staan. Ga 
mee met de ruimtereis door het hoofd 
van deze energieke cabaretier, langs 
Friese strippers, vrijgezelle vrouwen van 
boven de 30, opgezette dieren en nico-
tine-Tukkers. Kortom Ronald's bizarre 
reis naar liefde en geluk.

Ronald heeft het Groninger Studenten 
Cabaret Festival gewonnen, op Low-
lands gespeeld en stond met zijn pro-
gramma Out of the Box op Videoland. 
Sinds 2018 is Ronald een van de vaste 
comedians van het Utrechts Come-
dy-collectief het Comedyhuis. Verder is 
Ronald oprichter van de Comedytunes 

HELMOND Speel je thuis weleens dat je een popster, een held of de baas van de wereld bent? 
Kom dan eens in het theater toneelspelen! Vanaf woensdag 22 september beginnen de cursus-

sen op onze Jeugdtheaterschool weer. 

Proefl essen JTS | F Annatheater

Huibert-Jan van Roest 
| F Helene Wiesenhaan

Ronald Smink | F Maikel Thij ssen

Comedynights. Leeuwarder Courant: 
“Naarmate Smink zich in zijn verhalen 
laat gaan ontstaan er absurdistische 
juweeltjes, als een bever-roosterende 
indiaan op de ringweg van Antwerpen.”
Regie: Silvester Zwaneveld
datum: zaterdag 25 september
aanvang: 20.15 uur
entree: € 15,00
kaarten: www.annatheater.nl
informatie kaartverkoop:
06 - 28 10 43 33

Verwacht in oktober
Assepoester door Anna Producties
Regie: Lavínia Germano
Data:  zaterdag 9, zondag 10, vrijdag 15, 
zaterdag 16 en zondag 17 oktober 2021
tijden  vrijdag en zaterdag: 19.30 uur, 
zondag: 15.00 uur
Entree:  kinderen/jongeren tot 18 jaar 
€ 6,00, volwassenen € 10,00
Kaarten:  www.annatheater.nl

Informatie kaartverkoop :
06 – 28 10 43 33
Het Annatheater ligt op 1 minuut loopaf-
stand van het NS-station Helmond.
Het adres is Floreffestraat 21a, 
Helmond. Telefoon: 0492 - 475 255
info@annatheater.nl
www.annatheater.nl
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Maak van je 
fotoboek een 
echte eye-catcher
Al je momenten, groot of klein, verdienen 

een HELMOND FOTOBOEK. Beleef ze opnieuw 

en deel ze met familie of vrienden.

Europa’s meest 
verkochte fotoboek

#1
100%

Tevredenheidsgarantie
Dagelijks bereikbaar 
op 0492-845350

Gecertificeerd
duurzaam

Wil je een fotoalbum 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, hetzij afgestemd op portret-foto's of 

meer op landschapsfoto's. o.a. Medium, XL, Large liggend, XXL 

liggend of XXL staand: met onze verschillende opties kun je een 

fotoboek ontwerpen met je allermooiste herinneringen.

Adcommunicatie
Mierloseweg 244

5707 AV Helmond

T: 0492-84 53 50

M: 06-13 82 90 17

info@adcommunicatie.nl

Maak je eigen fotoboek met 
je mooiste herinneringen

Ga naar www.cewe.nl/adcom
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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 26 augustus – 5 september 2021 / week 34 en 35

Donderdag 26 augustus 
19.00 uur Luciakerk - pastoor Scheepers

Zaterdag 28 augustus 
17.00 uur Helmond-West - pastoor Scheepers Intentie: Theo van Mullekom
19.00 uur Luciakerk - pastoor Scheepers Intenties: Marian van den Bosch-Raijmakers; Rinus 
Raijmakers; Jantje Raijmakers; familie Donkers-Kolenberg vw verjaardag vader; familie van 
Oorschot-Janssen vanwege verjaardag vader.

Zondag 29 augustus 22e zondag door het jaar B 
09.30 uur Luciakerk - pastoor Scheepers Intentie: Bert en Cyril van Boxmeer-Verhagen vw 
sterfdag; uit dankbaarheid voor het Gouden Huwelijk; Toos van den Heuvel- van de Sande
11.00 uur Trudokerk - pastoor Scheepers Intenties: Piet van Neerven en Irma van Neer-
ven-Harnisch; Henk Ceelen; Cune Hettema; Ann Takkenberg; Riet Broens; Riek Vinken-van 
Bommel; Petronella Visser-Snijders; Bert van de Kerkhof; Beatrijs Hunink-van Thiel.

Donderdag 2 september
19.00 uur Luciakerk - pastoor Scheepers

Zaterdag 4 september
17.00 uur Helmond-West - pastoor Scheepers Intenties: Overleden ouders Geven-Giebels
19.00 uur Luciakerk - pastoor Scheepers Intenties: Petrus van Kessel; Annemarie van Bus-
sel-Hendriks vw trouwdag; Piet en Janske Scheepers-Sanders vw verjaardag; Harrie van As-
ten; overleden ouders Weijts-Janssen

Zondag 5 september 23e zondag door het jaar B 
09.30 uur Luciakerk - pastoor Scheepers Intenties: Maria van den Berg-Jacobs; Marie-Thérè-
se Panhuizen; Toos Huijbers-Adelaars; pater Frans Grul; pastoor van de Ven; voor de overleden 
zielen Didaro van Pham en Jacinta Thi Pham; Sjef van Berkel en Toos van Berkel-van Hoof;
11.00 uur Trudokerk - pastoor Scheepers Intenties: Jac en Trees Jansen-Wijnheimer en fa-
milie Wijnheimer-Roelofs; Bernard Bergkamp; Riet van Dijk-Hendriks; Marinus Raijmakers; 
Ciska Kerkhof-Sijmens; Frans Schepers; Joep Corstens; Piet van de Kemenade; Arthur van 
den Boom; Jo Verhoeven; Jeroen Kager.

www.damiaanhelmond.nl

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

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS

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

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

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

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

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

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

                      

Wij hebben op zaterdag 7 augustus in besloten kring afscheid genomen en  
willen iedereen hartelijk bedanken voor de lieve kaartjes en het warme  
medeleven in de afgelopen weken. 

c Eindhoven, 3 augustus 20215 Stiphout, 30 augustus 1943

Zus Claassen

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid, 
bezorgdheid en liefde is plotseling van ons heengegaan 

onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Prachtige jaren
niet treuren dat ze voorbijgingen

glimlachen dat ze er geweest zijn.

Correspondentieadres: 
Tamboerijnstraat 27, 5702 JR Helmond

John en Corrie
Maurits

Marion en Stephan
Lex

Muziek in de Lambertuskerk
CENTRUM Op zaterdag 21 augustus starten 
de marktbespelingen op het Robustelly-orgel 
in de St. Lambertuskerk in Helmond weer.

Na een lange periode van stilte vanwege de co-
ronapandemie, kunt u weer genieten van de 
klanken van dit bijna 250 jaar oude instrument. 
Stadsorganist Jan van de Laar zal dan op de ko-
mende 7 zaterdagen steeds vanaf 11.30 uur het or-
gel in al zijn pracht weer laten klinken. Op zaterdag 
18 september is er een bijzondere marktbespeling, 

hierbij zal ook de sopraan Aldona Bartnik haar me-
dewerking verlenen.

Op zondagavond 29 augustus start de verkorte Zo-
merserie op het orgel met een concert door Reitze 
Smits. Marktbespeling: zaterdag om 11.30 uur
Zomerserie: vanaf zondag 29 augustus om 20.00 
uur, toegang vrij.

Kijk voor meer informatie op :
www.robustelly-society-helmond.nl

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

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

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

Scheve mond? Verwarde spraak? Lamme arm?

hartstichting.nl
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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

• afrasteringen
• draaipoorten
• automatiseringen

• schuttingen
• schuifpoorten
• sierhekwerk

Hortsedijk 25
5708 HA Helmond
0492-842954

info@d-tection.nl
www. d-tection.nl

Vlierdensedijk 18
5705 CK  Helmond
0492-842954

info@d-tection.nl
www.d-tection.nl

Ambachtweg 9, 5731 AE  Mierlo. Tel.: (0492) 66 33 98 www.houtsmabv.nl - contact@houtsmabv.nl

VOOR NIEUWBOUW, UITBREIDING EN
RENOVATIE VAN UW WOONHUIS

Streep alle woorden weg, de overgebleven letters vormen een woord, mail dit 
woord samen met uw naam, tel.nr. en adresgegevens vóór woensdag 1 september

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

BIDON • BORSTCRAWL • CASSETTE • COLLECTEUR • DIENST • DOOFPOT
GEDOE • GEZEL • HAPPIG • INEENS • INLADEN • IRONISCH • LANDING 

MENGELMOES • MICRO • PARIJS • PRONKEN • RAVOTTEN • ROEPEN
RUSTEN • SCHILDPAD • TOEVALLIG • VERHELPEN • VOORDAT

VRIES • WACHTKAMER • ZIEKE

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!

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

style 
DOK

HOME 
DECORATORS

EST. 2020

Winnaar week 31: Patricia Mali  |  Oplossing: KLOMPJE

HELMOND-OOST Iedere maandag or-
ganiseert het HMC een Superkien in het 
TOV, Azalealaan te Helmond. Een totale 
geldprijzenpot van € 1500,-, waarvan 
een hoofdprijs van: € 400,- Tevens een 
loterij voor het winnen van 2 grote ge-
vulde 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 De Lambertuskerk aan de 
Kerkstraat te Helmond is weer open 
voor bezoek. De kerk bezoeken kan 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 muurschilderin-
gen te bewonderen die vorig jaar zijn 
gerestaureerd door leerlingen van de 
schildersschool uit Boxtel.

RIJPELBERG Zaterdag 11 september 
is Repaircafe Rijpelberg van 11.00 uur 

tot 14.00 uur geopend, op woensdag 15 
september van 13.00 uur tot 16.00 uur. 
U kunt bij ons terecht voor gratis repa-
raties van onder andere huishoudelijke 
apparatuur, elektrische gereedschap-
pen, video/audio, speelgoed, compu-
ters en fietsen. Alle Helmonders zijn 
welkom! Voor verdere info zie onze Fa-
cebook-pagina www.facebook.com/
repaircaferijpelberg.

CENTRUM Op 29, 30 en 31 oktober is 
het weer tijd voor de Bluesroute! 15 dagen, 
50 bands, 3 dagen genieten, gratis toe-
gang. Kijk voor meer informatie en de li-
ne-up op www.bluesroutehelmond.nl.

HELMOND-NOORD Onze redactie 
ontving deze oproep: “Wij zoeken recre-
atieve, gezellige  voetballers. Elke don-
derdagavond van 20.00 uur tot 21.00 
uur, vanaf 9 september in de gymzaal 
aan de Paules Potterlaan. Voor informa-
tie kan je bellen: 06 – 24 42 03 21.”

AARLE-RIXTEL Op 5 september geeft 

Tip Jar, de Americanaband van Bart 
de Win (jarenlang vaste begeleider van 
Gerard van Maasakkers), om 15.00 uur 
een concert in de prachtige tuin van 
het eeuwenoude Kasteel Croy. Tip Jar 
zoekt de grenzen van de countrymu-
ziek en het singer-songwriter-genre op, 
waardoor hun optreden een afwisselen-
de luistertrip wordt. Met de stemmen 
van Bart de Win en Arianne Knegt als 
uitgangspunt is de karakteristieke Tip 
Jar-sound echter uit duizenden herken-
baar. Persoonlijk, eerlijk, veel vocalen. 
Hun onlangs verschenen vijfde album 
krijgt de ene mooie recensie na de an-
dere. De LP was al plaat van de week 
bij Bob’s vinyl in Aarle-Rixtel. Voor deze 
gelegenheid speelt de band in trio-vorm 
met de harde kern Bart de Win en Ari-
anne Knegt, aangevuld met supertalent 
en alleskunner Baer Traa. Eerlijke liedjes 
over grote en kleine alledaagse dingen 
die iedereen zal herkennen. Kaarten à 
€ 15,- zijn uitsluitend van tevoren te be-
stellen via tipjarsongs@gmail.com. Dit 
is nodig om overzicht te houden, zodat 
de coronamaatregelen in acht genomen 
kunnen worden. Graag tot 5 september!

SUYTKADE Zondag 26 september, de 
Franse Markt rond de Cacaofabriek op 
Suytkade. 80 deelnemers presenteren 
hun kunstuitingen op de Franse Markt. 
Gratis entree, groot terras, megapodium 
met muziek. De markt is open van 11.00 
tot 17.00 uur.

w
w
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Pssst! Fiets (ver)kopen?

LIESHOUT Op het speelplein van 
De Sprankel in Lieshout wordt 28 
augustus de jaarlijkse fietsenbeurs 
van Harmonie St. Caecilia gehou-
den. Je fiets verkopen of een juist 
een fiets kopen, het kan allemaal 
met hulp van harmonie St. Caecilia. 

Zo krijg je weer wat meer ruimte in dat 
schuurtje, of vind je juist een goede, 
tweedehandse tweewieler! Van oma-

fietsen, degelijke schoolfietsen en prima 
kroegfietsen tot mountainbikes of ren-
fietsen. Het wordt allemaal verkocht op 
de fietsenbeurs. 
Fietseigenaren die hun fiets willen ver-
kopen mogen die de 28e inleveren tus-
sen 9:00 en 10:30 uur. Daarna start de 
verkoop tot 14:00 uur. De winst kan tot 
15:00 uur opgehaald worden (15 pro-
cent is voor de vereniging). Kom gerust 
eens rondkijken.

F | Harmonie St. Caecilia
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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

Lenie Klaasen
06-52716622

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

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

(Forever Business Owner). 

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

Weekkrant De Loop Helmond is ook 
verkrijgbaar op de volgende adressen

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

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

TE KOOP

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

ZONDAG 29 AUGUSTUS VLOOIENMARKT
RONDOM SPEELTUIN PHILIPSDORP

ANTH. VAN LEEUWENHOEKLAAN 30 EINDHOVEN
10-16 UUR. GRATIS ENTREE. T: 06-20299824

WWW.TIMMERMANSEVENEMENTEN.NL

KACHELHOUT, BRIKETTEN, PELLETKORRELS, 
AANMAAKHOUT, GRILHOUTSKOOL,  

AANMAAKBLOKJES, ENZ. TEL.:06-14992150

TE KOOP GEVRAAGD
Marktspullen, antiek, klokken, schil-

deren, beelden en meer gezocht. 
Heb je iets? Bel Twan: 06-13208306. 

www.vdrijt-inboedels.nl

65+er KLUSSER  /  
STYLIST

v HUIS  /  TUIN  en 
INTERIEUR

timmer / schilder / 
behangwerk

ook, metsel- en 
lijmtegelwerk

terrasreiniging en   
straatwerk

voor woon- en      
bedrijfsruimtes

info 06 11 44 12 57
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