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Dit weekend is het zover: Jazz in Catstown! 
De stad vult zich met muziek op 4 en 5 september

CENTRUM Er is lang naar uitgekeken, maar dit 
weekend mag Jazz in Catstown eindelijk losbar-
sten. Twee dagen lang genieten van muziek in 
de stad, gratis! Tijdens een heuse Streetparade 
trekken diverse bands al spelende door de stad, 
verspreid over 4 routes.

CENTRUM Er is lang naar uitgekeken, maar dit 
weekend mag Jazz in Catstown eindelijk losbar-

ZO 5 SEPT 14:00-18:00 UUR

ZA 4 SEPT 11:00-20:00 UUR

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

JAZZ IN
CATSTOWN

Jazz in Catstown | F Wim van den Broek

Door: Wendy Lodewijk

Ralph de Kort, mede-organisator én muzikant, vertelt: “Jazz 
in Catstown in zijn oorspronkelijke vorm is helaas door co-
rona nog steeds niet mogelijk. Vorig jaar hebben we een 
try-out gedaan met een Streetparade en dat is ontzettend goed 
bevallen. Vandaar dat we dat dit jaar weer georganiseerd hebben.” (Lees verder op pag. 3)
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Omdat iedereen anders is...
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Omdat iedereen anders is...

Van ons 
24-uurs mortuarium

 krijgt elke nabestaande 
een eigen sleutel.

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

(Vervolg pag. 1)
De drijvende kracht achter Jazz 
in Catstown is de Harbour Jazz 
Club, die haar thuishaven vindt in 
de Borrelbar. “Deze stichting heeft 
Jazz in Catstown grotendeels uit 
eigen middelen bekostigd en is 
een initiatief van Netwerkvereni-
ging 0492. We organiseren dit jaar 
Jazz in Catstown met het idee de 
horeca een hart onder de riem te 
steken”, legt Ralph uit. “We hopen 
dan ook op een flinke opkomst! 
Daarnaast zijn we op zoek naar 
nieuwe leden voor de Harbour 
Jazz Club, zodat we dit soort eve-
nementen kunnen blijven organi-
seren. Als lid kun je elke maand 
komen genieten van live muziek 
en krijg je op die betreffende 
avond korting op je consumpties. 
En uiteraard mag je gratis mee-
doen met toekomstige evenemen-
ten van Netwerkvereniging 0492, 
zoals het Drakenbootfestival.” Om 
het geheel compleet te maken, is 
er een speciaal ‘All that jazz’-bier 
gebrouwen dat alleen bij de Har-
bour Jazz Club (de Borrelbar) en 
De Deftige Aap te koop is. Hoe bij-
zonder is dat! De totale opbrengst 
gaat naar Jazz in Catstown. Dit 
bier moet je geproefd hebben!
Elke week komt Netwerkclub 
0492 bijeen tijdens een ontbijt bij 
Welkom Thuis, van 7.00 uur tot 
9.30 uur. Iedereen is welkom om 
een keer aan te sluiten.

Stichting Taxus Taxi zamelt ruim 4.360 chemokuren in!

“We zijn ontzettend blij met het resul-
taat”, vertelt Werner Toonen van Stich-
ting Taxus Taxi. “Zonder alle mensen die 
dit jaar hun takje hebben bijgedragen 
was het nooit gelukt. Heel erg bedankt.”

Door de koude start van het seizoen is 
het tot het einde spannend gebleven of 
de doelstelling wel gehaald zou worden. 
De grote hoeveelheid regen, het broeie-
rige weer in juni en de nieuwe donateurs 
hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat de 
opbrengst beter was dan verwacht werd. 
In de massaal aangeboden taxusnaal-
den zit een belangrijke grondstof voor 
chemotherapieën tegen verschillende 
soorten kanker, zoals eierstok-, borst- en 
longkanker, maar ook tegen kanker van 
de slijmvliezen en in sommige gevallen 
voor chemotherapieën tegen alvlees-
klier- en slokdarmkanker.

Inzameling
Van juni tot en met augustus zijn de 
chauffeurs van Taxus Taxi elke dag 
op pad geweest om zoveel mogelijk 
taxussnoeisel in te zamelen voor de 
strijd tegen kanker. Zeven dagen in de 
week reden ze rond in 76 gemeentes 
verspreid over Brabant, Gelderland en 
Noord-Limburg. Dit jaar is er 70.000 
kilo meer ingezameld dan vorig jaar. Dat 
betekend dat er genoeg is ingezameld 
voor 630 méér chemotherapieën dan 
vorig jaar. In totaal hebben 12.175 do-

nateurs hun takje bijgedragen om dit te 
bereiken. 

Groeiend succes
Het succes van Stichting Taxus Taxi 
groeit elk jaar. Steeds meer taxuseige-
naren weten de Taxus Taxi te vinden. 
Door het verstrekken van gratis mate-
rialen wordt het donateurs steeds ge-
makkelijker gemaakt om deel te nemen 
aan de inzameling. Daarnaast zorgen 

samenwerkingen met een aantal grote 
partners zoals Den Ouden Groep, Boe-
renbond en Intratuin voor steeds meer 
zichtbaarheid en bekendheid.

Ook in 2022 weer op pad 
Na het succes van de afgelopen jaren kan 
een vervolg niet uitblijven. Ook in 2022 
gaat Stichting Taxus Taxi weer op pad om 
zoveel mogelijk taxussnoeisel in te zame-
len. Enkele maanden per jaar is de ba-

sisgrondstof voor kankerremmende me-
dicijnen voldoende aanwezig in de taxus 
naaldjes. Onderzoek moet uitwijzen wan-
neer dit het geval is. De exacte start- en 
einddatum voor 2022 zijn dan ook nog 
niet bekend. Zodra de startdatum bekend 
is, wordt dit gecommuniceerd via www.
taxustaxi.nl en de socialmediakanalen.

‘Strijd mee tegen kanker’
Stichting Taxus Taxi

HELMOND Dit jaar heeft Stichting Taxus Taxi samen met de vele donateurs en partners een 
record hoeveelheid taxussnoeisel ingezameld. Het ambitieuze doel voor 2021 was vastgesteld 

op 425.000 kilo, maar door de toewijding van alle donateurs is het gelukt om ruim 480.000 kilo 
in te zamelen. Deze gigantische hoeveelheid is goed voor meer dan 4.360 chemotherapieën. 

F | Stichting Taxus Taxi

www.helmondnu.nl

Bezoek gratis het Jan Vissermuseum op 12 september
Thema tijdens de Open Monumentendag is ‘Vloerbrood bakken’

HELMOND-NOORD Het Jan Visser-
museum organiseert op zondag 12 
september, op de Open Monumen-
tendag, een dag geheel gewijd aan 
het bakken van brood.

In het verleden op het platteland lieten 
de bewoners hun zelfbereid deeg bak-
ken in een gemeenschappelijk bakhuis, 

het bakhuis was een sociale ontmoe-
tingsplaats voor de vrouwen. Traditio-
neel werd er één keer per week brood 
gebakken. Dit speciale vloerbrood bak-
ken onze bakkers op 12 september voor 
u, terwijl u kunt genieten van een lekker 
kopje koffie op ons terras. Ook bent u 
vrij om het bakhuis, onze unieke land-
bouwwerktuigen, de schoenmakerij en 

slagerij te bezoeken. De uitgebreide col-
lectie van het brandweermuseum mag u 
hierbij zeker niet missen.

De themadag begint om 12.00 uur en 
duurt tot 17.00 uur. Het Jan Vissermu-
seum is gelegen aan de Keizerin Maria-
laan 5 in Helmond nabij zwembad De 
Wissen.

F | Jan Vissermuseum F | Jan Vissermuseum
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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

Cadeautje voor mantelzorgers
Zorgt u als mantelzorger voor iemand in Helmond die langdurig ziek is of een 
beperking heeft? Dan kunt u een mooie blijk van waardering aanvragen (ook 
als u zelf niet in Helmond woont). Een volwassen mantelzorger kan kiezen uit 
een cadeaubon ter waarde van € 70,- of een geldbedrag. Een mantelzorger, die 
jonger is dan 18 jaar, krijgt een Gift Card Pathé of VVV Bon van € 40,-.

Aanvragen? 
Aanvragen kan vanaf 1 september tot uiterlijk 31 oktober 2021. 
Het online aanvraagformulier vindt u op de website 
www.levhelmond.nl/mantelzorgwaardering. Op papier aanvragen kan ook. 
Een papieren aanvraagformulier kunt u afhalen bij de receptie van LEVgroep 
(Penningstraat 55) en bij de wijkteams van de LEVgroep:

• Binnenstad, Penningstraat 55
• Oost, De Brem, Rijpelplein 1
• Noord, neem contact op via tel. 0492-598 988
• West, Westwijzer, Cortenbachstraat 70

Steunpunt Mantelzorg
Bij het Steunpunt Mantelzorg kunt u als mantelzorger terecht voor informatie, 
voorlichting, advies, cursussen, bijeenkomsten, begeleiding en emotionele steun. 
Meer informatie over het steunpunt vindt u op: 
www.levhelmond.nl/lokaal-aanbod/mantelzorg/steunpunt-mantelzorg.

Kom in actie tegen laaggeletterdheid 
In Helmond hebben 12.700 inwoners van 16 jaar en ouder moeite met lezen, 
schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met het omgaan met 
bijvoorbeeld een computer of mobiele telefoon. Moeite hebben met lezen 
en schrijven heeft grote gevolgen. Het maakt mensen kwetsbaar: minder 
zelfredzaam, minder sociaal actief en minder gezond dan geletterde mensen. 
Dat moet en kan anders. Daarom neemt de gemeente Helmond deel aan de 
landelijke Week van Lezen en Schrijven, die dit jaar van maandag 6 tot en met 
zondag 12 september plaatsvindt. Naast de samenwerking met de deelnemende 
organisaties, besteedt de gemeente Helmond ook aandacht aan dit onderwerp 
bij de eigen medewerkers.

Activiteiten
Verschillende organisaties brengen laaggeletterdheid onder de aandacht door 
activiteiten te organiseren in de week van 6 t/m 12 september. Zo is er een high 
tea in het Taalcafé in de Bibliotheek, zijn er open taallessen te volgen bij het ROC, 
wordt er een gedichtenwandeling in de stad georganiseerd en is er aandacht voor 
taalvrijwilligers via de LEVgroep. Ook maakt omroep DitisHelmond via interviews 
met professionals en voormalig laaggeletterden het belang zichtbaar van kunnen 
lezen, schrijven en digitaal vaardig zijn. Hieronder vindt u een overzicht van alle 
activiteiten die georganiseerd worden tijden de Week van Lezen en Schrijven.

Week van het Lezen en schrijven
De Week van het Lezen en Schrijven wordt jaarlijks in september georganiseerd 
om aandacht te vragen voor het belang van lezen, schrijven, rekenen en 
digitale vaardigheden. In deze week valt structureel op 8 september ‘De Wereld 
Alfabetiseringsdag’.

Week van Lezen en Schrijven
Maandag 6 september 

Taalcafé 
09.30 – 11.00 uur (vrije inloop) 
Leonardus Speeltuin – Buurthuis 
(Monseigneur Swinkelsstraat 24)

Het Taalcafé is een plek waar je als Helmonder kosteloos 
geholpen wordt als je beter wilt leren lezen, spreken, 
schrijven en rekenen. Deelname aan het Taalcafé is 
gratis. Meer informatie: https://helmondpeel.op-shop.nl

Maandag 6 september – 
vrijdag 10 september 

Open taallessen – Roc ter Aa
Op verschillende tijden bij het Roc ter Aa (Keizerin 
Marialaan 2), Bibliotheek Helmond (Watermolenwal 11),
Wijkhuis de Fonkel (Prins Karelstraat 123), Wijkhuis de 
Westwijzer (Cortenbachstraat 70) 

ROC Ter Aa houdt heel de week open taallessen op 
verschillende locaties. Iedereen kan langskomen en 
kennis maken met de cursussen lezen, schrijven en 
rekenen. Meer informatie: https://roc-teraa.nl

Dinsdag 7 september  

Online Taalcafé 
19.00 – 20.00 uur 

Met hulp van een taalcoach kan je vanuit je eigen huis 
de Nederlandse taal oefenen bij het Online Taalcafé. 
Deelname aan het Taalcafé is gratis. Aanmelden kan via 
jolien.rovers@levgroep.nl. 
Meer informatie: https://helmondpeel.op-shop.nl

Dinsdag 7 september  

Openavond Taalcafé 
18.45 – 20.30 uur 
Bibliotheek Helmond (Watermolenwal 11, eerste 
verdieping)

Je kan langskomen bij het Taalcafé als je bijvoorbeeld 
een moeilijke brief van de Belastingdienst niet begrijpt. 
Of als je hulp nodig hebt bij het invullen van een 
formulier. Deelname aan het Taalcafé is gratis.
Meer informatie: https://helmondpeel.op-shop.nl

Woensdag 8 september  

High tea in het Taalcafé 
14.00 – 16.00 uur 
Bibliotheek Helmond (Watermolenwal 11, eerste 
verdieping)

Onder het genot van een kopje thee en iets lekkers 
wordt er geoefend met de taal.  Het Taalcafé is gratis 
voor iedereen.
Meer informatie: https://helmondpeel.op-shop.nl

Woensdag 8 september  

Voorleesbus Blikkie  
14.00 – 16.00 uur 
Bibliotheek Helmond (Watermolenwal 11, buiten)

Geniet mee met de mooiste voorleesverhalen. Voor de 
jongste kinderen tot 7 jaar. Deelname is gratis.
Meer informatie: https://helmondpeel.op-shop.nl

Donderdag 9 september  

Les Klik & Tik   
13.30 – 15.00 uur 
Bibliotheek Helmond (Watermolenwal 11)

Hoe stuur je een e-mail? Hoe plaats je een bestelling 
online? En hoe werkt internetbankieren? Bibliotheek 
Helmond verzorgt heel het jaar door gratis cursussen 
hierover. Heb je interesse? Kom dan langs en maak 
kennis met deze gratis training.
Meer informatie: https://helmondpeel.op-shop.nl

Donderdag 9 september  

Gedichtenwandeling met stadsgids 
19.00 – 20.30 uur 
Start wandeling bij Bibliotheek Helmond 
(Watermolenwal 11) 
Kosten: 7,00 euro per persoon

Wandel mee met stadsgids Ruud Hakvoort langs 
monumentale en industriële panden in Helmond 
centrum. Laat je verrassen door de mooie gedichten die 
in de stad te vinden zijn. De wandelroute is ongeveer 
4,5 km. Maximaal 20 deelnemers. 
Meer informatie: https://helmondpeel.op-shop.nl

A B C
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Bekendmakingen
 

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

Zeenaaldplantsoen 18 24-08-2021 aanleggen inrit/uitweg 6325547

Bakelsedijk 200 24-08-2021 verbouwing woonhuis  6323201

Naast Overloop 46A 06-08-2021 vestigen domino’s pizza 6298163

Van Heijnsbergenstraat 1 25-08-2021 plaatsen erfafscheiding 6324105

Wethouder den  25-08-2021 strijdig gebruik  6329839

Oudenstraat 12  (wijzigen bestemmingsplan) 

Heistraat 48 26-08-2021 oprichten 9 appartementen 6294493

   

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

Jan van Vlissingenhof 17 24-08-2021 vervangen kozijnen door kunststof kozijnen 6186453

Bachlaan 9 24-08-2021 brandveilig gebruik t.b.v. dagopvang 5846337

Drenthehof 38 24-08-2021 plaatsen dakkapel 6308227

Rivierensingel 79 24-08-2021 ontheffing bestemmingplan  6120207

  (kamerverhuur) 

Zonnehofstraat 54 24-08-2021 wijzigen gevel en plaatsen belettering 6228105

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

Centrum 24-08-2021  Jazz in Catstown (4&5 september 2021) 2021-00342

Bezwaar maken 

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum 

van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij: de burgemeester, Postbus 

950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook digitaal via www.helmond.nl/bezwaar. Ook 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.

Ingediende evenementenvergunningen
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Registratienr.:

Watermolenwal -                           30-04-2021  Wereldrecordpoging Langste waslijn     2021-00312

Piet Blomplein   met Sokken (15 t/m 18 oktober 2021) 

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas worden

ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist. 

Verleende evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

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

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

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

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

Hoe denkt u over het afsteken van vuurwerk 
met oud en nieuw? 
Ervaarde u afgelopen jaar, ondanks het landelijke verbod door corona, overlast 
door vuurwerk? Laat het ons weten door de vragenlijst hierover in te vullen. 
Doet u mee? 

Aanleiding onderzoek 
In 2018 deden we dit onderzoek ook. Sindsdien is er heel wat gebeurd. Zo mogen 
particulieren geen knalwerk en vuurpijlen meer afsteken, dat is landelijk bepaald. 
En afgelopen jaarwisseling was er een totaal vuurwerkverbod om de zorg te 
ontzien die het door corona al zwaar had. Toch kregen we in Helmond een groot 
aantal klachten binnen over illegaal afgestoken vuurwerk. Naar aanleiding van de 
vorige enquête wezen we 2 vuurwerkvrije zones aan en maakten we het melden 
van vuurwerkoverlast makkelijker. We willen nu graag opnieuw bekijken hoe we 
in Helmond met vuurwerk moeten omgaan.

Vul de enquête in voor 20 september
Doe mee door de vragenlijst in te vullen: www.helmond.nl/vragenlijst. 
Klik hier op Vuurwerkonderzoek. Invullen kost zo’n 5 tot 10 minuten en kan tot en 
met 19 september 2021. De resultaten komen later dit jaar op: 
www.helmond.nl/feitenencijfers.

‘Hendigheidjes’ 
van de afvalcoaches

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

Hendigheidje 6: Geef spullen een tweede leven 
Heeft u oude spullen die nog prima zijn, maar waar u zelf niks meer mee doet? 
Gooi ze dan niet weg, maar geef ze een tweede leven. Dit is goed voor het milieu 
(want: minder afval!), uw portemonnee én de mensen om u heen. 
Misschien maakt u iemand anders wel heel blij met uw spullen.

Waar kunt u uw spullen inleveren?
• Kringloopwinkel of speelgoedbank

 » Stichting Kringloop Helmond, Noorddijk 2
 » Cardoso Helmond, Engelseweg 231
 » Terre des Hommes, Marktstraat 9
 » Stichting speel je mee, Evertsenstraat 19
 » Stichting LIEF, Calsstraat 2

• Marktplaats 
• Weggeefhoek van uw wijk op Facebook
• Vrienden en familie 

U kunt ook terecht bij de milieustraat
Kunt u geen goede plek vinden voor uw spullen? Breng het dan naar de 
milieustraat. Dan kan het op de juiste manier gerecycled worden. 
Let op: U kunt alleen op afspraak een bezoek brengen aan de milieustraat. 
Kijk voor meer informatie op www.helmond.nl/milieustraat of gebruik 
DeAfvalApp (www.deafvalapp.nl).

Succes!  
Yvette en Monique 

Burgemeester en wethouders van Helmond 2 september 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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HELMOND

TIJDENS FORMULE 1 GRATIS FRIKANDEL EN KROKET

GEHELE DAG SPRINGKUSSEN MET EEN IJSJE!

ZONDAG 5 SEPTEMBER 2021 VAN  12.00 TOT 20.00 UUR

Bij goed weer DJ en Live muziek(Dawelja)
17.00 uur BORREL MET GENODIGEN/VRIENDEN & BEKENDEN

Binnen Parallelweg 4, Helmond  |  www. pieperz.eu 

Concurrentie genoeg in Helmond, 
wat voegt Pieperz daar nog aan toe?
“Wij werken met écht verse ingrediënten 
die ook nog eens van goeie kwaliteit zijn. 
We snijden de verse aardappel voor de 
klant z’n neus en bakken ze voor in olie 
van Oliehoorn.”  

Uhh, olie van Oliehoorn? 
“Zeker. We hebben een samenwerking 
met Oliehoorn voor al onze sauzen en 
olie. De olie is perfect om in te bakken. 
De smaak is top. Zeker in combinatie 
met de aardappel die speciaal voor ons 
wordt geteeld. De olie is honderd pro-
cent plantaardig, dus ook de veganisten 
onder ons kunnen met een gerust hart 
onze friet eten.” 

Oké, verse ingrediënten zijn dus  
een unique selling point (jaja).  
Nog meer?
“We hebben natuurlijk een keimooi con-
cept met een fantastische inrichting. 

Dat is toch anders dan een normale 
friettent. We proberen ook echt te inte-
greren in de omgeving waarin we zitten. 
Zo komt het iconische merk van Gend 
& Loos terug in de vestiging aan Binnen 
Parallelweg 4 (buren Vlisco). Met een 
megagrote poster beneden.” 

Dus Helmond de vetste is volgens 
jou wel een terechte geuzennaam?
“Helemaal, want niet alleen wij voelen 

ons er helemaal thuis, de mensen die 
bij ons komen ook. Ze zijn het helemaal 
niet gewend dat ze zo persoonlijk bena-
derd worden. Dat we ze begroeten bij 
binnenkomst en altijd nieuwsgierig zijn 
of het wel lekker was. In een friettent 
nota bene! En dat lezen we ook terug op 
onze frietback-kaartjes: de mensen vin-
den het supergezellig bij ons. Helmond 
de vetste is dus helemaal op zijn plaats!” 

En hoe ziet de samenwer-
king met de buren eruit? 
“De vestiging in Helmond wordt hele-
maal ingericht in van Gend & Loos-stijl, 
dat sluit prima aan bij het Edah- en 
draaiorgelmuseum (Loods 20). We 
hopen uiteraard dat de bezoekers van 
deze musea ook bij ons prijswinnende 
frieten komen proeven. In onze nieuwe 
vestiging verwachten we meer bezoek 
van de mensen die in de buurt wonen 
en werken. De verwachting is dat het 
gemeentehuis onze buur wordt, dus 

ook de medewerkers van Vlisco en de 
gemeente zullen ons weten te vinden. 
En daarnaast zullen we met Pieperz ook 
op de festivals staan die op de omliggen-
de locaties plaatsvinden.”

En dat het Helmondse volk ook nog 
eens Pieperz kan laten bezor-
gen is geen gebakken lucht?
“Eerst gaan we goed oefenen in onze 
eigen vestiging en hopen we dat vooral 
ook mensen vanuit de Suytkade ons 
weten te vinden. Overigens vinden we 
dat het voor heel Helmond de moeite 
waard is om voor Pieperz om te rijden. 
En bezorgen komt eraan, dus dat is 
zeker geen gebakken lucht. We werken 
ook samen met Deliveroo en Thuisbe-
zorgd.nl. 

Kunnen ze thuis lekker een piepertje 
eten. Dat werkt, want er wordt in onze 
andere vestigingen heel veel gebruik van 
gemaakt.”  

Helmond de vetste
Het smakelijke verhaal

HELMOND Ronald! Wat heeft Pieperz te zoeken in het Hel-
mondsche? “We willen dat zoveel mogelijk mensen onze 

pieperz kunnen eten. In Helmond kwam als eerste een fijne 
plek vrij op een prachtige plek. Die kans hebben we gepakt. 
Daar zitten we nu op het oude van Gend & Loos-terrein, een 
allemachtig historische plek om de prijswinnende frieten van 

Pieperz te gaan bakken.

Ronald van Pieperz | F Pieperz Helmond

F | Pieperz HelmondF | Pieperz Helmond

Wandeling IVN Helmond 5 september 
Nazomer in de Zandbergen

STIPHOUT Op zondag 5 september om 14:00 
uur houdt het IVN een publiekswandeling 
door de Zandbergen in de Stiphoutse Bossen. 
We starten bij het kruisbeeld in Stiphout, hoek 
Gerwenseweg/Molenven. Deelname is gratis. 
Opgave vooraf is niet nodig.

De Zandbergen is het deel van de Stiphoutse Bos-
sen ten zuiden van de Gerwense weg. De wande-
ling leidt over grillige zandpaden door het bos, langs 
het ven De Meer en over de zandverstuiving in het 
gebied. De heide rondom het ven staat in bloei, we 
zien de eerste paddenstoelen, ontdekken de holen 
van bosmuizen, maken kennis met verschillende 

korstmossen, vinden nesten van rode bosmieren, 
zien geringde dennen, gaan op zoek naar levende 
stronken en de tijgerspin en horen het ijle piepje van 
de goudhaantjes. Maar vooral genieten we van een 
wandeling door het gevarieerde boslandschap.
 
De lengte van de wandeling is circa 3 km, duur van 
de wandeling ongeveer 2 uur. Verzamelpunt: par-
keerplaats tegenover Gerwenseweg 90, 5708 EL 
Helmond.

Nadere inlichtingen bij:
Coördinator natuurgidsen: Anne Regts
wandelen.ivn.helmond@gmail.com

F | IVN Helmond
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Helmonds echtpaar zet zich al ruim 
12 jaar in voor weeshuis in Kenia

 Alle giften gaan rechtstreeks naar het weeshuis  | F Eric van der Putten

HELMOND | KENIA Kenia telt naar schatting bijna 2 miljoen weeskinderen. 
Kinderen zonder geboortebewijs, kinderen die het slachtoff er zijn van misbruik en geweld en 

kinderen die getroff en zijn door HIV/AIDS

Kebene Children’s Home
Kebene Children’s Home is een initiatief 
van Arianne Dorst (Nederland) en Pas-
ci Princen (België). In het opvangtehuis 
willen ze een aantal van de meest hulp-
behoevende kinderen een thuis geven 
waar zij de liefde en zorg krijgen die zij 
nodig hebben. Ze willen hen laten op-
groeien in een omgeving die uitnodigt om 
zich te ontwikkelen tot jonge mensen die 
iets kunnen betekenen voor hun land.

Kebene staat voor Ke (Kenya) Be (Bel-
gië) en Ne (Nederland). De organisatie 
neemt verschillende initiatieven om fi-
nanciële middelen bijeen te krijgen om 
dagelijks de basisbehoefte te kunnen 
aanschaffen. Er is veel geld nodig om 

deze kinderen te geven waar ze recht op 
hebben! Kebene Children’s Home is een 
kleinschalig project dat straat- en wees-
kinderen opvangt in Kenia. Het opvang-
tehuis is opgestart in 2007 en is gelegen 
in de buurt van Diani Beach, bij Mom-
basa aan de Zuidkust van Kenia. Mo-
menteel vangen ze ruim 80 kinderen op. 
Kebene voorziet in de basisbehoeften: 
gezondheidszorg, onderwijs, opvoeding, 
recreatie en dergelijke. Het doel is aan de 
kinderen een goede basis te geven en de 
mogelijkheid om zich te ontwikkelen in 
een veilige en liefdevolle omgeving, zodat 
zij de kans krijgen voor een onafhankelijk 
leven in de toekomst.

Kebene Children's Home is gestart 
met de ‘Grote Kebene Actie 2021’
Om de ruim 80 kinderen onderdak, eten 
en ondersteuning te bieden, zijn er mid-
delen nodig. De jaren 2020 en 2021 wa-
ren niet de gemakkelijkste jaren, wegens 
corona. We bieden je daarom heerlijke 
wijnen en cava aan, ambachtelijke wa-
fels en allergenenvrij snoep. Tot 30 sep-
tember 2021 kan je je keuze maken en 
bestellen. Op de site vind je het aanbod 
terug.  Wil je iets bestellen? Via hun web-
site kan je meer te weten komen: www.
kebene.com.

Al vele jaren zijn Anja en Eric van der 
Putten uit Helmond betrokken bij het 
kinderweeshuis Kebene in Kenia. Het 
kinderweeshuis wil een groot aantal van 

de meest hulpbehoevende kinderen een 
thuis geven waar zij de nodige liefde en 
zorg krijgen. Zij willen hen laten opgroei-
en in een omgeving die uitnodigt om zich 
te ontwikkelen tot jonge mensen die iets 
kunnen betekenen voor hun land. "Het 
is zeker niet bedoeld om kinderen naar 
Nederland te halen. Het is juist de be-
doeling dat de mensen daar ter plekke 
worden geholpen en dat we ze een bete-
re toekomst kunnen bieden", aldus Eric 
van der Putten.
Sinds de oprichting kent Kebene een 
grote dynamiek en ontwikkeling. De eer-
ste vijf jaar concentreerden ze zich voor-
namelijk op de centrale taken: het wees-
huis en de directe programma’s ervan. 
De vijf jaar die volgden, groeide Kebene 
uit tot een goed draaiend kindertehuis 
en konden ze zich richten op bijkomen-
de programma’s in en rond het weeshuis 
om zowel de werking te verbreden als 
kansen te scheppen voor kinderen, jong-
volwassenen en uitstromende jongeren. 
Dit heeft geleid tot nieuwe projecten. 
Deze projecten werden getoetst ten aan-
zien van de kern waarden van Kebene: 
een duurzame toekomst, zowel voor Ke-
bene Children’s Home als voor haar uit-
stromende jongeren. Kebene heeft ver-
schillende groepen: babycare, children, 
youths, supportadults en youngmothers.

Anja en Eric hebben op Facebook een 
oproep geplaatst voor verkoopactie van 
wijnen, wafels en snoep. “Hopelijk kun-

nen we op deze manier een mooi bedrag 
ophalen voor de verschillende projec-
ten”, aldus Anja. Het echtpaar vertrekt 
in december voor negen dagen om alle 
projecten te gaan bekijken en natuurlijk 
controleren zij ook of alle donaties die 
zijn gedaan goed en daadwerkelijk be-
steed zijn. Alle giften gaan rechtstreeks 

naar het weeshuis en er blijft niets aan 
de welbekende strijkstok hangen. Voor 
meer informatie, bestellingen, donaties 
en support neem vrijblijvend contact op 
met Eric van der Putten via 06 – 15 33 
22 51 of ericvanderputten@ziggo.nl
of kijk eens op de website van Kebene 
via www.kebene.com.

Anja van der Putten samen met een van 
de weeskinderen | F Eric van der Putten

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

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

info@adcommunicatie.nl  |  www.adcommunicatie.nl  |  0492-845350
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Inlichtingen en reactie:
Hebben we je interesse gewekt: kijk gerust op onze website (www.safebv.eu) 
of neem contact op met Mw. Dyonne van Dijk, HRM (088-730 7234) en stuur je 
sollicitatie naar vacature@safebv.eu.

SAFE B.V. verzorgt al ruim 35 jaar de meest complexe en innovatieve 
ondersteuningsoplossingen voor de betonbouw in de utiliteits-, civiele en woningbouw in 
de gehele Benelux. De meest prachtige projecten krijgen vorm vanuit ons hoofdkantoor in 
Beek en Donk. Foto’s en informatie vind je op onze website www.safebv.eu.

Wij blijven groeien en zoeken daarom enthousiaste collega’s die verder willen
bouwen met SAFE. Zoek jij een uitdagende functie met veel afwisseling?
Ben je een organisatietalent ?

Voor ons kantoor in Beek en Donk zoeken wij een fulltime 

Medewerker Sales & Logistics
• Je bent verantwoordelijk voor het verkrijgen en administreren van relevante gegevens 

met betrekking tot bestaande en potentiële klanten en hun wensen en afspraken.
• Je onderhoudt contacten met Sales- en Logistiek managers over aan- en afvoer van 

steigers en ondersteuningsmateriaal, overeenkomstig planning en afspraken. 
• Je onderhoudt contacten met andere afdelingen, zodat gemaakte afspraken worden 

nagekomen.

Je ideale profiel:
• Je hebt een gestructureerde werkwijze en bent pro-actief
• Je hebt een MBO opleiding of MBO denkniveau Logistiek 
• Je hebt een affiniteit met commercie en bent service- en klantgericht
• Je bent oplossingsgericht en een teamspeler

SAFE biedt je:
• Je eigen verantwoordelijkheid  met veel ontwikkelingsmogelijkheden
• Een enthousiast en respectvol team, waar alle deuren open staan
• Uitstekende arbeidsvoorwaarden 

Al 33 jaar realiseert Safe b.v. de meest complexe en innovatieve ondersteunings-
oplossingen voor het ruwbouwproces in utiliteits-, civiele en woningbouw in Nederland 
en België. 
Ondersteund door de afdelingen Engineering, Verhuur en Projectmanagement verzorgt 
onze dochter SAFE MONTAGE B.V. de volledige montage en demontage op de projecten. 
In nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers werken we aan spannende projecten, 
welke u vindt op onze website www.safebv.eu.

Voor de ondersteuning van onze afdeling Montage zoeken we voor ons kantoor in 
Beek en Donk een parttime 

Administratief / Secretarieel 
Medewerker 

Je ondersteunt de bedrijfsleiding Montage en bent verantwoordelijk voor de juiste ver-
werking van de urenverantwoordingen voor facturering en salarisadministratie. 
Je registreert en verwerkt personeelsmutaties, doet meldingen van ziekteverzuim en 
voor opleidingen en zorgt voor de juiste gegevens richting klant en inleenbureaus.

Wij vragen:
•  Een MBO opleiding secretarieel administratief of gelijkwaardig door ervaring
•  Beschikbaar voor tenminste 24 uur/week
•  Affi  niteit met HR
•  Kennis van MS Offi  ce en bij voorkeur Exact

Wij bieden:
•  Een zelfstandige en veelzijdige functie, met veel ruimte tot groei
•  Uitstekende arbeidsvoorwaarden met veel scholingsmogelijkheden 
•  Een informele en respectvolle werksfeer 

Inlichtingen en reactie:
Voor eventuele inlichtingen kunt u terecht op www.safebv.eu of bij 
Mevr. Dyonne van Dijk, HRM 
(0492-386638). 
Graag uw sollicitatie naar vacature@safebv.eu.  

Van Kaathoven Grond- en Sloopwerken BV
Everbest 4a, 5741 PM  Beek en Donk

Bovengenoemde prijzen gelden uitsluitend
voor onder genoemde regio.

Afmetingen (L-B-H)
FORMAAT

Bouw- en sloopafval € 230 € 335 € 439 € 439 € 690
Grofvuil (huisraad) € 230 € 335 € 439 € 439 € 690
Schoon puin € 135 € 149 € 220 € 220 € 250
Metaal € 50 € 50 € 50 € 50 € 50
Houtafval € 175 € 195 € 235 € 235 € 380
Hout geïmpregneerd € 225 € 295 € 385 € 385 € 485
Groenafval € 145 € 170 € 230 € 230 € 300
Grond (schoon) € 190 € 280 € 320 € 320 € 380
Dakafval € 520 € 620 € 720 € 720 € 1050
Gipsafval € 310 € 410 € 510 € 510 € 850
Gasbeton € 310 € 410 € 510 € 510 € 850

KAATHOVENVAN
G R O N D      E N  S L O O P W E R K E N  B . V.

3 m3 6 m3 9 m3 9 m3 15 m3
220x170x100 350x170x100 350x180x170 350x180x190 600x250x100

AFVALCONTAINER
HUREN

NIEUW!

Wilt u een afvalcontainer huren voor een 
verbouwing, opruimactie, werkzaamheden aan 
de tuin of een andere klus. Zodat u zelf het afval 
niet hoeft af te voeren en tevens geen last heeft 
van afval op uw werkplek. Dan is het huren van 
een container een slimme keus.

All-in prijzen incl. b.t.w.
Incl. 3 weken huur gratis
v.a. 3 weken huur € 3 /werkdag

Bij Van Kaathoven in Beek en Donk, kunt u 
containers huren vanaf 3 m3 tot 15 m3 voor 
onderstaande afvalstromen. Op aanvraag 
leveren wij ook 25 m3 en 45 m3 containers. 
Voor alle voorwaarden kijk op VanKaathoven.nl 
onder de knop containers.

Asten Bakel Boekel Deurne

Eindhoven Geldrop Gemert Helmond

Laarbeek Mierlo Nuenen Sint Anthonis

Someren Sint-Oedenrode Son en Breugel

Uden Veghel
T 0492 - 46 16 96
I www.vankaathoven.nl

SHOP DE NIEUWE COLLECTIE ONLINE WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

MODE TREND DAGEN DINSDAG 1 T/M ZATERDAG 5 SEPTEMBER

STYLE CASUAL TREND

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

EXTRA KOOPAVOND WOENSDAG 2 SEPTEMBER  VAN 19.00 TOT 22.00 UUR

CASUAL

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

SHOP OOK ONLINE 24/7! - WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

TRENDSTYLE

SHOP DE NIEUWE COLLECTIE ONLINE WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL
GRATIS PARKEREN

MODE TREND DAGEN DINSDAG 7 T/M ZATERDAG 11 SEPTEMBER
EXTRA KOOPAVOND WOENSDAG 8 SEPTEMBER
DE GROOTSTE VAN DE REGIO • MEER DAN 150 TOPMERKEN • STYLE EXPERTS ALTIJD AANWEZIG • DORPSSTRAAT 161B MIERLO

19.00 - 22.00 UUR
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Wisten jullie da we die inne heb-
ben in Helmond? Nou echt wel en 
unne kaai skônne. De Dahliatuin 
is al jarenlang een begrip in Hel-
mond-West en bestaat al sinds 
1957. Jaarlijks worden op de 
huidige locatie Oversloot 1 Hel-
mond ongeveer 80.000 dahlia’s 
gekweekt. Das echt heel veul. En 
denk niet er zijn 10 verschillende 
dahlia's, er zijn wel meer dan 1000 
verschillende dahlia's.

Als ik dahlia’s zie, doen ze me den-
ken aan vruuger. Toen waren er 
heel veel van dit soort tuinen. Ze 
hebben 47 actieve leden die een 
tuintje hebben. De jongste is een 
jaar of 7 en het oudste lid is 83. Ge 
begint mee een half veldje en doe-
de dat goed, dan krijgde een heel 
veldje en doede dat heel goed, dan 
kunde as ge wilt een moestuintje 
aanvragen die aan de zijkant lig-
gen. In die moestuintjes hebben 
ook sommige leden een pluktuintje 
gemaakt, dat is echt hullemaal van 
deze tijd, want plukboeketten zijn 
keihip op dit moment.
 
Ik had een gezellig gesprek in de 
kantine met Henk Verachter, be-
stuurslid/technisch adviseur, die 
had men uitgenodigd om eens een 
keerke langs te komen, en Wijnand 
van de Berg, voorzitter/penning-
meester. Alhoewel ik op dat mo-
ment aan een tafel zit met mannen, 
is het merendeel van de leden vrou-
wen, vertellen de heren. Eigenlijk 

zouden ze wel wa meer mannen 
willen als lid, vertellen ze lachend, 
want de dames drukken volgens 
hun nog wel eens hun snor bij het 
zwaarder werk. Ik geleuf dur niks 
van dames, wat ik wel merk is dat 
elkaar helpen bij deze vereniging 
heel belangrijk is en hoog in het 
vaandel staat. De dames zijn zelfs 
onmisbaar volgens de heren, want 
die schikken ook het beste de boe-
ketten die ‘s morgens vers worden 
gesneden. Das toch een vak apart, 
geven deze heren toe.

Ondersteunende leden hebben ze 
maar liefst 300 en die krijgen bon-
nen om in het seizoen (dat is nu) op 
zaterdag een bos bloemen te komen 
halen. De prachtige dahlia’s leve-
ren ze ook aan hospices en verzor-
gingshuizen in onze omgeving, dat 
vind ik dan weer supermooi.

Deurdeweeks plukt iedereen zijn 
eigen tuintje, maar in het weekend 
wordt uit alle tuintjes geplukt om 
de leden van boeketten te voorzien. 
Leden en ondersteunende leden ko-
men uit heel Helmond en omgeving.

Wat dahliaweetjes: 
Een dahlia geeft ongeveer 15 bloe-
men. Het belangrijkste bij een dah-
lia is dieven. Wa is dat nou weer 
vroeg ik? Een dief is een uitloper 
in de oksels van de bladparen van 
een plant, deze uitlopers bevatten 
nieuwe blaadjes en bloemknoppen. 
Dieven betekent niets anders dan 

Houdoe!

Op bezoek bij de Dahliatuin

De Stadstuin is er klaar voor 
Komt dat zien, komt dat zien - en ook proeven misschien! 

BROUWHUIS De Regenboogtuin is helemaal rond - ergens in Brouwhuis, op een mooi stukje 
grond. Na bijna een jaar van opbouw is de nieuwe locatie van de Stichting Vrienden Stadstuin 
klaar om ingehuldigd te worden. Onze nieuwe Regenboogtuin staat er netjes bij, de kippen en 

eenden zijn druk in de weer en ook de vrijwilligers zijn bezig met de laatste voorbereidingen voor 
de grote opening. Het resultaat is te zien op zondag 5 september. 

Door: Teun Senders

Geïnteresseerden worden van harte 
uitgenodigd een kijkje te nemen. Bezoe-
kers mogen door de tuin lopen en krijgen 
uitleg over de verschillende onderdelen 
van de tuin. Graag vertellen we over het 
telen van groenten zonder bestrijdings-

middelen, de rol van dieren op onze 
akker, onze sociale projecten en over 
de doelstellingen die de Stadstuin uit-
draagt. Als vanzelfsprekend maken we 
er een gezellige dag van! Het is ook leuk 
voor kinderen, die hier ook geschminkt 
kunnen worden.  Je bent welkom op 
zondag 5 september, van 13:30 tot 

17:00 uur. De nieuwe tuin is gevestigd 
aan de Meanderlaan 6 in Brouwhuis. Bij 
onze overburen, het crematorium, kan 
tijdens de opening geparkeerd worden. 
Voor consumpties dient contant betaald 
te worden.

Tot 5 september!

De ingang van de Stadstuin | F Nicole van de Rijt

het weghalen van zonne dief.
De dahlia staat symbool voor weel-
de en kracht. Met de dahlia kan je 
ook de boodschap 'voor altijd de 
jouwe' overbrengen. Deze bloem is 
dus perfect om aan jouw geliefde te 
geven. Het is maar da ge het weet.

Op deze locatie hoeven ze nooit te 
sproeien, omdat ze op leemgrond 
zitten. Ook wel bijzonder vind ik, 
want ik sproei me wat af in menne 
tuin. Als er mensen zijn die interes-
se hebben in een tuintje, die kunnen 
naar de website en contact opne-
men met de voorzitter: www.dahli-
atuinhelmondwest.nl.

Het is een prachtige locatie tegen 
het Goor aan. Soms komen de 
hertjes kijken hoe ze de tuinen on-
derhouden. Ik vond het keimooi 
om eens te komen kijken bij jullie, 
superbedankt vur de rondleiding 
en de prachtige bos gemengde dah-
lia's. Wat een skôn stukske Hel-
mond hedde gullie gecreëerd. Kun-
de trots op zijn.

Fijn weekend.
Tot volgende week.

Kevin Bukusu op huurbasis
naar Helmond Sport 

HELMOND Kevin Bukusu wordt toegevoegd aan de selectie van Hel-
mond Sport. De 20-jarige linksbenige centrale verdediger wordt voor 
een jaar gehuurd van eredivisieclub N.E.C. De in het Duitse Aachen 
geboren Bukusu doorliep vanaf zijn dertiende de jeugdopleiding van 
Bayer 04 Leverkusen. In die periode kwam hij uit voor Duitse nationale 
jeugdteams, waaronder tijdens het Europees Kampioenschap Onder 
17 jaar in Engeland.

Een jaar geleden werd hij door N.E.C. overgenomen, afgelopen seizoen kwam hij 
tot zeventien optredens in de Keuken Kampioen Divisie. In de beslissende play-
off wedstrijd voor promotie naar de eredivisie tegen NAC viel hij net voor tijd in.

Bukusu, zoon van een Angolese vader en Congolese moeder, is overigens deze 
week voor de eerste keer opgeroepen voor de selectie van het nationale team 
van Angola. Er staan wedstrijden tegen Egypte en Libië voor de WK-kwalifica-
tie op het programma. De verdediger sluit na de interlandperiode op 9 septem-
ber aan bij de selectie van Wil Boessen.

Kevin Bukusu | F Helmond Sport
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ELZAS PASSAGE
KRAMENMARKT
VRIJDAG 3 EN ZATERDAG 4 SEPTEMBER

p a s s a g e p a s s a g e p a s s a g e p a s s a g e p a s s a g e

Mierloseweg 41, Helmond. 
(0492) 55 34 23 Aanbieding van de maand september

Mierloseweg 41, Helmond. V ISSPEC IAL I TE I TEN

400 GRAM ROODBAARS-
FILET MET VEL + 

200 GRAM KREEFTSALADE + 

2 STUKS KIBBELING SPIEZEN 
MET PIRI PIRI-SAUS OF 

HONINGSAUS

Nu voor €14.95Van 23.95

Frituurvet gratis inleveren bij  HVV Helmond 
HELMOND Steun de club! Lever nu gratis je oude frituurvet in. HVV Helmond is 
begonnen met het inzamelen van gebruikt frituurvet/olie in samenwerking met 
Green Oil Recycling. Frituurvet is een waardevolle grondstof voor onder andere 
biobrandstof. Omdat het een waardevolle grondstof is, krijgen wij als club een 

vergoeding als wij dit inzamelen.

Steun hiermee de vereniging én draag bij aan een beter milieu! 

Hoe werkt het?
Inleveren is simpel. Giet het afgekoelde frituurvet 
terug in de originele verpakking of in een lege plas-
tic fles. Sluit de fles goed en gooi deze vervolgens in 
de kliko bij ons op Sportpark Houtsdonk, Heeklaan 
21 te Helmond.

Wat kan ik inleveren?
• Vloeibaar frituurvet
• Vast frituurvet
• Frituurolie
• Overige plantaardige oliën

Wat zijn de voordelen?
Door het inleveren van je gebruikt frituurvet help je 
de club financieel een handje. Daarnaast draag je bij 
aan een schoner milieu, aangezien het frituurvet een 
tweede leven krijgt als biobrandstof. 100 liter frituurvet 
recyclen staat gelijk aan een CO2-besparing van 235 
gereden kilometers! Ook wordt met het inzamelen 
van gebruikt frituurvet voorkomen dat dit in het riool 
belandt, wat schadelijk is voor het riool en het milieu.

Voordelen voor de club
Door de financiële bijdrage die we ontvangen, kun-
nen we ons sportpark in eigendom blijven onder-
houden. 

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Naast dat je de club enorm steunt met het inleve-
ren van je gebruikt frituurvet, steun je daarnaast 
ook het Jeugdfonds Sport & Cultuur. 10% van de 
opbrengsten wordt door Green Oil Recycling name-
lijk gedoneerd aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur. 
Omdat sporten voor iedereen in onze samenleving 
belangrijk is!

Wat kan ik nog meer doen?
Ga langs de deuren in de omgeving waar je woont 
of vraag je vrienden/familie of zij nog gebruikt fri-
tuurvet hebben liggen en of je dit mag meenemen. 

Hiermee help je de buurt, je vrienden en familie van 
hun frituurvet af, waar ze je ongetwijfeld dankbaar 
voor zullen zijn.

F | HVV Helmond 

Niels Vink en Sam Schröder pakken goud!
Een bewonderenswaardige prestatie voor Niels en Sam: zij pakten woensdag 1 september 
goud op de Paralympische Spelen. In de finale quad double streden zij tegen de Australische 
Dylan Alcott en Heath Davidson en wonnen deze wedstrijd na 2 sets. Gefeliciteerd heren!

F | Still uit de livestream van de NOS
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HELMOND De gemeente Helmond doet, net als in 2018, een onder-
zoek naar hoe de inwoners denken over het afsteken van vuurwerk 
en de overlast die wordt ervaren. Inwoners kunnen de vragenlijst 
invullen van 30 augustus tot en met 19 september 2021 op www.
helmond.nl/vragenlijst. Met het onderzoek wil de gemeente weten 
hoe inwoners over het afsteken van vuurwerk denken. 

Uw mening doet ertoe
Burgemeester Blanksma hoopt op een grote respons: “In 2018 hielden 
we al eens een enquête, maar sindsdien is er heel wat gebeurd. Het is 
voor particulieren niet meer toegestaan om knalvuurwerk en vuurpijlen 
af te steken; dat is landelijk zo bepaald. Bovendien gold er de afgelopen 
jaarwisseling een totaal vuurwerkverbod, om de zorg te ontzien die het 
door corona al heel zwaar had. Toch kregen we in Helmond een groot 
aantal klachten binnen over illegaal afgestoken vuurwerk. Vuurwerk 
blijft dus de gemoederen bezighouden. Naar aanleiding van de vorige 
enquête wezen we twee vuurwerkvrije zones aan en maakten we de 
meldingsprocedure voor overlast eenvoudiger. We willen nu graag op-
nieuw bekijken hoe we in Helmond met vuurwerk moeten omgaan.”

Meedoen aan het onderzoek kan tot en met 19 september 2021 
Iedereen die in Helmond woont kan meedoen aan het onderzoek. Ga 
naar www.helmond.nl/vragenlijst. Klik vervolgens op de naam van de 
vragenlijst: Vuurwerk in Helmond. Het invullen van de vragenlijst duurt 
zo’n 5 tot 10 minuten. 

Resultaten komen op gemeentelijke website
De resultaten van het onderzoek worden in oktober 2021 gepubliceerd 
op www.helmond.nl/feitenencijfers.

Vuurwerkonderzoek in Helmond 

Logo in FC:

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

Eenmaal aangekomen in ons land luidt 
het Centraal Opvang Asielzoekers (COA) 
namelijk meteen de noodklok bij alle 
Nederlandse gemeenten en provincies: 
“Zorg binnen enkele maanden voor extra 
opvanglocaties, anders ontstaat er een 
crisis”, aldus het COA.
Deze oproep was voor de lokale Partij 
van de Arbeid reden om het college op 
te roepen ‘alles op alles’ te zetten om de 
flinke toestroom aan vluchtelingen naar 
Helmond te halen. Erg kortzichtig, want 
over de problemen die dit aantrekt en 
het daarmee gepaard gaande aantasten-
de draagvlak onder de bevolking wordt 
niet gesproken. Vluchtelingen moeten 
geholpen worden, laat dat duidelijk zijn, 
maar wel door opvang in de eigen regio. 
Daar moet Nederland samen met de in-
ternationale politiek economisch een bij-
drage aan leveren. Dus niet in Helmond. 
Onze jaarlijkse Helmondse taakstelling 
om statushouders te vestigen, blijkt ie-
der jaar al moeilijk genoeg. Al jarenlang 
uit Helder Helmond haar zorgen over 
het steeds groeiende inwonersaantal en 

de druk die dat veroorzaakt in de Hel-
mondse samenleving. Vandaar ook onze 
kanttekeningen toen vorig jaar werd ge-
sproken over de plannen van ons stads-
bestuur over de gewenste groei naar 
125.000 Helmondse inwoners in 2040.
Mede door de schaarse ruimte, de enor-
me woningnood, de verslechterde leef-
baarheid en de jarenlange wachtlijsten 
voor een sociale huurwoning, meent 
Helder Helmond dat onze stad dit sim-
pelweg niet aankan. Daarbij komt de 
opvang altijd terecht in de overbelaste 
aandachtswijken, waar de problemen 
al enorm zijn. Dit is slecht voor het al 
broze draagvlak. Als vluchtelingen hier 
eenmaal mogen blijven, dan krijgen ze 
vaak met voorrang een woning toege-
wezen. Dat zorgt weer voor extra krapte 
op de woningmarkt en reuring bij de al 
wachtende woningzoekers. Terug naar 
de oproep van het COA. In een zeer re-
cent bericht gaf dit orgaan aan dat extra 
opvang in de regio Zuidoost-Brabant niet 
wenselijk is, omdat er simpelweg geen 
plek is. Heel helder! Nog steeds ben ik 

wel benieuwd naar de mening van onze 
inwoners: Moet de gemeente Helmond 
er alles aan doen om Afghaanse vluch-
telingen op te vangen?

Martijn Rieter 
Raadslid Helder Helmond

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Rieter: Afghaanse vluchtelingen opvangen?
We hebben allemaal de schokkende beelden gezien vanuit Afghani-
stan. Wat er zich daar afspeelt is vreselijk. De internationale politiek 
met president Biden voorop heeft gefaald door Afghanistan weer in 

handen te geven van de terreur van de Taliban. Hierdoor ontvluchten 
miljoenen Afghanen het land en duizenden daarvan zijn door onze 

Ministerie van Defensie in veiligheid gebracht in Nederland. Compli-
menten voor onze militairen! Maar kan ons land deze vluchtelingen-

stroom wel aan gezien het feit dat onze asielopvang al vol zit? 

mondse samenleving. Vandaar ook onze 

bestuur over de gewenste groei naar 

F | Martij n Rieter

Ergotherapie Kwiek helpt door
te trainen in zelfstandigheid

HELMOND Soms is iets alledaags 
ineens niet meer vanzelfsprekend. 
Bijvoorbeeld door een ongeluk of 
revalidatie na ziekte. Ergotherapeut 

Sofia Rodrigues Corralero kan hel-
pen. Zij is ergotherapeut gericht op 
volwassenen en ouderen bij Fysio- 
en ergotherapie Kwiek. Naast de 

ergotherapie

behandelingen in Nuenen en omge-
ving, komt zij ook in Helmond voor 
ergotherapie aan huis.

Ergotherapie biedt onder andere prakti-
sche oplossingen om simpele handelin-
gen weer zelf te kunnen doen, zoals oe-
feningen om de oog-handcoördinatie te 
verbeteren of vaardigheidslessen op een 
scootmobiel of aangepaste fiets. Ook 

geeft Sofia advies en begeleiding over 
diverse hulpmiddelen om uw zelfstan-
digheid te vergroten. Bijvoorbeeld bij het 
aan- en uittrekken van steunkousen, de 
aanvraag van een rolstoel of woningaan-
passingen. 

Ergotherapie is precies afgestemd op 
wat u wilt én kunt. De ergotherapeut 
komt bij u thuis en wordt 10 uur per jaar 

vergoed met en zonder verwijsbrief van 
de arts. Wilt u meer weten of vrijblijvend 
een afspraak maken voor een kennis-
makingsgesprek? Bel of mail naar Sofia 
Rodrigues Corralero: 06 – 27 19 53 67 
of sofia@ergotherapiekwiek.nl.

F | Ergotherapie Kwiek
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vrijdag 10 september
19.30 uur  Binnenplein Kloostertuin / Dorpstraat -  Stiphout

zaterdag 11 september
10.00 uur Knippenberg College - Helmond-Oost 
16.30 uur Hortensiapark - Helmond-Oost
19.00 uur Hortensiapark - Helmond-Oost

zondag 12 september
11.00 uur Boscotondoplein - Centrum
15.00 uur Piet Blom plein -  Centrum
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Lesley Kunstt speelt Carlos
“Beroepshalve heb ik wel vaker op een 
podium gestaan, als eventmanager bij 
symposia en aandeelhoudersvergade-
ringen, bijvoorbeeld. Voor een publiek 
heb ik nog nooit eerder gespeeld. Ik vind 
de voorbereidingen best pittig, maar wel 
heel erg leuk. Ik dacht, ik lul zo een eind 
weg, maar dit vraagt meer. Samen met 
Wim Peters vullen we de rol van direc-
teur in. De training en coaching die we 
krijgen om onze rol en het theaterstuk 
vorm te geven, vind ik heel interessant. 
Goed voor mijn eigen ontwikkeling.”

Pim Engelhart speelt Mikolaj
“Ik vind het geweldig om te acteren en im-
proviseren, want je kunt gewoon iemand 
anders zijn dan je bent. Je kunt zijn wie je 
wilt en je karakter zelf maken. Voor idee-
en denk ik dan vaak terug aan films en 
series die ik heb gezien of strips die ik heb 
gelezen. Zo kies ik welke rol ik wil spelen. 
Mensen moeten echt naar Waskracht ko-
men kijken. Het wordt heel leuk.”

Charlie Rijvers speelt Stephania
“Acteren is het leukste wat er is. Een 
deel van de voorstelling is improvisa-
tie. Dat heb ik nog nooit eerder gedaan 

De spelers zij n er helemaal klaar voor!

Angelique

Marisca Aaron Gaby Roland Lesley Pim Marianne Manel Nicole Tijl Maureen

Wim Adrian William Linda Charlie Mario Diana Stef

Kleurrijk
Deze kleur zit ‘m in de mensen, in het verhaal én in de prachtige kos-
tuums van Bedazzled by Dian. Waskracht is echt een feest om naar 
te kijken. “De voorstelling is door alle coronamaatregelen al een paar 
keer van gedaante veranderd”, vertelt Anneke: “Dat was best pittig, 
maar we zijn met elkaar toe gegroeid naar een pakkende voorstelling 
met liefde en gedoe waar mensen zich zeker in gaan herkennen.”

Voelbaar oprecht
Waskracht gaat over de Kracht van Helmond. Het stuk speelt zich 
af in een circus, achter de pluche gordijnen. Daar gebeurt vanalles 
zoals er ook vanalles gebeurt achter de Helmondse voordeuren. 

Anneke: “Waar het mij om gaat is dat de oprechtheid van de spelers 
echt voelbaar is bij het publiek. Geen afstand, gewoon er middenin.” 

Nieuwe herinneringen
“We trekken met dit verhaal van wijk naar wijk en brengen mensen op straat 
bij elkaar. Zo maken we samen nieuwe, gedeelde herinneringen. Dat mensen 
elkaar later weer tegenkomen en zeggen: ‘Witte gai nog dè Waskracht bij ons 
op de stoep stond, wan skôn kabaal!’. Of gewoon op zijn Hollands: ‘Waskracht 
was echt een leuk spektakel!’ Als we dat samen bereiken, ben ik dik tevreden. 
Dan hebben Helmonders weer een nieuw evenement om trots op te zijn.”

Na twee en een half jaar voorbereiden, stoppen, herstarten en repeteren zijn 
ze er helemaal klaar voor. De twintig spelers van Waskracht staan te popelen om hun verhaal 

met alle Helmonders te delen. Alle spelers wonen in Helmond of zijn hier geboren. Twee spelers, 
Manel en Aaron, werken bij Welkom Thuis. Sommigen hebben al (veel) ervaring met acteren, 

anderen weer helemaal niet. Onder leiding van regisseur Anneke Schröder is het 
een kleurrijke voorstelling geworden.

De karakters en spelers van Waskracht
Omdat Waskracht 23 keer optreedt, spelen de acteurs in twee teams. Dit zijn ze:

Dit karakter:     Wordt gespeeld door:

Carlos de directeur    Lesley Kunstt of Wim Peters
Eva de jongleur    Marisca Sinkiewucz of Linda van Gelder
Stephania de goochelaarsassistente  Charlie Rijvers of Nicole Davits
Dolmar de clown    Roland Janssen of Mario Klomp
Rona en Lamel de clowns in opleiding  Aaron Miango of Manel Yousef
Ivana Maria de messenwerpster  Angelique Seitzinger of Gaby Drouen
Martijn de goochelaar    Pim Hegeman of Adrian Grootenboer
Madeleine de waarzegster   Marianne Herman of Diana Daelmans
Mikolaj de krachtpatser   Tijl Engelhart
Diana de koordanseres   Maureen van Veen

Waarom meedoen aan
Waskracht zo leuk is
Alle spelers hebben zo hun eigen motivatie om mee te 

doen aan Waskracht. We laten vandaag een aantal spelers 
aan het woord. 

Lesley Kunstt speelt Carlos | F Tahné Kleij n

Pim Engelhart speelt Mikolaj | F Tahné Kleij n

dus dat is spannend. De club mensen 
waarmee we Waskracht maken is echt 
geweldig. En ik houd van mijn stad. 

Zo’n groot project dat alle wijken met el-
kaar verbindt, ik vind het super om daar 
deel vanuit te mogen maken. Ik nodig ie-
dereen uit om te komen kijken, dat kan 
23 keer! Mis je de voorstelling in je eigen 
wijk, dan heb je nog keuze genoeg.”

Charlie Rij vers speelt Stephania
| F Tahné Kleij n

Wil je meer weten over de karakters en waar ze wonen?
Kijk op www.waskrachthelmond.nl > De Spelers!

Nodig je buren uit. Hang deze poster goed zichtbaar voor je raam. Alle speeldata: www.waskrachthelmond.nl
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vanille of aardbei 
Cornets 

14 stuks - Van Gils

Normaal 8,Normaal 8,99

Van Rijsingen

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

GRATIS tegen
inlevering van

100 spaarpunten

4,99

2,99

3,99

6,496,

Steppegras
1,5 kg - Lamb Weston

Normaal 4,Normaal 4,29

Döner of lahmacun 
Pizza’s
1 of 2 stuks - Lekker & Anders

Normaal 3,09 - 3,29

Maaltijdloempia
2 stuks - Diepvriesspecialist2 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 4,Normaal 4,29

Rundvlees- of 
goulashkroket

16 stuks - Diepvriesspecialist16 stuks - Diepvriesspecialist16 stuks - Diepvriesspecialist16 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 6,Normaal 6,Normaal 6,Normaal 6,Normaal 6,Normaal 6,7979 - 7,49

2 schalen
voor

6,00

Normaal 3,  - 3, - 3,

1,99

Schnitzel XXL of
kipschnitzel XXL

2 stuks / 500 gram - Fleisch-Krone

Normaal 4,Normaal 4,99 - 5, - 5, - 5,19

Mini 
loempia’s

36 stuks - Dorada36 stuks - Dorada

Normaal 2,Normaal 2,19

Normaal 6,Normaal 6,  - 7, - 7,

Normaal 4,

Nieuwe projecten 
Kupanda2Grow 

Het landbouwproject ‘from aid to trade’ oftewel 
‘van hulp naar handel’ kunnen we inmiddels gaan 
opstarten. We doen dit met een zogenaamde nul-
meting, welke ter plaatse in Abossi en Lemek wordt 
uitgevoerd door de Keniaanse Michael Maunda. 
Deze nulmeting is het vaststellen van de beginsitu-
atie en een zeer belangrijke stap om de resultaten 
van dit project  steeds goed te kunnen overzien. In 
september zal dit traject afgerond zijn en kunnen 
we hopelijk de volgende stappen gaan zetten.

Daarnaast wordt er op korte termijn een waterpro-
ject opgestart in Lemek. Schoon water is namelijk 
een belangrijke voorwaarde om de gezondheid te 
bevorderen. Het kan beschouwd worden als een 
primaire preventiemaatregel. Want als je ziek word 
in Kenia, dan ben je zomaar niet bij de dokter. 
Ter vergelijking: In Nederland zijn 37 dokters per 
10.000 inwoners beschikbaar, in Kenia 1,6.

Twee leden van Kupanda2Grow, Max en Thijs, 
gaan daarom 11 en 12 september een crowdfunding 
starten. Bij deze actie bezoeken ze per fiets ver-
schillende plaatsen in onze regio zoals Helmond, 
Den Bosch, Breda, Tilburg en Eindhoven, zodat 
iedereen op ludieke en informatieve wijze kan ken-
nismaken met Kupanda2grow en haar activiteiten.

Tenslotte is er uit de regio Lemek de vraag om extra 
ondersteuning in verband met de coronabesmet-
ting gekomen. In Nederland hebben we de beno-
digde maatregelen ingezet en is de derde golf net 
aardig onder controle. In Kenia is de situatie echter 
anders. Daar zijn geen faciliteiten zoals test- en 
priklocaties. Dat betekent dat het ziekenhuis in 
de regio een tekort heeft aan hulpmiddelen zoals 
mondmaskers, zuurstof, zuurstofmeters, zieken-
huisbedden en uiteraard gekwalificeerd personeel. 
Natuurlijk kunnen we als Kupanda2Grow niet de 
organisatie van de zorg afstemmen op een pande-
mie. Wel zijn we er van overtuigd dat iedere hulp 
binnen de huidige pandemie welkom is.

Wij zullen u via De Loop blijven informeren over 
onze vorderingen en activiteiten. Wij zijn ervan 
overtuigd dat waar wij voor staan een verschil kan 
maken en daarvoor doen wij onze uiterste best.
Doet u met ons mee? Kijk voor meer informatie op 
www.kupanda2grow.com en/of onze Facebook-
pagina en Instagram. 

Ook als u geïnteresseerd bent in onze activiteiten of 
de mensen in Kenia via ons wilt steunen, neem dan 
contact op via e-mail: kupanda2grow@gmail.
com. Alvast hartelijk bedankt!

HELMOND In De Loop van 25 juni hebben wij, Kupanda2Grow (zaaien om te 
groeien), ons voorgesteld. Het doel van Kupanda2Grow is het werk van Driek 
Rooijkakkers voort te zetten voor een betere toekomst voor de arme bevolking 
van Kenia. We willen u nu graag informeren wat er intussen gebeurd is en wat 

de plannen voor de komende tijd zijn.

F | Kupanda2Grow

Max en Thij s starten crowdfunding | F Kupanda2Grow
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Activiteiten Week van Lezen en Schrijven in Helmond

Vaak missen zij ook digitale vaardig-
heden om goed om te gaan met een 
computer, smartphone en tablet. Voor 
deze mensen en hun omgeving is dat 
best lastig. Moeite hebben met lezen 
en schrijven heeft grote gevolgen. Het 
maakt mensen kwetsbaar: minder zelf-
redzaam, minder sociaal actief en zelfs 
minder gezond. Zij voelen zich sterker 
als ze hierin wat extra stappen zetten.

Er is veel durf voor nodig om op volwas-
sen leeftijd aan de slag te gaan met beter 
leren lezen en schrijven. De Taalhuizen 
in de regio hebben activiteiten opgezet 
tijdens de Week van Lezen en Schrijven 
van 6 tot en met 12 september om die 
stap te verkleinen. Durf eraan mee te 
doen! Bij de Bibliotheek is er volop aan-
dacht voor makkelijk te lezen boeken, 
zowel voor jeugd als voor volwassenen. 
De medewerkers kunnen je verder hel-
pen als je vragen hebt. Op maandag-
ochtend 6 september kan iedereen met 
een taalvraag inlopen bij het Taalcafé 
in Speeltuin Leonardus tussen 9.30 

en 11.00 uur. Op dinsdag 7 september 
start het eerste Avond-Taalcafé in de 
Bibliotheek Helmond. Iedereen die het 
Nederlands beter wil leren, is welkom 
tussen 18.45 - 20.30 uur. Zij worden 
begeleid door medewerkers en vrijwil-
ligers van de LEVgroep en het ROC Ter 
AA. Wie er niet heen kan, maar wel mee 
wil doen vanaf thuis, kan aansluiten bij 
het Online Taalcafé van 19.00 - 20.00 
uur. Daarvoor graag aanmelden via 
taalprojecthelmond@levgroep.nl.

Op woensdagmiddag kan men tussen 
14.00 en 16.00 uur wekelijks terecht 
bij het Taalcafé in Bibliotheek Hel-
mond. Deze week is er een feestelijke 
high tea met een spel waar bezoekers 
aan mee kunnen doen. Buiten op het 
plein staat Blikkie de Voorleesbus, met 
mooie verhalen voor de jongsten en hun 
ouders.  Op donderdag 9 september 
kan iedereen die wil tussen 13.30 en 
15.00 uur een les Klik & Tik bijwonen 
in de Bibliotheek. Daar leren mensen 
omgaan met de computer. Die cursus 

is gratis en wordt wekelijks gegeven in 
de Bibliotheek.  Bij de Gedichtenwan-
deling Helmond, die pas vernieuwd 
is, legt de stadsgids de gedichten in 
de stad uit. Meelopen met de gids kan 
donderdagavond 9 september tussen 
19.00 - 20.30 uur. Aanmelden vooraf 
in de Bibliotheek of op de website van 
de Bibliotheek voor 7 euro, inclusief het 
boekje van de gedichtenroute.  Infor-

matie over het Taalhuis is te krijgen via 
www.bibliotheekhelmondpeel.nl/
taalhuis, of bel met 0492 - 522 220. 
Mailen kan naar taalhuis@biblio-
theekhelmondpeel.nl.

De Week van Lezen en Schrijven is een 
initiatief van Stichting Lezen en Schrij-
ven. Lokaal maakt het Taalhuis zich 
daar sterk voor, dat is te vinden in de 

Bibliotheek. In Helmond werken in het 
Taalhuis enkele organisaties samen. 
Dat zijn Bibliotheek Helmond-Peel, LE-
Vgroep, ROC Ter AA, de gemeente en de 
Stichting Lezen en Schrijven. 

HELMOND Maandag 6 september start de jaarlijkse Week van 
Lezen en Schrijven. Een week waarin landelijk en lokaal volop 
aandacht is voor taal, of eigenlijk voor het beter begrijpen van 

teksten. Zo’n 2,5 miljoen volwassenen hebben moeite met 
lezen, schrijven en/of rekenen. In onze regio zelfs 1 op de 6 

mensen. Het gaat om Nederlanders én medelanders. 

F | Bibliotheek Helmond-Peel

De Helmondse Platenbeurs
CENTRUM Op zondag 19 september 2021 vindt op de Helmondse Markt weer een gezel-
lige platen- en cd-beurs plaats. Deelnemers uit het hele land bieden lp’s, cd’s en singles 
aan in alle prijsklassen, van blues tot hardrock en van Hollands tot house. De beurs is in 
de openlucht en de entree is gratis. De Helmondse Platenbeurs | Markt, Helmond 
Zondag 19 september, van 11.00 tot 17.00 uur
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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

Volkswagen Polo 1.2 TSI Automaat 2013
Cross DSG, 134Dkm, Navigatie, Trekhaak, 
PDC, Ecc Airco, € 149 p/m 11.950

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

Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 2015
56Dkm, Half Leder, Navigatie, Climate & 
Cruise control, Airco, BT, € 149 p/m 11.950

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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KWF Kankerbestrijding
collecteert 5 tot en met 

11 september in Helmond

Doneren kan contant of via QR-code

Het bestuur van het KWF-collec-
teteam in Helmond is blij dat er dit 
jaar weer volop gecollecteerd kan 
worden. Door de coronacrisis was 
de landelijke opbrengst vorig jaar 
ongeveer een derde lager dan nor-
maal: € 4,2 miljoen in plaats van € 
5,8 miljoen.

Doneren: contant of via je mobiel
Helmonders kunnen tussen 5 en 
11 september een collectant aan 
de deur verwachten. Behalve een 
donatie met contant geld, kun je 
ook contactloos via een QR-code 
doneren. Die scan je met je mobiele 
telefoon. 

Je betaalt vervolgens veilig, anoniem 
en eenmalig via iDEAL. In Helmond 
hebben sommige collectanten hun 
collectebus verruild voor een col-
lectebord. Tref je een collectant met 
collectebord aan de deur, kun je uit-
sluitend met de QR-code doneren. 
“Zij nemen geen contant geld aan”, 
legt de secretaris uit. “We doen dit 
bij wijze van proef. De verwachting 
is dat het contante geld binnen een 
paar jaar helemaal uit de collecte 
verdwijnt. Zo doen we vast wat er-
varing op.”  Die trend ziet KWF nu al 
opkomen. In 2019 ontving het fonds 
landelijk nog € 377.000 aan digitale 
donaties, in 2020 was dit maar liefst  
€ 1,5 miljoen.

Heeft u de collectant gemist? 
Dan kunt u op de volgende ma-
nieren toch een bijdrage leveren:
• Doneer online via kwf.nl/collecte
• Scan de QR-code op de kaart die
 de collectant achterlaat als u 
 niet thuis bent
• of scan de QR-code die hiernaast
 staat afgedrukt

Feiten & cijfers
Kanker raakt ons allemaal. Enkele 
feiten en cijfers over kanker:
• 1 op de 3 mensen krijgt ooit kanker
• Jaarlijks overlijden ongeveer
 45.000 mensen aan kanker
• Dankzij onderzoek is de
 5-jaars-overlevingskans gestegen
 van 25% in 1949 tot 65% nu
• KWF financiert ongeveer 30% van
 alle onderzoeksprojecten in 
 Nederland
• Per jaar zijn er circa 400 
 lopende onderzoeksprojecten,
 waar circa 800 wetenschappers
 fulltime mee bezig zijn
• Een onderzoek duurt gemiddeld
 4 jaar en kost gemiddeld 
 500.000 euro

HELMOND Tijdens de nationale collecteweek van KWF Kan-
kerbestrijding (5 tot en met 11 september) wordt in Helmond 
weer huis-aan-huis gecollecteerd. Helmonders die iets over 

hebben voor het goede doel, kunnen op twee manieren done-
ren: contant, door munt- of briefgeld in de collectebus te doen, 

of met hun telefoon, door een QR-code te scannen.

Ouderen in Helmond; het heden en de toekomst
Ik zit als raadslid nu in het vierde 
jaar van mijn bestuursperiode in 
de gemeente Helmond. De afge-
lopen 4 jaar zijn voorbijgevlogen. 
Vooral het afgelopen jaar heeft ons 
laten zien hoe kwetsbaar wij men-
sen zijn, maar tegelijkertijd ook 
hoe sterk en flexibel we kunnen 
zijn. Men is zo sterk als de zwakste 
schakel, is dat de oplossing?

Al doende leert men, ook als raadslid 
Besturen is materie die je niet direct 
onder de knie hebt, het is vallen en 
opstaan en weer vallen, al doende 
leert men. Vier jaar geleden waren 
ouderen mijn speerpunt en dat zijn ze 
nog steeds. We zetten het thema ou-
deren, of liever gezegd senioren, op de 
agenda van de gemeenteraad, door ze 
niet als een aparte groep te zien. Het 
zijn volwaardige deelnemers aan de 
maatschappij. Zij liggen me na aan 
het hart en ik wil vanuit de lokale po-
litiek graag iets voor hen betekenen. 
Ondertussen weet ik dat ‘de oudere’ 
niet bestaat, net zoals ‘de jongere’ niet 
bestaat. Wanneer we de ouderen wat 
meer differentiëren en bijvoorbeeld 
verdelen in leeftijdscategorieën, ont-
staat er pas écht een 3D-beeld van 
ouderen. 

Meer ouderen in de politiek
Wanneer het in de landelijke en lo-
kale politiek over ouderen gaat, pra-
ten we vaak over zorg en welzijn. 
Dit zijn twee belangrijke thema’s die 
gaan over hoe senioren hun vrije tijd 
doorbrengen, wonen, mobiel blij-
ven, mantelzorgen of zelf zorg nodig 
hebben. In de toekomst wordt deze 
groep zo groot, dat ze een derde van 
de Nederlandse bevolking gaat uitma-
ken (5 miljoen 65+’ers in 2040!). Dit 
betekent dat ouderen dan een zeer 
prominente rol spelen in onze samen-
leving. Hier moeten we ook vanuit de 
lokale politiek, nu al naar kijken. Het 
is interessant om te volgen hoe onze 
maatschappij verandert wanneer 
de verhoudingen anders komen te 
liggen. Ouderen zijn nu nog te vaak 
de speelbal van de politiek, omdat 

ze samen geen vuist kunnen maken. 
Dat zal veranderen wanneer ze meer 
actief deelnemen aan de politiek en 
zo hun eigen generatie vertegenwoor-
digen. Als politieke partij betekent dit 
dat we nog beter moeten gaan luiste-
ren naar de behoeftes van onze oude-
ren medeburger.

Jong geleerd, 
oud gedaan of andersom?
Jongere generaties worden opgeleid 
om de maatschappij voort te zetten 
en door te ontwikkelen. Ik vind dat 
we als ouderen onze jeugd veel te 
bieden hebben en hen bij deze moei-
lijke taak kunnen helpen wanneer we 
onze levenswijsheid, kennis en erva-
ring goed aan hen overdragen. Zij zijn 
nieuwsgierig en leergierig en kunnen 
vol energie met deze extra bagage aan 
de slag.

Overigens staan veel ouderen al in 
goed contact met jongeren, omdat ze 
kinderen en kleinkinderen hebben. Én 
ze zijn zelf natuurlijk ook jong geweest 
en weten nog heel goed hoe dat was! 
Zij hebben onze maatschappij in de 
afgelopen 50 jaar opgebouwd, zoals 
de generatie voor hen dat ook heeft 
gedaan. Zij weten hoe hard je moet 
werken, als je echt iets wil bereiken. 
Natuurlijk heeft de jeugd de toekomst, 
maar hierin zullen wijsheid, respect, 
degelijkheid en vastigheid ook een rol 
moeten spelen. Deze pijlers vormen 
namelijk de sleutel tot succes voor 
alle generaties.

In Helmond hechten we veel waarde 
aan een inclusieve maatschappij, zo-
dat iedereen mee kan doen!

Ouderen zijn trendsetters
Ouderen zijn echte trendsetters. 
Ze doorbraken in hun leven allerlei 
taboes. Denk maar eens aan rock 
& roll, Baas in eigen buik, Flower 
Power, ook wel de Hippie-beweging 
genoemd. Onze ouderen hebben heel 
wat veranderingen tot stand gebracht 
en bewegen nog steeds volop mee. 
Zo vinden ze steeds beter hun weg 

op social media, ontwikkelen ze nieu-
we woonvormen en zijn ze vaak nog 
actief als vrijwilligers. Ze blijven van 
grote betekenis voor jong én oud, we 
hebben ze hard nodig.  
Er zijn ook veranderingen die minder 
leuk zijn. Soms ligt eenzaamheid op 
de loer en ouderdom komt nu een-
maal vaak met gebreken. In de toe-
komst vind je achter iedere vierde 
voordeur een 1-persoons huishou-
den. Het gezin is dan niet meer de 
enige hoeksteen van onze samenle-
ving. Dit vraagt weer om een nieuwe 
manier van denken en leven. Ouderen 
zijn hierin belangrijke kartrekkers.
In Helmond zien we dat er voor een-
zaamheid veel aandacht is vanuit di-
verse maatschappelijke organisaties 
en initiatieven, waarbij vrijwilligers 
een belangrijke rol spelen.

Verbindende schakel   
Ouderen brengen dus hun expertise 
en een bulk aan levenservaring met 
zich mee en vaak ook de wil om dit 
te delen. Geef jongeren de kans om 
hiervan te profiteren, maar vooral de 
maatschappij. Zo maken we er een 
echte open inclusieve samenleving 
van. Ik zet me graag in om een goede 
verbinding tussen jong en oud moge-
lijk te maken!

Jacqueline Bach
Gemeenteraadslid
Bach Plus/Helder Helmond

Ingezonden politiek bericht

Prinseroaje van de Houtse Kluppels: tip 2 
MIERLO-HOUT Vorige week zijn we 
gestart met de onthulling van onze 
nieuwe Prins. 11 puzzelstukjes pas-
sen uiteindelijk in elkaar en slaan 
allemaal op onze nieuwe hoogheid. 
Tip 1 was een open deur. Natuurlijk 
is onze Prins een échte Houtenaar. 
Misschien heb je meer aan de tip 
van deze week: de afbeeldingen 
moeten veel mensen aanspreken!

Iedere week op weg naar de Prinsbe-
kendmaking van 6 november onthult 
CV De Kluppels een nieuwe aanwijzing. 

Hoe dichter we de Prinsbekendmaking 
naderen, des duidelijker de tips worden. 
En als je alle tips volgt, maak je kans op 
4 toegangskaarten voor de 2e Show- & 
Zwetsavond op 12 februari 2022. 

Ga naar www.kluppels.nl en vul in 
wie volgens jou de nieuwe Prins van 
De Kluppels wordt tijdens carnavalssei-
zoen 2021-2022. 

Volg ons ook op Twitter en Instagram 
via @houtsekluppels of like onze Face-
bookpagina: CV De Houtse Kluppels. De tweede Kluppeltip van dit jaar | F Houtse Kluppels

www.helmondnu.nl



18 vrijdag 3 september 2021 de loop weekkrant HELMOND



19vrijdag 3 september 2021de loop weekkrant HELMOND

DE WINKEL IN HELMOND IS GEOPEND!

HEIBLOEMWEG 14 HELMOND | BONNETSTRAAT 24 EDE
INFO@FASTENERPOINT.NL  0318-461650

MA T/M VR
GEOPEND 

07:00-17:00

TRESPASCHROEVEN
SPAANPLAATSCHROEVEN
DIVERSEN KIT EN PUR
ACCESSOIRES

Vrijwilliger van de Maand - Marco: “Dit is een uitlaatklep voor mij”

Hoe ben je als vrijwilliger in 
de vereniging gerold?
“Op mijn vijftiende begon ik met bewa-
ken op Vakantiepark Prinsenmeer in 
Asten als bijbaantje. Je verdiende niks 
met krantjes lopen, dus dan is het leuk 
om je hobby als baan in te zetten. In 
2013 begon ik bij de reddingsbrigade bij 
de Deurnese Watervrienden en haalde 
daar mijn diploma’s voor zwemmend 
redden & lifesaver. Drie jaar geleden 
stopte Deurne op Prinsenmeer en 
kwam daar De Reddingsklos voor in de 
plaats. Ik werd toen gevraagd mijn erva-
ringen te delen en te blijven bewaken. 
Zo ben ik bij de club terechtgekomen.”

Wat zijn jouw taken binnen d
e reddingsbrigade?
“Ik sta in de zomer op Prinsenmeer en 
ik bereid samen met anderen het be-
wakingsseizoen voor. Daarnaast zet ik 
me in voor open dagen, proeflessen en 
andere nevenactiviteiten. Eigenlijk zie je 
me nooit op het zwembad. Ik ben vooral 
achter de schermen actief en ‘s zomers 
op het strand. Omdat ik bezig ben met 

afstuderen, was ik deze zomer actiever 
in de voorbereiding dan op het strand.”

Wat brengt het doen van 
vrijwilligerswerk jou?
“Het werk op Prinsenmeer was altijd al 
een hobby, maar ook een betaald vakan-
tiebaantje. Wat ik daarnaast voor de ver-
eniging doe, geeft me extra voldoening. 
Niet alles hoeft betaald te zijn. Ik ben blij 
dat er anderen zijn die zwemles geven, 
dus ik vind het fijn dat ik op deze manier 
mijn steentje kan bijdragen. 

Daarnaast doe ik een ICT-opleiding en 
dan is het heel fijn om in de buitenwe-
reld sociaal actief te zijn. Andere men-
sen zien en spreken, fysiek bezig zijn...
de reddingsbrigade is echt een uitlaat-
klep voor mij. Wat zou het mooi zijn als 
ik ICT en de reddingsbrigade kan blijven 
combineren!”

Wat vind je van De Reddingsklos 
en haar vrijwilligers?
“Het is een knusse vereniging. Iedereen 
kent elkaar. Ik ben in principe alleen 

aanwezig bij de werkgroep, dus ik zie de 
mensen op het zwembad niet. Dat zorgt 
wel voor wat afstand, maar als ik de rest 
van de vrijwilligers dan toch zie op een 
activiteit, is iedereen heel vriendelijk. De 
sfeer is altijd goed en het voelt als een 
kleine familie.”

Wat zou je zeggen tegen de 
mensen die twijfelen om een 
handje te helpen?
“Als je er al over nadenkt, ga dan in ge-
sprek met andere vrijwilligers. Wat doen 
zij? Er zijn er veel die op de voorgrond 

staan (trainingen geven, op het zwem-
bad staan), maar ook die op de ach-
tergrond zijn (administratie, voorberei-
dingen). Alles wordt gewaardeerd, al is 
het maar iets kleins. Ik begon puur met 
kennis overdragen en groeide daardoor 
meer de groep in, waardoor ik nu meer 
taken verricht voor de vereniging.”

Over het Nationaal Jaar 
Vrijwillige Inzet 2021
In heel Nederland zetten mensen zich 
met veel ambitie en gedrevenheid in 
voor een ander en zorgen voor verbin-

ding in onze samenleving. Om deze 
dromen en ambities vorm te geven, or-
ganiseert het vrijwilligersveld, dat zich 
verenigt in Vereniging Nederlandse 
Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), 
in 2021 een campagnejaar waarin we 
meer mensen enthousiast maken voor 
het vrijwilligerswerk en een diversere 
groep mensen aanspreken om zich in 
te zetten voor een ander en de samen-
leving. Want Mensen maken Nederland. 

Meer informatie vind je op
www.mensenmakennederland.nu

HELMOND Met het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021 wil het 
vrijwilligersveld meer mensen oproepen om zich in te zetten 

voor een ander. In het kader van de landelijke campagne Men-
sen maken Nederland deelt Helmondse Reddingsbrigade De 

Reddingsklos de vele verschillende gezichten achter de vereni-
ging. In juli is Marco Driessen (21) Vrijwilliger van de Maand: 

“De vereniging voelt als een kleine familie.”

Marco Driessen | F De Reddingsklos
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KBWO is zo spoedig mogelijk 
op zoek naar: 

Verzorgenden IG
Voor meer informatie: www.kbwo.nl

Dement en toch een 
goede oude dag?

Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen

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

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

24 uur per dag professionele begeleiding.

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

Kijk op www.kbwo.nl

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

1 shirtkleur, 
1 (zelfde tekst) opdruk

€ 15.- per stuk

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

€ 10.- per stuk

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

€ 12.- per stuk

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

€ 9.- per stuk

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

€ 11.- per stuk

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

info@adcommunicatie.nl Wij accepteren de Helmondgift Cadeaubon!

Logo in FC:

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

Ma, 
ge bent mun

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

maar wit da...
Ik kei veul van

jaw hauw!

Logo in FC:

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

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

 

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

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

MONDKAPJES

Bestellen? Mail naar info@adcommunicatie.nl

MONDKAPJESMONDKAPJESMONDKAPJES

HELMOND Op 8 september 2021 pakt de 
Senioren Harmonie Helmond de draad weer 
op met repetities na een lange periode niet 
kunnen functioneren als gevolg van Covid en 
de daarbij behorende maatregelen. Tevens 
organiseert het bestuur van de harmonie een 

Algemene Ledenvergadering, waarop ook het 
gesprek wordt aangegaan over de toekomst.

De ledenvergadering sluiten we af met de huldiging 
van twee jubilarissen die al 25 jaar hun muzikale 
bijdragen aan de harmonie hebben geleverd. Het 

betreft de dirigente Marion van Eijk en Marinus 
van de Eikhof, spelend lid. Daarnaast zullen een 
viertal leden benoemd worden tot erelid. Het ere-
lidmaatschap zal worden toegekend aan Carla 
Hopstaken, Marius Bogaerts en Louis van Zanten. 
Jan Andriessen (voormalig voorzitter) wordt voor-

gedragen voor benoeming tot ere- voorzitter. De 
Senioren Harmonie Helmond heeft eind 2020 een 
vernieuwd bestuur geformeerd, dat als opdracht 
heeft meegekregen naar de toekomst van de har-
monie te kijken en de voorbereidingen te treffen 
voor het veertigjarig jubileum in het jaar 2022.

Senioren Harmonie Helmond pakt draad weer op

www.helmondnu.nl
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DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
Luciakerk Mierlo-Hout | Trudokerk Stiphout
Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna Helmond-West
www.damiaanhelmond.nl       Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout

Eucharistievieringen en misintenties 2 - 12 september 2021 / week 35 en 36

Donderdag 2 september
19.00 uur Luciakerk - pastoor Scheepers (jaargetijde Jo van Vegchel-Wartenberg)

Zaterdag 4 september
17.00 uur Helmond-West - pastoor Scheepers Inten-
ties: Overleden ouders Geven-Giebels
19.00 uur Luciakerk - pastoor Scheepers
Intenties: Petrus van Kessel; Annemarie van Bussel-Hendriks 
vw trouwdag; Piet en Janske Scheepers-Sanders vw verjaar-
dag; Harrie van Asten; 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-Thérèse 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; Noud en Nelly Meulendijks-Smits
11.00 uur Trudokerk - pastoor Scheepers Intenties: Jac en Trees Jansen-Wijn-
heimer en familie 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.

Donderdag 9 september 
19.00 uur Luciakerk - pastoor Scheepers

Zaterdag 11 september
17.00 uur Helmond-West - pastoor Scheepers Inten-
ties: Toon en Mia van den Reek-Canters
19.00 uur Luciakerk - pastoor Scheepers

Zondag 12 september 24e zondag door het jaar B 
09.30 uur Luciakerk - pastoor Scheepers - Koningsmis Gilde met koningschieten  
Intenties: Rector Frank Janssens; Gerrit Meulendijks      
11.00 uur Trudokerk - pastoor Scheepers Intenties: Riet Boetzkes-Heijwe-
gen; Hans van der Meulen; Gerard de Wit; Yvonne Mutsaers-Sle-
gers; Christien Coolen-van der Linden; Adriaan van de Westerlo.

www.damiaanhelmond.nl

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

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS

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

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

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

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

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

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

‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

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

Yvonne, Valerie en Patricia van DELA

HELMOND Helmond Sport heeft voor de rest van het seizoen de beschikking over Jossue Do-let van 
KV Mechelen. De 19-jarige aanvaller tekent voor twee seizoenen bij KV Mechelen en wordt daarmee de 
zesde die door onze partnerclub uit België wordt uit geleend. Hij kwam de afgelopen drie jaar uit voor 
(de jeugd en de beloften van) KAA Gent, het seizoen daarvoor speelde hij in de O17 van KV Mechelen.

Jossue Dolet van KV Mechelen op huurbasis naar Helmond Sport 

Jossue Dolet (R) | F Helmond Sport
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STAND NA ETAPPE Beste medespelers,  eind deze week is het

15 Deelnemer E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9
E1
0

E11
E1
2

E1
3

E1
4

E15
Totaalsc

ore
1 31 - SAMBEECK, J 21 37 13 45 28 52 5 34 27 0 34 37 1 22 7 363
2 47 - WESTERLO, H. 33 50 4 48 35 46 5 34 14 0 22 44 13 15 0 363
3 7 - DEURSEN, M. 18 37 15 45 38 34 0 46 29 0 38 17 30 7 8 362
4 48 - VOORT, M 30 48 10 45 43 34 0 47 24 0 32 17 23 7 1 361
5 45 - HURK, J. 33 50 4 45 45 31 0 46 14 0 17 29 23 17 0 354
6 74 - SMOKEY 18 37 16 46 42 36 0 53 33 0 42 10 11 0 7 351
7 78 - BIJNEN, CARRIE 29 50 8 38 35 21 5 34 22 10 28 17 13 28 13 351
8 55 - PINKY 30 48 4 45 43 28 7 47 14 0 20 17 23 7 15 348
9 52 - BROUWERS, E. 18 55 0 59 54 30 0 54 0 0 0 44 29 0 0 343

10 43 - DUIJNHOVEN, A. 33 43 4 49 42 27 0 53 16 0 15 29 22 7 0 340
11 61 - VERHOREVOORT, C. 21 34 10 50 29 48 0 32 23 0 27 44 13 0 6 337
12 83 - HOOF, B. 18 37 16 38 28 37 0 34 32 0 38 17 13 0 26 334
13 56 - HOOF, W. 18 37 16 38 28 34 7 34 32 0 38 17 13 0 17 329
14 71 - JOZEFISERNIE 22 37 11 38 28 44 0 34 27 0 32 29 13 7 7 329

al weer het einde van de laatste grote wielerronde n.l. de VUELTA.Zoals elk jaar zullen wij
ook dit jaar weer de uitslagen van  de laatste 3 etappes niet direct op onze site zetten. Dit 
om te  voorkomen dat er te weinig mensen op onze prijsuitreikings avond komen. Daarom 
wil ik jullie vragen kom naar onze gezellige avond temeer ook dat het voor dit jaar het er
weer op zit . Op deze avond word ook de 3 rondenprijs uitgereikt .Hiermede danken wij ook 
onze sponsers voor hun medewerking.En TIM
KUIJPERS VOOR ZIJN GEWELDIGE INZET EN ALLE MENSEN DIE AAN ONS SPEL HEBBEN MEE 
GEDAAN.PIERRE SNIJDERS
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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 zij-
beuken zijn ook de muurschilderingen te 
bewonderen die vorig jaar zijn gerestau-
reerd door leerlingen van de schilders-
school 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 gereedschappen, 
video/audio, speelgoed, computers en 
fietsen. Alle Helmonders zijn welkom! 
Voor verdere info zie onze Facebook-pa-
gina www.facebook.com/repaircaferij-
pelberg.

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

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 countrymuziek en 
het singer-songwriter-genre op, waar-
door hun optreden een afwisselende 
luistertrip wordt. Met de stemmen van 
Bart de Win en Arianne Knegt als uit-
gangspunt is de karakteristieke Tip Jar-
sound echter uit duizenden herkenbaar. 
Persoonlijk, eerlijk, veel vocalen. Hun 

onlangs verschenen vijfde album krijgt 
de ene mooie recensie na de andere. De 
LP was al plaat van de week bij Bob’s vi-
nyl in Aarle-Rixtel. Voor deze gelegenheid 
speelt de band in trio-vorm met de harde 
kern Bart de Win en Arianne Knegt, aan-
gevuld 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 bestellen via 
tipjarsongs@gmail.com. Dit is nodig om 
overzicht te houden, zodat de corona-
maatregelen 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.

AARLE-RIXTEL Op zondag 12 septem-
ber is weer de jaarlijkse garage(voordeur)
verkoop. Dit zal in de wijk de ‘Heindert’ 
(Wilhelminalaan – Goossensstraat 
– Donkersstraat – Phaffstraat – Haf-
fmansstraat – Termeerstraat – School-
straat - Heindertweg) plaatsvinden.
De verkoop is van 9.00 uur tot 15.00 
uur. Net als vorig jaar moeten wij de 
coronamaatregelen in acht nemen. De 
bewoners kunnen zich nog aanmelden 
bij: Joke Graat, Termeerstraat 4 en Tinie 
Vlamings, Termeerstraat 8.

september van 13.00 uur tot 16.00 uur. 
U kunt bij ons terecht voor gratis repa-

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:  0492 - 51 39 71

MINOES

Minoes is 4 jaar en heeft recent een nestje kittens gehad. Het is een 
zeer lieve, rustige en tevreden poes met pastelkleurtjes. Er zit geen 
kwaad in. Ze spint voortdurend en geeft graag kopjes. Ze komt 
regelmatig naast je zitten op de bank, maar is geen schootzitter. Ze 
kan goed in een huishouden met kinderen. Ze houdt van aandacht, 
maar is geen speelse poes. Ze vindt andere katten helemaal niet 
leuk, ze is veel liever de enige poes des huizes. Ze moet strakjes 
weer wel naar buiten kunnen. Ze had twee slechte hoektanden in de 
bovenkaak, daarom zijn die verwijderd door de dierenarts. 

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

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

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

Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

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

Inleveradres:

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

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

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

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

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

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

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

OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts en Chris Thielen 

BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie
www.klaasenvandeursen.com

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen 

BETALINGEN
IBAN: NL97RABO018.10.96.145

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

BUSINESS     OWNER

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
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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 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
EVENEMENTEN

Zondag 5 september VLOOIENMARKT
Rondom het Heidehonk, 
Noordzeelaan Eindhoven

100 kramen bomvol
10-16 uur. gratis entree. T:06-20299824

www.timmermansevenementen.nl

FEESTJE? Div. Abraham en Sarah 
opblaasfiguren voor jong en oud € 35,- 

tel. 0492-510855  
www.ikgeefeenfeestje.nl

KACHELHOUT, BRIKETTEN, 
PELLETKORRELS,  AANMAAKHOUT, 

GRILHOUTSKOOL,  
AANMAAKBLOKJES, ENZ. 

TEL.:06-14992150
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

Ontruimen van woningen, winkels, 
kantoren, zolders, schuren en garages 

(bezemschoon). Ook voor kleine verhuizin-
gen en herstelwerkzaamheden aan huis 
en tuin. Bel Twans Woningontruiming: 

06-13208306. www.vdrijt-inboedels.nl
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FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

www.henkvanrooijfietsen.nl

Alles tegen concurrerende prijzen

service|dL

U kunt bij ons terecht 
voor service en garantie.

Het is mogelijk om deze fi ets te bestellen voor latere levering, 
vraag hiernaar in de winkel.
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25% KORTING
op fi etstassen,

manden en kratten.

PRIJSDOORBRAAK
Standaard met een 

400wh accu in het 
frame, Bosch Active 

midden motor en 
schijfremmen!

Geldig t/m 16 september 2021.


