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Kletstoernooi De Goeie To(o)n is terug! 
Kaartverkoop voor editie 2021 inmiddels gestart

HELMOND De Stichting Klets en 
Zwets organiseert dit jaar weer het 
kletstoernooi De Goeie To(o)n. Vorig 
jaar hebben zij het toernooi helaas 
niet kunnen laten doorgaan, maar 
dit jaar kunnen ze met enkele klei-
ne aanpassingen het toernooi in de 
inmiddels vertrouwde opzet organi-
seren. Bij binnenkomst zullen de be-
zoekers een vaccinatiebewijs of een 
negatieve coronatest of een herstel-
bewijs moeten kunnen tonen.

De locatie waar dit toernooi gehouden 
wordt ligt centraal in Helmond, namelijk 

de zaal van Phileutonia aan de Kanaal-
dijk NW 27b. Het toernooi heeft zich ten 
doel gesteld om nieuwe talenten of min-
der ervaren kletsers de kans te geven 
om ervaring op te doen én om ervaren 
kletsers de gelegenheid te bieden om 
hun klets, die zich nog in de try-out fase 
bevindt, uit te proberen. Dit toernooi 
geeft u de gelegenheid om deze kletsers 
beter te leren kennen.

Er hebben zich voor deze editie van 
het toernooi meer dan 21 kletsers aan-
gemeld. Tot het toernooi kunnen 18 
kletsers worden toegelaten, waarvan er 

na twee voorronden 6 finalisten zullen 
gaan strijden om de wisseltrofee De 
Goeie To(o)n. Tijdens de twee voorron-
den is er een publieksjury. De winnaar 
van deze publieksjury wordt recht-
streeks toegelaten tot de finale. 

De overige vier finalisten worden aange-
wezen door de vakjury. De publiekswin-
naar van de finale wint De Frans Brug-
mans-publieksprijs. Bovendien kunnen 
er drie wildcards worden verdiend voor 
de Keiekletsavonden om de Zilveren 
Narrenkap. De voorronden van dit toer-
nooi vinden plaats op de vrijdagen 15 en 

22 oktober. De finale staat gepland voor 
vrijdag 29 oktober.

De Stichting Klets en Zwets wil ieder-
een uitnodigen om deze avonden bij te 
wonen. Voor de prijs hoeft u het niet te 
laten! De entreeprijs bedraagt € 6,- per 
voorronde en € 12,50 voor de finale. 
Een passe-partout voor de drie avon-
den kost € 20,-. Via de website kunnen 
hiervoor kaarten online besteld worden. 
De kaartverkoop is al gestart. Alle be-
langrijke informatie over dit toernooi is 
te vinden op de website: www.degoei-
etoon.nl.

bezorging@deloop.eu
06-18938912 

BUIZERDSTRAAT • KOOLMEESSTRAAT
PATRIJSSTRAAT • WIELEWAALSTRAAT

BEZORGERS GEZOCHT 
HELMOND-NOORD

De winnaar van 2019: Joep de Wildt uit Oudenbosch | F Tonpraatfotos.nl/Wendy Lodewij k
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BINNENKORT IN VERKOOP 
LAATSTE FASE MET
62 WONINGEN

DONDERDAG 23 SEPTEMBER

BLOK O 8 DRIELAAGSE PAKHUIZEN

BLOK K 7 STADSWONINGEN & 14 APPARTEMENTEN

BLOK J   33 DIVERSE APPARTEMENTEN

hup  
sport
in actie
nieuwe leden sporten tot 
1 november 2021 gratis!

HUP   ·   Arkweg 3-17   ·   5731 PD Mierlo   ·   0492 - 67 89 11   ·   www.hup.eu

Schrijf je direct in voor een 12 of 24 maanden lidmaatschap op HUP.EU/lidmaatschappen
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Helmond
Art Festival 2021

Kunstenaars laten zien welke tech-
nieken zij gebruiken bij het maken 
van hun werk. Denk aan verschillen-
de schildertechnieken en bijzondere 
materialen. Uiteraard kan er ook 
geshopt worden. Op zoek naar origi-
nele sieraden of mode-accessoires? 
Laat je verrassen door ambachtelij-
ke sieraden, vervaardigd uit glas of 
zilverklei of handbeschilderde zijden 
en wollen sjaals.
 
Het Piet Blomplein is ingericht als 
het domein voor kinderen. Muziek, 
spellen en circusacts staan hier 
centraal. Alleen toekijken? Nee hoor, 
de kinderen kunnen zelf aan de 
gang met leuke en leerzame work-
shops, zoals muziekinstrumenten 
spelen onder leiding van Koninklijke 
Stadsharmonie Phileutonia. Koord-
dansen, fietsen op één wiel, lasso 
draaien of diabolotrucjes leren ze 
bij circus Jacona. De allerkleinsten 
kunnen aanschuiven in Blikkie de 
Voorleesbus.
 
Cosplay, ook wel bekend als ‘kos-
tuumspel’, is performancekunst 
waarin deelnemers kostuums en 

modeaccessoires dragen om een 
specifiek karakter uit te beelden. 
Veel kostuums zijn geïnspireerd op 
cartoons, stripboeken, sprookjes, 
fictie, televisieseries en videogames. 
Laat je verrassen en ga op de foto 
met bijzondere cosplayers in de 
Elzaspassage. Een ware belevenis, 
prachtig schouwspel en lust voor 
het oog!
 
Natuurlijk mag muzikale omlijsting 
deze dag ook niet ontbreken. Het 
gezelschap Trashbeatz tovert afval 
om tot knotsgekke muziekinstru-
menten en speelt er aanstekelijke 
deuntjes op. Of maak een dansje op 
de muziek van The Feliciano’s. Waar 
zij ook spelen, met hun folk- en 
bluegrass-muziek met een sprank-
je blues, een greintje rock en een 
zweempje punk, krijgen zij iedereen 
aan het swingen. En natuurlijk zal er 
ook accordeonmuziek door de stra-
ten van Helmond accordeonstad 
klinken. Liefhebbers van jazz kun-
nen hun hart ophalen met jazz uit 
de jaren twintig, verzorgd door Papa 
Dré Dixie Parades. Kortom, een ge-
zellige dag uit voor het hele gezin!

CENTRUM Op zondag 12 september staat het centrum 
van 12.00 - 17.00 uur in het teken van het nieuwe Hel-

mond Art Festival. Bezoekers kunnen kennismaken met 
beeldende kunstenaars en straatmuzikanten, een gratis 
bezoekje brengen aan de prachtige Lambertuskerk, het 
kasteel of de Kunsthal. Kinderen kunnen zich muzikaal 

uitleven op het Piet Blomplein.

Prijswinnend luitist Jozef van Wissem voor show naar Helmond

SUYTKADE Luitist en componist 
Jozef van Wissem heeft één missie; 
de luit heruitvinden. Dit resulteert 
in minimalistische avant-folk met 
melodieuze labyrinten waar je je al-
leen maar aan over kan geven. 

Sinds zijn debuut in 2000 heeft hij een 
schare devote fans achter zich weten 
te vergaren. Na enkele soloalbums brak 
hij door bij het grotere publiek met zijn 

meeslepende soundtrack bij de film 
‘Only Lovers Left Alive’. Hiervoor won 
de naar New York verhuisde Van Wis-
sem in 2013 zelfs de Soundtrack Award 
in Cannes. Op 17 september kan je de 
bijzondere muzikant bewonderen in De 
Cacaofabriek.

Jozef van Wissem – Ex Mortis Tour
vr 17 sep 2021 – 21.00 uur
www.cacaofabriek.nl F | Cacaofabriek

Helmond Art Festival Zondag 12 september

van 12.00 tot 17.00 uur in het centrum van Helmond. WELKOM 

Ook Terre des Hommes Helmond 
verkoopt ‘Kunst & Kitsch’ op het 

Helmond Art Festival

Onze winkel staat in het centrum van 
Helmond, Marktstraat 9. Hier verkopen 
wij goede, gebruikte artikelen (zo goed 
als nieuw) zoals (merk)kleding, boeken, 
speelgoed, serviesgoed, glaswerk en 
woon¬accessoires. Deze spullen wor-
den gratis bij ons aangeleverd door de 
vele burgers uit Helmond en omgeving 
die ons daarmee graag willen helpen. 

In onze marktkraam op het Helmond Art 
Festival kunnen wij een mooi assorti-
ment ‘kunst & kitsch’ aanbieden en voor 
een klein bedrag kunt u altijd iets leuks 
scoren! Maar natuurlijk bent u ook van 
harte welkom om een kijkje te nemen in 
onze mooie winkel. U zult verbaasd zijn 
over de kwaliteit van ons assortiment! 
Winkeliers, speciaalzaken en particulie-
ren gunnen ons ook regelmatig nieuwe 
spullen, die vervangen zijn door nieuwe 
collecties, soms heel verrassend!
De Terre des Hommes-winkel is een 
zogenaamde ‘Goede Doelen Winkel’ en 
draait volledig op vrijwilligers. De op-

brengst van de verkoop is bestemd voor 
projecten van Terre des Hommes, na-
tionaal, maar ook internationaal. Altijd 
tegen de uitbuiting van kinderen in de 
wereld, zoals bijvoorbeeld kinderarbeid, 
misbruik en prostitutie. Meer informa-
tie vindt u op onze landelijke website 
www.terredeshommes.nl. 

Tot ziens op de markt, zondag 12 sep-
tember (12.00-15.00 uur).

CENTRUM Terre des Hommes 
Helmond is erbij op zondag 12 
september als deelnemer aan 
het Helmond Art Festival en 

we pakken uit! 

F | Terre des Hommes Helmond

F | Terre des Hommes Helmond
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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

25 september: Operatie Steenbreek

Tegels eruit, planten erin!
In Helmond genieten straks steeds meer inwoners van meer groen, want de 
gemeente organiseert de komende jaren in alle wijken operatie Steenbreek. 
Bij operatie Steenbreek vervangen inwoners tegels uit hun tuinen voor planten 
en struiken om hun tuin groener te maken. De gemeente helpt inwoners hierbij 
en stelt gratis plantjes, aarde en de hulp van hoveniers beschikbaar. 
Op zaterdag 25 september zijn de volgende wijken aan de beurt: 
De Waart, Annawijk, Helmond Oost, Overspoor, Centrum.

Doe ook mee aan operatie Steenbreek!
Woont u in één van deze wijken en heeft u veel tegels in de tuin liggen? 
Maak ook uw tuin groener en doe 25 september mee aan Operatie Steenbreek. 
Meld u aan en lever tussen 9:00 en 15:00 uur uw stoeptegels (1 tot 5 m²) en 
geel zand in bij het afhaalpunt in uw wijk. U krijgt dan van ons vijf plantjes en 
tuinaarde gratis. Ook staan er hoveniers klaar om te helpen en advies te geven. 

Aanmelden om mee te kunnen doen
U kunt zich alleen of samen met buren aanmelden! Stuur vóór 17 september een 
email naar steenbreek@helmond.nl en zet daarin:

• Straatnaam en de huisnummers die meedoen.
• Naam en telefoonnummer van de contactpersoon in uw straat 
 (dan kunnen we u bereiken als het nodig is).
• Per adres: komen de planten vooral in de zon of vooral in de schaduw te staan?

Heeft u hulp nodig? U kunt hulp krijgen van onze hoveniers! Vermeld dit dan bij 
uw aanmelding. 

Groen is goed
Steeds vaker hebben we te maken met heftige regenbuien, extreme hitte en 
langere periodes van droogte. Dit veroorzaakt vaak overlast: straten of kelders 
lopen onder water en de temperatuur in de stad loopt hoog op. Door tegels in 
tuinen te vervangen door groen komt er meer ruimte voor de natuur, kan het 
regenwater beter in de bodem zakken en worden riolen minder belast. Het 
trekt meer dieren aan, zoals vogels en bijen, de temperatuur in de zomer is 
aangenamer en er is minder fijnstof. Mensen voelen zich prettiger en gezonder. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie en de locaties van de afhaalpunten op 
www.allelichtenopgroen.nl. 

Kamerverhuur? 
Vraag een omgevingsvergunning aan
Bent u eigenaar of huurder van een woning in Helmond en wilt u kamers 
verhuren? In de meeste gevallen mag er maar één huishouden op een 
adres wonen. Om kamerbewoning mogelijk te maken heeft u een 
omgevingsvergunning nodig. Van 8 september tot en met 5 oktober kunt u deze 
aanvragen. De vergunning is maximaal 10 jaar geldig. 

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

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

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

Verstrekkingsbeperking van uw 
persoonsgegevens 
Alle inwoners van de gemeente zijn opgenomen in de Basisregistratie Personen 
(BRP). In de BRP staan gegevens zoals uw naam, geboortedatum, adres, ouders, 
kinderen enz. Het belangrijkste doel van de BRP is de verstrekking van deze 
gegevens aan overheidsorganisaties en derden. Dit is namelijk geregeld in de 
wet BRP. 

In sommige gevallen kunt u de verstrekking van uw gegevens tegenhouden
Dit heet officieel ook wel verstrekkingsbeperking. De verstrekkingen aan 
overheidsorganisaties kunt u niet tegenhouden. Overheidsorganisaties 
hebben uw persoonsgegevens namelijk nodig voor hun (wettelijke) taken. 
Dit zijn bijvoorbeeld: de Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank (SVB), 
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Bij sommige derden 
kunt u de verstrekking van uw gegevens wel tegenhouden. Derden zijn 
andere organisaties of personen, dan uzelf of de overheidsorganisatie. Dit zijn 
bijvoorbeeld: pensioenfondsen, Stichting Interkerkelijke Leden Administratie 
(SILA), advocaten en particulieren. De gemeente verstrekt uw gegevens nooit 
zomaar aan derden.

Wilt u verstrekkingsbeperking aanvragen of wilt u meer informatie?
Kijk dan op www.helmond.nl/verstrekkingsbeperking. U kunt natuurlijk ook bellen 
met het Klant Contact Centrum via telefoonnummer 14-0492. Dat kan elke 
werkdag tussen 8.30 en 17.00 uur. 

Bestemmingsplan wordt omgevingsplan 
Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet naar verwachting in werking. 
Dat betekent onder meer dat wat nu nog een bestemmingsplan is, straks een 
omgevingsplan wordt. Hierin komen alle regels over de fysieke leefomgeving op 
een locatie.

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

Ondersteuning initiatiefnemers bij omgevingsplan
Wij maakten een standaard Helmonds omgevingsplan met een set regels voor 
de meest voorkomende activiteiten. Dit plan kan dienen als leidraad voor het 
opstellen van een omgevingsplan. Bent u initiatiefnemer, neem dan contact met 
ons op voor het standaard Helmonds omgevingsplan en ondersteuning hierbij.

Over de omgevingswet
De Omgevingswet vervangt alle wetten en regels voor wonen, ruimte, 
infrastructuur, milieu en water. De Omgevingswet treedt naar verwachting op 
1 juli 2022 in werking. Wilt u bijvoorbeeld een schuur bouwen? Of van een leeg 
stuk land een speelveld maken? Of heeft u bouwplannen? Vanaf 1 juli 2022, 
met de nieuwe Omgevingswet, geldt: één wet, één loket, één procedure. Het 
uitgangspunt is dat procedures voor vergunningaanvragen maximaal 8 weken 
gaan duren of nog sneller als dat mogelijk is.

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

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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Energiekaravaan 18 sept t/m 24 okt
Helmond, samen werken aan een duurzame toekomst

Samen met onze inwoners bouwt Helmond aan een duurzame, innovatieve 
en schone gemeente waar het nu en in de toekomst fijn wonen, werken en 
recreëren is. Om deze ambitie waar te maken zetten we niet alleen in op het 
besparen van energie, maar ook het gebruik van andere, meer duurzame, 
vormen van energie. De overgang van gas naar andere warmtebronnen is daarin 
een belangrijk onderdeel.

Helmond, samen werken aan een duurzame toekomst
Samen met onze inwoners bouwt Helmond aan een duurzame, innovatieve 
en schone gemeente waar het nu en in de toekomst fijn wonen, werken en 
verblijven is. Om dit te bereiken, zetten we niet alleen in op het besparen van 
energie maar ook het gebruik van andere, meer duurzame, vormen van energie. 
De overgang van gas naar andere duurzame bronnen is daarin een belangrijk 
onderdeel.

Tien buurten in Helmond
We gaan woningen in Helmond voorbereiden om in de toekomst aardgasvrij 
te verwarmen en te koken. Dat gebeurt stapsgewijs. In de komende tien jaar 
gaan we aan de slag in tien buurten. Deze buurten zijn gekozen omdat er al 
initiatieven of projecten lopen. Bijvoorbeeld vanuit de gemeente, inwoners, 
corporaties of de eigenaar van het bestaande warmtenet. De andere buurten zijn 
later aan de beurt, maar kunnen al wel zelf aan de slag met energie besparen.
Alle nieuwbouw wordt sowieso aardgasvrij. We willen dat het in Helmond fijn 
wonen blijft met veel aandacht voor groen, voor nu én later.

Bezoek onze energiekaravaan!
In september en oktober staat de energiekaravaan van 12.00 – 15.00 uur op 
verschillende locaties in deze buurten:

Start Buurt/Wijk Locatie/standplaats

18-19 sept Suytkade, Annabuurt, Overspoor Buurthuis St. Anna

25 sept Rijpelberg Repair Café Rijpelberg

2-3 okt Eeuwsels en Binderen Winkelcentrum De Bus 

9-10 okt Centrum, Stationsgebied Voor Energiehuis Slim Wonen

21-22 okt Brouwhuis en Brouwhuis-Oost ‘t Huukske, i.s.m. Volksbelang

23-24 okt Leonardusbuurt Winkelcentrum Brouwhorst

De energiecoaches gaan graag met u in gesprek. Ook liggen er verschillende 
informatiemiddelen klaar. Kom vrijblijvend langs om informatie op te halen, een 
gesprek te voeren of ideeën op te doen. U bent van harte welkom. Meer info: 
www.allelichtenopgroen.nl en www.energiehuisslimwonen.nl.

Online op de koffie bij de wethouder 
De wethouders blijven graag in contact met Helmondse inwoners. Heeft u een 
vraag over of een idee of initiatief voor uw wijk? Dan kunt u deelnemen aan één 
van de digitale wijkspreekuren. Zij kunnen u dan helpen aan het antwoord op 
uw vragen of in contact brengen met bepaalde mensen of organisaties om uw 
idee te kunnen realiseren. 

U kunt zich nu aanmelden voor de onderstaande digitale wijkspreekuren:
• Stiphout-Warande: donderdag 23 september van 19.30 tot 20.30 uur met 
 wethouder Van de Brug; 
• Mierlo-Hout: woensdag 29 september van 19.00 tot 20.00 uur met 
 wethouder Dortmans; 
• Helmond-West: donderdag 30 september van 18.30 tot 19.30 uur met 
 wethouder Van Dijk;
• Brandevoort: donderdag 30 september van 20.00 tot 21.00 uur met 
 wethouder Van Dijk.

Wilt u deelnemen? 
Dan kunt u zich nu aanmelden door een mail te sturen naar 
wijkadviseur@helmond.nl. Vermeld het volgende in de mail: uw naam, mailadres, 
aan welk wijkspreekuur u wilt deelnemen en het onderwerp. Vervolgens ontvangt 
een bevestigingsmail met een link naar de Teams vergadering. Via deze link kunt 
u deelnemen aan de online vergadering. U kunt zich uiterlijk één werkdag (tot 
17.00 uur) voorafgaand aan het spreekuur aanmelden. Woont u in een andere 
wijk? Houd dan www.helmond.nl/wijkspreekuren in de gaten voor nieuwe data.

Commissievergadering
Bestuurscentrum Boscotondo

Adviescommissie 
Dinsdag 14 september, 19.00 uur. U kunt de vergadering live volgen via internet. 
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Vaststellen BP Centrum III
2. Benoemen nieuwe leden Welstandscommissie Helmond

Adviescommissie 
Donderdag 16 september, 19.30 uur. U kunt de vergadering live volgen via internet. 
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Toekomst theater Het Speelhuis in relatie tot De Cacaofabriek
2. Actualisatie Parkeerbeleid

Live volgen via internet
De beelden van de commissievergaderingen worden live uitgezonden via 
internet. Via www.helmond.nl/bestuur (kies voor: Raad in Beeld) of via de 
app Politiek portaal op uw tablet kunt u de vergadering gemakkelijk volgen. 
U vindt daar ook een overzicht van alle vergaderingen van de raad en de 
raadscommissies. Daarnaast kunt u de vergadering ook op een later moment 
terugkijken. 

De volledige agenda’s met bijbehorende stukken vindt u op 
www.helmond.nl/gemeenteraad. 
Wilt u inspreken? Kijk dan op www.helmond.nl/spreekrecht hoe u dat regelt. 

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag 21 september, 5 oktober 
en 19 oktober. Alle vergaderingen beginnen om 13.30 uur. De agenda van de 
vergadering is de dag voorafgaand aan de welstandsvergadering te vinden op 
www.helmond.nl/welstandscommissie. Of mail naar gemeente@helmond.nl. 
Dan ontvangt u de agenda van de welstandsvergadering in uw mailbox.

Wilt u een vergadering online bijwonen dan kunt dit doorgeven via 14 0492 of 
via gemeente@helmond.nl.

Bekendmakingen
 

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

Vossenbeemd 47 en 47A 30-08-2021 bouw van industrieel bedrijfspand  6132059

  met kantoor 

Gerstdijk 20 30-08-2021 uitbreiden kantine  6017233

Engelbrechthoek 1 31-08-2021 oprichten woonhuis en aanleg uitweg 5833109

Boerhaavelaan 21 31-08-2021 vergroten woning 6052647

Kaarderhof 22 01-09-2021 plaatsen erfafscheiding 6278919

Kwartelstraat e.o.  01-09-2021 dakrenovatie 180 woningen 6180667

(Complex 114) 

Warandelaan 1 01-09-2021 vergroten woning 6296437

Paulus Potterlaan 37 01-09-2021 plaatsen erker 6244471

Dinkelstraat 52 01-09-2021 oprichten tuinhuis 6249195

Accordeonstraat 14 01-09-2021 vernieuwing dak en dakkapel 5893329

Zoete Kers 11 03-09-2021 oprichten woning, maken uitweg 5868207

Eikenwal 11 03-09-2021 oprichten woning 6234789

Studio 5701,  05-09-2021 functiewijziging wonen met zorg 6028797

Kasteel-Traverse 

Eikendreef 47, 51 30-08-2021 oprichten zorgappartementen 5593851

Wethouder Ebbenlaan 133  30-08-2021 wijzigen school naar 13 wooneenheden 5935543

t/m 157 (oneven)  en maken uitweg 

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

Markt, Ameidewal,             03-09-2021             Najaarskermis Helmond 2021-00628

Marktstraat                                                                (22 t/m 27 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.

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

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

Burgemeester en wethouders van Helmond 9 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.

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

Haaghout 14 27-08-2021 oprichten garage/bijgebouw 6334449

Johanna van  28-08-2021 oprichten aanbouw 6334957

Vlaanderenstraat 11 

Dr. Dreeslaan, kavel 15 29-08-2021 oprichten woning met bedrijfshal  6335233

  en uitweg 

Hertelaan 21 30-08-2021 plaatsen dakkapel (voorzijde woning) 6337125

Churchill-laan 109 30-08-2021 plaatsen 2 extra vlaggenmasten 6336497

Vlierdensedijk 101 30-08-2021 het plaatsen van woonwagen 6337989

Zandstraat 104 30-08-2021 uitbreiden woning (voorzijde) 6338255

de Kromme Geer 38 31-08-2021 uitbreiden woning 6225945

Meester Strikstraat 27 01-09-2021 renovatie en vergroten woonboerderij 6034037

Burgemeester Krollaan 33 01-09-2021 maken uitweg 6176941

Rhulenhofweide 12 01-09-2021 plaatsen veranda, tuinhuisje en  6343577

  zonnepanelen (achterzijde) 

Brainport Human Campus,  02-09-2021 oprichten parkeergarage  6291105

sectie T, nr. 7970 (Vlamovenweg) 

De Plaetse 87 03-09-2021 vervangen 3 condensors voor 1 gaskoeler 6347303

Markt 12 03-09-2021 vestigen distilleerderij/slijterij 6249233

Palmhoutstraat 2A 03-09-2021 vergroten woning 6347671

Binnen Parallelweg 4 03-09-2021 maken uitweg 6348325

Rendierlaan 29 04-09-2021 oprichten carport 6349461

   

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

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

nr. 2370 / 2368 

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

Zoete Kers 11 01-07-2021 oprichten woning, maken uitweg  5868207

Elbeplantsoen 59A t/m  09-07-2021 oprichten 20 woningen  6229677

59H, 59J t/m 59N, 59P, 59R t/m 59W  

Eikenwal 11 12-07-2021 oprichten woning  6234789

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

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

     Datum verzending

Stichting Speeltuin                 Arbergstraat    Alcoholwetvergunning                                     34485525/

Helmond west                                                                                                           01-09-2021 

Meer informatie 

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

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

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

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

op 26 augustus 2021 een melding is ontvangen van een voornemen de bodem te saneren dan 

wel handelingen te verrichten ten gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt 

verminderd of verplaatst.

De melding is afkomstig van Enexis Netbeheer B.V. en betreft een deel van de locatie die bekend 

staat als Kerkstraat 41 (Tankstation) met locatiecode AA079408348.

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

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

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

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

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

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

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

aanvragen paspoort, toeslagen, ziektekostenverzekering, subsidies enzovoort. 

Naam en voorletter(s)  Geboortedatum  

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

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

Diaconu, A.I.  05-04-1984

Mondzielewski, G.J.  01-04-1972

Mensah, G.P.  03-08-1979

Gala, G.  13-06-1994

Beckers, B.  29-03-1989

Sleegers, T.H.J.  21-08-1978

Ileniec, J.  18-07-2000

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

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

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen voor deze personen de aantekening 

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

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

voor overheidsinstellingen waardoor dit gevolgen kan hebben voor uitkeringen, aanvragen 

paspoort, subsidies enzovoort. 

Naam en voorletter(s)                   Geboortedatum 

Dellions, I. 26-09-1966

Louwaars, R.J. 13-01-1980

Dulhadie, F.U.P. 10-11-1957

Pechler, E.C. 16-01-1960

Boogaard van den, M.H.M. 08-06-1981

Mierlo van, M. 21-08-2000

Zienswijzen

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

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

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

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

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

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

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

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

definitief besluit genomen. 

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.

Vochtige doekjes? 

Vochtige doekjes 
veroorzaken 
verstoppingen in 
het riool. 

Niet in het riool, 
maar in de prullenbak. 
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Helmondse sportaanbieders openen hun deuren!
Ontdek jouw sport op 19 september 

HELMOND Tijdens de Nationale 
Sportweek wordt door NOC*NSF 
het moment gepakt om het nieuwe 
sportseizoen te openen, de sport 
een impuls te geven en er samen 
voor te zorgen dat iedereen weer 
kan en gaat sporten. In Helmond 
organiseert Jibb+ de 'Dag van de 
Sportclub' als opener van het nieu-
we sportseizoen. “Met deze sportie-
ve dag wil Jibb+ iedereen inspireren 

om te gaan bewegen en helpen om 
de weg (terug) naar de sportclub te 
vinden”, vertelt René Taal, buurt-
sportcoach en coördinator Sport-
aanbieders bij Jibb+.

Op bezoek bij sportclubs
Op zondag 19 september openen Hel-
mondse sportclubs hun deuren tussen 
10.00 en 14.00 uur tijdens de ‘Dag van 
de Sportclub’. René: “Er doen dit jaar 

zo’n 35 Helmondse clubs mee tijdens 
dit evenement. Een mooie kans om 
jezelf als sportaanbieder in de kijker te 
zetten. Ter promotie van deze dag heb-
ben wij een fietsplattegrond gemaakt. 
Hierop staat wat er allemaal te doen 
is op deze dag en voor welke leeftijd. 
Denk aan volleybal, judo en handbal, 
maar ook dansen, badminton, honkbal 
en reddingszwemmen staat op het pro-
gramma. Voor ieder wat wils!” De fiets-

plattegrond is verspreid onder de 9.000 
basisschoolleerlingen in Helmond en 
is ook bij Jibb+ te verkrijgen. “En hard 
werken wordt beloond! Want als je bij 
minimaal drie sportaanbieders op be-
zoek bent geweest, ontvang je een leuke 
korting bij WeJump. Dus spring op de 
fiets en ga op pad!”

Grijp je kans en ontdek jouw sport!
De toegang bij de clubs, die meedoen 
aan de Dag van de Sportclub, is gratis 
en inschrijven is niet nodig. “Ga alleen, 
samen met vrienden of met je hele 
gezin, sfeer proeven bij verschillende 
sportaanbieders in Helmond. Vergeet 
niet om sportief gekleed te gaan, want 
bij sommigen clubs kun je meteen mee-
doen met een clinic.” 

Het volledige programma met alle tijden 
is te vinden op www.jibbplus.nl/dag-
van-de-sportclub. “Ook na 19 septem-
ber blijft het mogelijk om een sport uit 
te proberen. Want vanaf maandag 20 
september opent de inschrijving voor 
kennismakingsactiviteiten van aanbie-
ders in Helmond via www.sportencul-
tuurhelmond.nl.”

In de volgende editie van De Loop wordt 
de fietsplattegrond van de ‘Dag van de 
Sportclub’ afgebeeld. 

F | Jibb+

Bani is een vriendelijk, rood, 

jongvolwassen kereltje van 1 jaar met 

een leuk koppie. Na aankomst in de 

reguliere kattenverblijven verstopte 

hij zich niet, hij installeerde zich op 

een hoge uitkijkpost om de gang van 

zaken eens goed te bestuderen. Hij 

was wel een beetje onder de indruk. 

Als je zijn verblijf in gaat, komt Bani 

je meteen begroeten en dan wil hij 

heel graag geaaid worden. Hij vindt 

het heerlijk! Hij geeft kopjes en 

spint tevreden. Hij is soms wel een 

tikkeltje onzeker; bij onverwachte 

bewegingen kan hij schrikken en 

wil hij zich nog wel eens even 

terugtrekken in een krabpaal-holletje. 

Lief, zachtaardig kereltje, makkelijk 

in de omgang, en hij kan opvallend 

goed overweg met andere katten. 

Attentie: We zijn tevens dringend 

op zoek naar opvanggezinnen voor 

de grote aantallen binnenkomende 

kittens. 

www.dierenambu
lancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:
0492 - 51 39 71

BANI

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

Bij zondere ontmoetingen tij dens derde
editie Gluren bij  de Buren Helmond

F | Struinen in de Tuinen – Maarten Eykman

HELMOND Afgelopen zondag vond 
in Helmond de derde editie van Glu-
ren bij de Buren plaats. In heel Hel-
mond waren maar liefst 26 tuinen 
gevuld met lokale artiesten die 75 
optredens gaven. Uit de enthousi-
aste reacties van bezoekers en deel-
nemers heeft de organisatie kunnen 
concluderen dat de derde editie een 
overweldigend succes was!

Van Brouwhuis tot Stiphout, van Bran-
devoort tot Helmond-Noord; heel Hel-
mond stond in het teken van Gluren bij 
de Buren. Van artistieke graffitikunst tot 
swingende vinylfeestjes, het publiek trof 
van alles wat. 

Programmamaker Chelsi Maas: “De 
Helmondse gezelligheid ontbrak zeker 
niet. Ook deden er veel jonge talenten 
mee die het publiek omver hebben ge-
blazen.” 

Elke act trad gedurende de dag drie keer 
30 minuten op. Doordat de deelnemen-

de tuinen in routes waren onderver-
deeld, was het mogelijk om van het ene 
optreden naar het andere te lopen of 
te fietsen. Dit heeft gezorgd niet alleen 
voor een mooie en gevarieerde artistieke 
dag, maar ook voor bijzondere ontmoe-
tingen met niemand minder dan... je 
eigen buren. 

Gluren bij de Buren en Struinen in de 
Tuinen vonden voor het eerst tegelijk in 
33 gemeenten plaats. De datum voor de 
2022-edities is alvast geprikt met op zon-
dag 13 februari Gluren bij de Buren en op 
zondag 3 juli Struinen in de Tuinen.
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*Vraag naar de voorwaarden. 

Helmond
Zuid Koninginnewal 30a

U heeft geluk!
Onze hoorwinkel in Helmond is geselecteerd voor de Regio Actie. Dat betekent 
dat wij de kosten vergoeden die uw zorgverzekeraar niet vergoedt, met 
uitzondering van uw eigen risico. Deze actie loopt t/m 31 december 2021, dus 
wacht niet te lang. 

Bel 0492 – 547 091 of ga naar www.vanboxtelhoorwinkels.nl/helmond

Helmond
Regio Actie

ROOIJE HOEFSEDIJK 61    •    GEMERT
0492 551414    •    INFO@BENIKHOUT.NL

Openingstijden:
ma t/m vr 8.30 - 17.00 uur
zaterdag 8.00 - 14.00 uurWWW.BENIKHOUT.NL

DOUGLAS BALKEN 
EN PLANKEN 
UIT VOORRAAD 
LEVERBAAR! Douglas 

boomschorsplanken

Overkapping met
douglas hout

Advertentie

  Schoonenberg Helmond, 
Zuid Koninginnewal 38, 
Tel. 0492-525269

Kom langs op vrijdag 17 september!

Wilt u weten of de Axon Luisterhulp iets voor u is? Kom langs op vrijdag 17 september  

en profiteer van onze speciale OpenDag korting. Uiteraard werken wij conform de  

officiële richtlijnen voor audiciens rondom het coronavirus. Liever een afspraak op een 

andere dag? Bel ons dan op onderstaand telefoonnummer.

15
7

De leesbril voor uw gehoor

De Axon luisterhulp is er voor de situaties 

waarin uw gehoor wat ondersteuning nodig 

heeft. Het is heel simpel: u doet hem in uw 

oor en zet hem aan. Vergelijk het met een 

leesbril die u af en toe tevoorschijn haalt!

Makkelijk in gebruik 

De batterij in het apparaatje gaat tot  

24 uur mee. Het volume past u gemakkelijk 

aan, afhankelijk van de situatie en – niet 

onbelangrijk – hij past altijd, dankzij het 

aanbod van diverse maten.

OpenDag korting

De Axon luisterhulp kost normaal € 29,95. 

Maar u kunt nu profiteren van een tijdelijke 

prijsverlaging: op 17 september betaalt u 

slechts € 19,95. Kom langs op onze Open 

Dag, dan kijken we aan de hand van een 

hoortest of de Axon bij u past. En bent u niet 

tevreden, krijgt u uw geld gewoon terug.

Dan zou de Axon luisterhulp weleens uitkomst kunnen bieden.  
Bij het volgen van een spannende serie, of tijdens een gezellig 
gesprek. Dit apparaatje ondersteunt uw gehoor bij licht 
gehoorverlies, en alleen wanneer het nodig is.

Hoort u goed, maar 
verstaat u slecht?

VOOR
JOU

DICHTBIJ

OPEN DAG 
ZONDAG 12 SEPTEMBER

10.00 - 16.00 UUR

SCHRIJF JE IN, BETAAL 
GEEN INSCHRIJFGELD

(T.W.V. € 25) EN ONTVANG

SHOPTEGOED T.W.V. € 10

RIVIERENSINGEL 90, 5704 KC HELMOND, WWW.FITNESSCLUBNEDERLAND.NL

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

DE WINKEL IN HELMOND 
IS GEOPEND!

• TRESPASCHROEVEN
• SPAANPLAATSCHROEVEN
• DIVERSE KIT EN PUR
• ACCESSOIRES

MA T/M VR GEOPEND
07:00 - 17.00 UUR

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

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

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
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Wat keigaaf, ik mog vurige week op 
pad met deze geweldige stichting. 
Ik fietste samen met Hans Jussen, 
die van alles doet bij deze stichting 
en me ook uitgenodigd heeft. Als 
bijrijder ging ik mee op een duo-
fiets. Voorzitster Daphne Scholten 
was ook van de partij.

Hans en ik fietsen op een mooie 
oranje fiets, die geschonken is door 
de Edgar van der Sar Foundation, 
dat geeft men dan al een warm ge-
vuul. We gaan deze middag men-
sen ophalen bij de Ameideflat, die 
al staan te wachten als we aan ko-
men rijden. De meesten gaan regel-
matig mee en vinden het geweldig, 
vertellen ze me.

De stichting heeft 120 vrijwilligers, 
maar zijn nog steeds op zoek naar 
fietsers, maar ook planners, omdat 
ze maar liefst 5 keer in de week met 
een groep gaan fietsen en in de toe-
komst willen ze naar 2 groepen per 
dag, zoveel vraag is ernaar. Van-
daag waren we met 7 fietsen op 
pad, ze hebben ook een rolstoelfiets 
waar een hele rolstoel op kan. 

Ze zijn echt op zoek naar actieve 
vrijwilligers waar ze van op aan 
kunnen, zodat ze het aantal deel-
nemers kunnen uitbreiden. Ook 
zijn ze op zoek naar sponsoren om 
2 andere fietsen aan te kunnen 
schaffen, die heel hard nodig zijn. 
Ze fietsen vur maar liefs 23 instel-
lingen in Helmond. Witte trouwens 
dat als je thuis woont, je ook een 

beroep op hen kunt doen om mee 
te gaan. Ze maken per jaar ruim 
2200 keer iemand blij. Is dat wat, 
daar word ook ik heel blij van. Je 
kan ook zo’n fiets bij hen huren als 
particulier, ook dat kan. 

In ons gesprek na afloop vertellen 
Daphne en Hans dat het passen 
en meten is met hun budget. Als ik 
hoor wat de gemeentelijke subsidie 
is moet ik bijna huilen, echt weinig 
voor iets waar zoveel mensen ple-
zier van mee beleven. Mensen van 
de gemeente, wat zou deze stichting 
geholpen zijn met een mooie sub-
sidie, want heel veel Helmonders 
maken gebruik van deze stichting, 
dus die knip mag gerust wat verder 
open (vind ik). Nu moeten ze echt 
overal geld vandaan schrapen om 
dit te kunnen blijven doen en kun-
nen ze blijven fietsen dankzij gulle 
gevers, maar het is echt passen en 
meten. Wat lucht zou fijn zijn voor 
deze geweldige stichting, waar zo-
veel ouderen zo van genieten.

In de pauze leggen we aan bij een 
leuke locatie in Nuenen en vraag ik 
tijdens een kopke koffie/thee aan 
de deelnemers waarom ze zo graag 
meegaan. Ze vinden het leuk, ge-
zellig, ze komen op plaatsen waar 
ze vroeger kwamen of nog nooit 
zijn geweest. De gezelligheid met 
de vrijwilligers vinden ze geweldig, 
alleen maar genieten, de glimlach 
op de mensen hun gezicht die mid-
dag, onbetaalbaar. Echt een dag je 
uit, de mensen bewegen, zijn lekker 
buiten. Grotendeels zijn het oude-
ren, maar ze fietsen ook met jonge-

ren. Ze hoeven ook niet mee te trap-
pen, maar dat kan wel. Ook ik heb 
Hans het miste werk laten doen, 
ik fiets ook nie elke dag 25/30 km. 
Zonne vrijwilliger moet dus wel een 
bietje conditie hebben. 

Ook leuk is het dat de horeca vaak 
meedenkt en hun een kopje koffie 
voor een leuk prijsje aanbiedt, wat 
weer zorgt dat ze minder onkosten 
hebben. Er komt veel bij kijken bij 
zo’n middag je fietsen. 

De fietsen moeten in orde zijn, 
maar ook het inplannen van deel-
nemers en het inplannen van alle 
vrijwilligers, de route uitstippelen 
en het plannen van de horeca. Tis 
nie zomaar een stukske fietsen, de 
vrijwilligers worden intern opge-
leid. Het is een hele organisatie. In 
2017 opgestart en vanaf 2018 echt 
gaan fietsen, wat een geweldige 
stichting en wat fijn dat ik een dag-
je mee op pad mog. Keibedankt.
 
Voor informatie voor sponsoren, 
deelnemers en aanmelden vrijwil-
ligers ga naar de website www.
duofietsenhelmond.nl, waar je alle 
informatie vindt. Zie je ze langs-
fietsen, zwaai even, dat vinden ze 
leuk. Tegen alle vrijwilligers wil ik 
zeggen: wat bende gullie goed be-
zig, geweldig. Gullie bent absoluut 
skônne Helmonders. Succes met 
deze mooie stichting.

Fijn weekend. 
Tot volgende week.

Houdoe!

Op pad met 
duofietsen
Helmond 

Heel Helmond Mountainbiket
HELMOND Op zondag 24 oktober aanstaande organi-

seert Tourclub ’81 voor de 27ste keer de Helmtocht. Een 
ATB-tocht voor beginners en gevorderden in en rond 

Helmond. Natuurlijk maakt de geliefde single track in het 
Bakelsbos weer deel uit van het gevarieerde parcours. 

Parcours
Deze editie is er keuze uit twee afstanden: 31 of 48 km met de blokhut van 
Scouting Rijpelberg als start-, rust- en finishplaats. Er kan van 08:30 - 10:00 
uur gestart worden. Op de dag van de Helmtocht staan clubleden en hun part-
ners klaar om de dag voor de vele deelnemers vlotjes te laten verlopen. Vorig jaar 
hebben we deze tocht helaas wegens corona af moeten lassen. Maar het goede 
nieuws is: de laatste jaren waren de weergoden de Helmtocht goed gezind. La-
ten we hopen dat dit nu weer het geval zal zijn, zodat teruggekeken kan worden 
op een geslaagde tocht. Meer informatie vind je op onze website www.tc81.
nl/helmtocht. 

Coronaproof
Natuurlijk zorgen wij ervoor dat u coronaproof kunt inschrijven. NTFU-leden 
€ 4,-, niet-NTFU-leden € 5,-, jeugd tot 16 jaar gratis. Wij zorgen ervoor dat u 
contactloos kunt betalen, voor degenen die contant willen betalen vragen wij 
om dit met gepast geld te doen. Ook kunt u vooraf betalen op onze bankreke-
ning NL45 RABO 0302 4977 022. Voor NTFU-leden maken we gebruik van 
Scan & Go. In de nabijheid van de startlocatie is een rust gepland. U ontvangt 
bij de ingang een lunchpakket en sportdrank.

Route
Zoals u van Tourclub’81 gewend bent, kunt u wederom genieten van een kwa-
litatief leuke route waar je prachtig coronaproof kunt fietsen.
Graag tot zondag 24 oktober!

Helmondse medailles bij
Brabants Kampioenschap atletiek

RIJEN | HELMOND In Rijen vonden 
afgelopen zaterdag de Brabantse 
Kampioenschappen voor CD-juni-
oren (12 tot en met 15 jaar) plaats. 
Vier Helmondse atleten namen me-
dailles mee naar huis. Teije Fleskens 
van HAC won het speerwerpen, dis-

cuswerpen en was de snelste op de 
80 meter horden. 

Daarnaast werd hij tweede bij het hoogs-
pringen. Jorg Klomp van Atletiek Helmond 
won het verspringen in een zinderende 
finale met 4.69 meter. Hij sprong 1 cm 

verder dan de zilveren medaillewinnaar. In 
zijn laatste (ongeldige) poging sprong hij 5 
meter 15, maar raakte helaas net de plasti-
cinerand van de afzetbalk. Daarna sprintte 
Jorg in de sprintfinale naar een bronzen 
medaille. Zijn clubgenoot Joep van Cas-
teren wierp als eerstejaars de speer naar 

een zilveren afstand, Joep mag volgend 
jaar nog in dezelfde leeftijdscategorie 
uitkomen. Anouk Langstraat, eveneens 
van Atletiek Helmond, won de bronzen 
medaille op de 1000m. Bovendien werd 
ze vierde bij het verspringen, ze kwam 
slechts 1 cm tekort voor een ereplaats.

De winnende sprong van Jorg Klomp | F Johan Photography
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 VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

UW INSTALLATEUR VOOR:

• CV KETELS EN ONDERHOUD   • COMPLETE BADKAMERS

• STADSVERWARMING   • RADIATOREN

• VLOERVERWARMING   • SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

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

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 

 

 

ERGOTHERAPIE AAN HUIS 
10 uur per jaar vergoed 

o.a. woningaanpassingen, 
rolstoeladvies, rijlessen 

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

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

Bovengenoemde prijzen gelden uitsluitend
voor onder genoemde regio.

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

gesloten

600x250x100

AFVALCONTAINER
HUREN

                            VanKaathoven.nl
Wilt u een afvalcontainer huren, zodat u zelf uw afval niet hoeft af te voeren, dan 
bent u bij Van Kaathoven in Beek en Donk aan het juiste adres.  Wij hebben 
containers vanaf 3m3 tot 15m3. Op aanvraag leveren wij ook grotere containers.

Asten Bernheze Best Boekel Deurne

Eindhoven Geldrop-Mierlo Gemert-Bakel

Heeze Helmond Laarbeek Meierijstad

Sint Anthonis Someren

Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Uden

Zeeland

Son en Breugel

Mill en Sint Hubert

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

NIEUW!

Plaatsen en ophalen ook op zaterdag van 7.00 tot 12.00 uur

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

Afmetingen (L-B-H)

FORMAAT

Bouw- en sloopafval € 230 € 335 € 439 € 439 € 690
Grofvuil (huisraad) € 230 € 335 € 439 € 439 € 690
Schoon puin € 135 € 149 € 190 € 190 € 230
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) € 175 € 240 € 290 € 290 € 340
Dakafval € 520 € 620 € 720 € 720 € 1050
Gipsafval € 310 € 410 € 510 € 510 € 850
Gasbeton € 310 € 410 € 510 € 510 € 850

OPEN DAG

ZONDAG 12 SEPTEMBER

WWW.DANSSCHOOLHELLENDOORN.NL
vanaf 19.00 uur

Stijldansen/Salsa/Bachata/Zumba

BOERENKAMPLAAN 43  SOMEREN  |    06-55140501  

Heb je interesse? Neem contact op!

www.broeklogistics.nl/solliciteer
info@broeklogistics.nl |  +31 (0)492 751 400

Functie: Magazijnmedewerker voor onze diverse locaties in Helmond.

Werkzaamheden: De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen 
van maandag tot en met vrijdag. De magazijnwerkzaamheden worden 
uitgevoerd met elektrische pallettrucks, heftrucks en hoogbouwtrucks. 
Ook hier dus een diversiteit aan mogelijkheden. 

Functie: CE Chauffeur voor transport van complete vrachten en/of 
palletdistributie business to business met grotere bestelvolumes.
Werkzaamheden: De werkzaamheden worden uitgevoerd met 
trekker-oplegger combinatie en/of LZV combinatie. Zowel dagritten 
als meerdaagse ritten, nationaal en internationaal, bestaat tot de 
mogelijkheden. Werktijden zijn bespreekbaar.

MAGAZIJNMEDEWERKERS DAGDIENST 

- Alleen business to business. Geen binnenstad

- Minder sjouwen, meer kilometers maken

- Rijden in je eigen vaste vrachtwagen

- LZV certificaat? E6 + vast contract

VACATURE VACATURE VACATURE 
CHAUFFEUR CHAUFFEUR CHAUFFEUR 

BEDRIJFSFRUITBEDRIJFSFRUITBEDRIJFSFRUIT
• Bezit van B-rijbewijs.
• 1 of 2 dagen beschikbaar 

(waarvan elke maandag).
• Zelfstandig en klantvriendelijk Zelfstandig en klantvriendelijk Zelfstandig en klantvriendelijk 

kunnen werken.

Geïnteresseerd? Reageer aan:Geïnteresseerd? Reageer aan:
info@weijtsfruit.nl
06-23429416
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Maar er is ook landelijk nieuws. De for-
matie zit op slot, omdat VVD en CDA niet 
met twee linkse partijen willen polderen. 
Niet bepaald prettig voor ons land, om-
dat lastige dossiers blijven liggen. Maar 
ergens ook goed. Hierdoor worden de 
inhoudelijke verschillen tussen politiek 
rechts en links duidelijker. Onder invloed 
van de coronacrisis ging het nog minder 
over de inhoud en nog meer over ‘de 
poppetjes’. Beeldvorming is alles: zie de 
virale foto van een dansende Kaag na de 
verkiezingswinst.

Op inhoud zijn er echter verschillen 
tussen rechtse en linkse denkbeelden. 
En niet alleen over klimaat. Belangrijker 
zijn de onderliggende ideeën over hoe de 
samenleving er idealiter uit zou moeten 
zien. En die denkbeelden zie je terug in 
de oplossingen van politieke partijen. 
Van meer of minder belasting op ver-
mogen, tot vertrouw ik mensen met een 
uitkering of juist niet. 

We geloven allemaal graag dat we heel 
verstandige keuzes maken. Maar onze 
keuzes zijn bijna altijd gebaseerd op een 
onderliggend geloof of ideaal. Bijvoor-
beeld het geloof dat iedereen krijgt wat 

hij of zij verdient. En dat geloof legt een 
grote verantwoordelijkheid neer bij indi-
viduele mensen. Heb je geen baan, dan 
ligt dat aan jezelf. Krijg je een nare ziekte, 
dan leef je niet gezond. Kortom, sta je al 
stijf van de stress in ‘standje overleven’, 
dan ben je een stumper die niet hard 
genoeg werkt en niet gezond leeft. En 
andersom. Gaat het je voor de wind en 
kun je drie keer per jaar op Facebook een 
verre reis posten, dan is dat een bewijs 
van je harde werk.

Niemand wil het geloof opgeven, dat 
we geen invloed hebben op ons leven. 
En dat hoeft ook niet, want we kunnen 
persoonlijke keuzes maken. Maar als 
we eerlijk zijn, weten we ook, dat het lot 
mensen blind treft. Niemand kiest voor 
een nare ziekte. Niemand kiest ervoor 
om in een oorlogssituatie te komen. Ie-
dereen verlangt naar veiligheid, voldoen-
de inkomen en gezondheid. Maar je hebt 
dit niet 100% in de hand met je persoon-
lijke keuzes.

We starten in september het laatste poli-
tieke seizoen van deze gemeenteraad. Ik 
zou zeggen: kijk de komende maanden 
minder naar ‘de poppetjes’ en meer naar 

de inhoud. Want meedeinen op frustra-
tie en schuldenbokken zoeken, is best 
wel makkelijk. Maar zorgen voor echte 
veranderingen, die leiden tot een eerlijke 
en meer liefdevolle samenleving, is een 
ander verhaal. Ik blijf als raadslid hopen, 
dat ik hieraan met mijn fractie een beetje 
kan bijdragen.

Désirée Meulenbroek
Raadslid GroenLinks

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Désirée Meulenbroek: 
Hoop, geloof en liefde
De komkommertijd zit er weer op en er staat weer politiek nieuws in 
de krant. We gaan het sociale werk met nieuwe partijen organiseren. 
Ook is er veel aandacht voor de Dorpsstraat in Stiphout. Zalencen-
trum De Smed is niet het enige in zijn soort dat verdwijnt, maar het 

houdt de gemoederen bezig. En we kijken vooruit naar oud en nieuw. 
Iedere Helmonder kan tot 19 september zijn mening geven over vuur-
werk. Pak deze kans mensen! Ga naar www.helmond.nl/vragenlijst. 

hij of zij verdient. En dat geloof legt een 

viduele mensen. Heb je geen baan, dan 
ligt dat aan jezelf. Krijg je een nare ziekte, 
dan leef je niet gezond. Kortom, sta je al 
stijf van de stress in ‘standje overleven’, 
dan ben je een stumper die niet hard 
genoeg werkt en niet gezond leeft. En 

Een najaar vol techniek in
Bibliotheek Helmond-Peel 

Wil je de taal leren spreken van robots? Je eigen animatiefilm maken of een 
boek tot leven brengen met augmented reality? Dat is mogelijk in het TechLab 
in Bibliotheek Helmond, een plek in de Bibliotheek waar je laagdrempelig kunt 
experimenteren met de nieuwste media en technologie. Je leert daarbij allerlei 
vaardigheden die passen bij de 21e eeuw, zoals informatievaardigheden, sa-
menwerken en het inzetten van computertaal. In het TechLab organiseren we 
(na)schoolse activiteiten voor kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 14 jaar.

Expedities
Wil je meer weten over Augmented Reality, programmeren of regisseer je 
graag je eigen film of vlog? Doe dan mee aan één van onze Expedities! Een 
reeks van 4 workshops rondom 1 bepaald onderwerp. 

Techlab Club op zaterdagmiddag
Nieuw in 2021! Wil je meer verdieping en elke week aan de slag in het TechLab? 
Word dan lid van de TechLab Club en ga met een vaste groep aan de slag. Wil 
je een keer vrijblijvend komen kijken om te zien of het iets voor jou is? Kom dan 
naar de Techlab Clubdagen. 

Techlab Digiwijs op woensdagmiddag
Mediawijsheid en informatievaardigheden staan op deze middagen centraal. 
Je leert meer over het internet of zelf dingen maken, zoals een bewegend 
stripboek of kunst in excel.

Techlab Skoolzone op woensdagmiddag
Tijdens deze middagen kun je terecht voor al je digitale vragen over je werk-
stuk, boekbespreking of spreekbeurt. 

Coderdojo
Leren programmeren? Dan is CoderDojo echt iets voor jou! Je helpt elkaar en 
maakt samen toffe dingen. De begeleiding is in handen van CoderDojo Hel-
mond.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op: 
www.bibliotheekhelmondpeel.nl/techlab.

HELMOND Vanaf 15 september start Bibliotheek 
Helmond-Peel met een overvol programma aan 

Techlab-activiteiten waarbij de jeugd kennismaakt met 
nieuwe media en technologie. Zo zijn er Expedities 

Augmented Reality (AR), Filmen & Vloggen en Leren 
Programmeren, is er de Techlab Club op zaterdagmiddag 
en zijn er Coderdojo’s, en het Techlab Digiwijs en Techlab 

Skoolzone op woensdagmiddag. 

www.bibliotheekhelmondpeel.nl/techlab.

Campagne helpt Helmondse jongeren sollicitatieskills te verbeteren
HELMOND Met de campagne ‘Zoek, 
Vind, Werk’ wil Helmond jongeren 
helpen die het lastig vinden om aan 
een baan te komen. Via een challenge 
krijgen de jongeren tips om hun solli-
citatieskills te verbeteren. Op 6 sep-
tember is de campagne gelanceerd op 
www.zoekvindwerk.nl. Hier worden 
de jongeren gecoacht door middel van 
concrete tips, oefeningen en tests.  

Onderzoek
De campagne is speciaal gericht op jon-
geren tussen de 16 en 24 jaar die in Hel-
mond onderwijs volgen aan de praktijk-
school of voortgezet speciaal onderwijs, 

een mbo-opleiding hebben afgerond 
of jongeren die geen diploma hebben 
behaald. Gemeente Helmond, UWV, 
Senzer, ROC Ter Aa, Yuverta, Huijbregts 
Groep en FNV hebben de handen ineen 
geslagen om samen jongeren te helpen 
bij het vinden van een baan. 

Voor deze campagne heeft de gemeente 
Helmond, als onderdeel van de crisis- 
en herstelnota en de taskforce jeugd-
werkloosheid, middelen beschikbaar 
gesteld. Om te achterhalen waar jon-
geren behoefte aan hebben, heeft jon-
gerencommunicatiebureau Jong & Je 
Wil Wat een onderzoek gestart onder de 

doelgroep. Samen met jongeren hebben 
zij onderzocht welke hulp jongeren no-
dig hebben om een baan te vinden. Door 
met de doelgroep samen te werken, is 
er een campagne ontwikkeld die echt 
inspeelt op de behoeften van de jonge-
ren. “Als ik op gesprek moet, sla ik heel 
erg dicht. Ik kan dan niet goed zeggen 
wat ik doe, wat ik wil en wie ik ben. Dan 
denken ze ‘die willen we niet’. Terwijl ik 
niet zo’n persoon ben.” - Vrouw, 18 jaar, 
praktijkonderwijs.

Campagne
Uit de resultaten van het onderzoek is 
de campagne ‘Zoek, Vind, Werk’ ontwik-

keld. De campagne bestaat uit een con-
creet online stappenplan, bestaande uit 
drie levels: zoek, vind en werk. Jonge-
ren gaan zelf aan de slag door gebruik 
te maken van tips en oefeningen op de 
website. 

Een aantal professionals (loopbaanbe-
geleider, jongerenwerker en werkgever) 
geven in drie video’s vanuit hun ervarin-
gen concrete tips om aan een baan te 
komen. “Ergens heb je wel een richting 
wat je leuk zou lijken, maar je weet het 
pas echt als je het ervaren hebt. Dus ik 
zou zeggen pak de telefoon, ga langs, 
stuur een appje, zorg ervoor dat je met 

die bedrijven in contact komt.” - Manon, 
werkgever.

Zoveel mogelijk jongeren helpen
Om zoveel mogelijk jongeren te helpen, 
is de campagne zowel offline als online 
zichtbaar. In Helmond vind je op ver-
schillende plekken posters met tips, die 
verwijzen naar de website. Daarnaast 
vind je op social media advertenties met 
korte video’s en afbeeldingen met de er-
varingen en tips van jongeren, om zoveel 
mogelijk jongeren naar de tips en oefe-
ningen op de website te leiden. 

Logo in FC: 
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62 
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0 
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10 
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100 
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Informatiebij eenkomst over IVN Natuurgidsenopleiding BZO

De informatiebijeenkomst is in tref-
punt De Koekoek in Speeltuin Hel-
mond-West, Arbergstraat 85, aanvang 
20.00 uur. Aanmelden voor de infor-
matiebijeenkomst en informatie: Marjon 
van Wijk 06 – 42 88 50 75 of via ivn-
helmond@gmail.com.

Deze kaderopleiding, met verschillende 
werkvormen op het gebied van natuur- 
en milieu-educatie en duurzaamheid, 
leidt je op tot een allround IVN’er die voor 
verschillende doelgroepen en activitei-
ten inzetbaar is. De opleiding duurt ruim 
1,5 jaar en bestaat uit ongeveer 50 les-
sen en excursies, verdeeld over 4 (the-
ma)blokken. Je leert veel in de praktijk 
over planten, dieren en landschappen. 
Je ‘adopteert’ met een paar medecur-

sisten een gebied en gaat het beleven, 
bestuderen en in kaart brengen. Daar-
naast doe je kennis en vaardigheden op 
om ‘groene’ activiteiten te organiseren 
en te begeleiden. Je leert ook hoe je an-
deren enthousiast kunt maken en laten 
leren over de natuur. De opleiding wordt 
georganiseerd door 6 IVN-afdelingen in 
de regio, namelijk Helmond, Geldrop, 
Heeze-Leende, Nuenen, Laarbeek en 
Asten-Someren. Meer informatie kun je 
vinden op de websites van deze afdelin-
gen en op de website van het landelijk 
IVN: www.ivn.nl/natuuracademie/na-
tuurgidsenopleiding.

Programma en investering
Om de week (zo min mogelijk in de 
schoolvakanties) heb je op dinsdag-

avond een theorieles en op zaterdag-
ochtend een praktijkles of excursie. De 
locaties wisselen. Alles bij elkaar vraagt 
het per week gemiddeld zo’n 6 uur tijd. 
De opleiding kost € 300 inclusief cur-
susmateriaal, exclusief persoonlijke 
uitgaven en vervoerskosten. Je krijgt er 
veel voor terug. 

Voor wie? 
De opleiding is bestemd voor de enthou-
siaste natuurliefhebber, die aanwezige 
natuurkennis graag verdiept en als ac-
tief IVN-lid zijn kennis en ervaring aan 
anderen wil overdragen. 

Je bent (of wordt) lid van IVN en je bent 
ouder dan 18 jaar. Je woont in de regio 
Zuidoost-Brabant. Na ontvangst van je 
diploma zet jij je actief in als vrijwilliger 
binnen één van de deelnemende IVN’s. 

Aanvullende inhoudelijke info over de 
opleiding kun je vinden op de website van 
het landelijke IVN en onze eigen website 
www.ivn.nl/afdeling/helmond.

HELMOND Ben jij ook ‘In Voor Natuur’ en wil je er meer
over leren én dit ook met anderen delen? Misschien is de 

Natuurgidsenopleiding van IVN Brabant Zuidoost dan iets voor 
jou. Op 30 september organiseert IVN Helmond een informa-

tiebijeenkomst over deze natuurgidsenopleiding, die start
in januari 2022. 

Natuurgidsenopleiding in 2017 | F IVN

Zelfh ulpgroep nabestaanden
na zelfdoding heeft ruimte

voor nieuwe deelnemers 

22 oktober start er in samenwerking met de Stichting Nabestaanden na Zelf-
doding Eindhoven een lotgenotengroep voor nabestaanden na zelfdoding. De 
zelfhulpgroep bestaat uit 10 bijeenkomsten en zullen worden begeleid door 
twee ervaringsdeskundigen. Voorafgaand vindt een kennismakingsgesprek 
plaats op 17 september. Als jij je verhaal kwijt wil en je zoekt lotgenoten, dan 
ben je in deze groep van harte welkom. Het delen van ervaringen en elkaar 
ondersteunen staat centraal. 

Aanmelden
Voor meer informatie over de groep of om je aan te melden kun je kun je con-
tact opnemen via mail/telefoon: eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl/040-
2118328. Kijk voor meer informatie op de websites: www.zelfhulpnet-
werk.nl en www.omgaanmetverliesnazelfdoding.nl

HELMOND | EINDHOVEN Zelfhulp is een mogelijkheid om met lot-
genoten in contact te komen. De deelnemers komen regelmatig 
samen zonder tussenkomst van de reguliere hulpverlening. In een 
groep kunnen deelnemers hun ervaringen delen, elkaar steunen en 
van elkaar leren. Door het deelnemen aan een zelfhulpgroep krijg je 
erkenning en begrip van lotgenoten, wat in het dagelijks leven soms 
moeilijk is. Praten met anderen met hetzelfde probleem helpt! 

Turnvereniging HT’35 start weer 
met turnlessen en activiteiten

HELMOND Vanaf 6 september zijn 
al onze lessen weer gestart, bij di-
verse groepen is er nog plaats voor 
nieuwe leden. De trainingen vinden 
plaats op verschillende dagen en lo-
caties in Mierlo-Hout, Brandevoort, 
Stiphout en Helmond-West.

 Ook de peutergroep (>3 jaar) zal vanaf 
zaterdag 11 september weer starten in 
sportzaal Westwijzer (09:00 uur). Het 
volledige lesrooster en verdere informa-
tie is te vinden op www.ht35.nl. Aan-
melden voor een proefles kan via onze 
verenigingcoördinator (vc@ht35.nl) of 
het secretariaat (secretariaat@ht35.nl).

Activiteiten
Zaterdag 18 september is er een sport-
dag voor de jeugdleden, waardoor die 
dag de trainingen komen te vervallen. 
Aanmelden hiervoor kan via de website. 
Jibb+ organiseert op zondag 19 septem-
ber de Dag van de Sportclub. Ook HT’35 
doet hieraan mee, peuters/kleuters 
kunnen tussen 10:00 - 13:00u zelf klim-
men, klauteren, springen en balanceren 
in het bijzaaltje van het Turncentrum 
(Rakthof 14, Helmond).(Rakthof 14, Helmond).

Inloophuis De Cirkel is weer open

Veel is er niet veranderd. De gastvrou-
wen bieden als vanouds behalve koffie 
en thee bezoekers een luisterend oor 
aan. Ook de programmering heeft wei-
nig verandering ondergaan. Lotgeno-
tencontact, yoga, fitness en de fotoclub 
zijn voorbeelden van activiteiten die bij 
De Cirkel georganiseerd worden. Meer 
activiteiten en de juiste tijden vind je op 
inloophuisdecirkel.nl.

Corona 
Het inloophuis is een ruim gebouw, 
maar ook hier gelden de coronare-
gels:1,5 meter afstand houden, handen 
desinfecteren bij binnenkomst en bij 
klachten niet komen. 
Een mondkapje is niet verplicht, maar is 
wel nodig bij activiteiten binnen de 1,5 
meter. Mensen die (nog) niet volledig 
gevaccineerd zijn en het inloophuis wil-

len bezoeken, vragen we vriendelijk een 
zelftest te doen.  

Bezoeken 
Wil je meer informatie over inloophuis 
De Cirkel, het inloophuis bezoeken of 
opgeven voor een activiteit, mail dan 
naar: info@inloophuisdecirkel.nl of bel 
0492 – 347 904. Het adres van De Cir-
kel is Evertsenstraat 19, Helmond. 

HELMOND Nu corona een terugtrekkende beweging aan het maken is, opent De Cirkel -  het regi-
onale inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten - weer haar deuren. Vanaf 6 september 

draait de Cirkel bijna weer als vanouds. Bijna, want de coronaregels gelden natuurlijk ook hier.

Fleur van de Ven uit Helmond 2e bij  NK handboogschieten outdoor

HELMOND Fleur woont sinds vorige week op Pa-
pendal om haar sportdroom na te jagen. Drie jaar 
geleden is ze begonnen met handboogschieten 
bij Recht door Zee in Helmond. Sinds januari dit 
jaar maakt ze deel uit van de Jong Oranje selectie.

Zondag vonden de Nederlandse kampioenschappen 
plaats in Berkel-Enschot. Na de kwalificatierondes 
stond ze als derde gerankt. De eerste drie finalerondes 
wist Fleur te winnen. De laatste ronde om het goud 
verloor ze van Quinty Roeffen met 6-2. Dit leverde een 
mooie zilveren medaille op. Fleur van de Ven in actie | F Kris Productions/Handboogsport Nederland



13vrijdag 10 september 2021de loop weekkrant HELMOND

Oranjekade start verkoop
laatste fase 62 woningen

De verkoop van de laatste fase van nieuwbouwplan Oranjekade start op donderdag 23 september 2021

CENTRUM Aan de Kanaaldijk N.O. in het centrum van
Helmond wordt nieuwbouwplan Oranjekade gerealiseerd met 

in totaal 265 koop- en huurwoningen, verdeeld over 
15 woongebouwen.

Een impressie van Blok K | F Rezidenz

In Oranjekade woon je straks pal aan 
het water dat zo kenmerkend is voor 
Helmond: het kanaal, ook wel bekend 
als de Zuid-Willemsvaart of ‘de knaal’. 
Oranjekade wisselt stijlvolle pakhuisar-
chitectuur af met eigentijdse woonge-
bouwen.

Start verkoop laatste fase
In de laatste fase worden diverse wo-
ningtypes aangeboden, waaronder ap-
partementen, rijwoningen en stadswo-
ningen. Geïnteresseerden kunnen zich 
inschrijven vanaf donderdag 23 sep-
tember tot en met maandag 11 oktober 
09.00 uur. Uiterlijk 15 oktober horen de 

inschrijvers of ze een woning toegewe-
zen hebben gekregen.
Fase 1 bijna uitverkocht, start bouw 
aangekondigd
In de eerste fase zijn 65 koopwoningen 
aangeboden. Hiervan zijn nog enkele 
woningen/appartementen beschikbaar. 
Inmiddels is voldaan aan alle voorwaar-
den om de eerste 65 koopwoningen te 
kunnen bouwen. De bouw van de eerste 
fase start medio oktober.

Verwachte bouwtijd en oplevering
Oranjekade wordt in drie fasen ge-
bouwd. Zodra de bouw van fase 1 medio 
oktober 2021 start, zal de bouw van het 

totale plan tot en met de oplevering cir-
ca 2,5 jaar in beslag nemen.

Oranjekade helemaal OK
Het kanaal in Helmond ondergaat een 
transformatie. De intentie is om een 
‘compacte stad’ te creëren die aantrek-
kelijk is voor mensen en bedrijven, met 
kwaliteit van wonen, winkelen en wer-
ken. Oranjekade en het Watertorenpark, 
gelegen aan de Kanaaldijk N.O. en aan 
het water, gaan mee in deze grootscha-
lige ontwikkeling. Kenmerkend voor 
Oranjekade zijn de groene binnenplei-
nen en de pakhuisarchitectuur, afge-
wisseld met moderne woongebouwen.

Meer informatie
Het woningaanbod en de verkoopinfor-
matie zijn te bekijken op www.oranje-
kadehelmond.nl.

GGD-BZO: wijzigingen
bij vaccineren en testen
HELMOND | REGIO GGD Brabant-Zuidoost voert een tweetal wijzi-
gingen door in het aanbod van vaccineren en testen. Allereerst past 
GGD-BZO de openingstijden van beide vaccinatielocaties aan, omdat 
het aantal vaccinaties in de regio stabiliseert. Met ingang van maan-
dag 6 september zijn de vaccinatielocaties in Eindhoven en Helmond 
om de dag geopend. Daarnaast is GGD-BZO afgelopen weekend ge-
start met testen zonder afspraak op alle testlocaties in de regio Zuid-
oost-Brabant.

Nieuwe openingstijden vaccinatielocaties
De XL-locaties in Eindhoven en Helmond zijn vanaf 6 september niet meer 
dagelijks geopend. Wie zonder afspraak een eerste prik wil halen, kan in Eind-
hoven op maandag, woensdag, vrijdag en zondag terecht van 9.00 tot 17.00 
uur. In Helmond kunnen inwoners op dinsdag, donderdag en zaterdag van 
9.00 tot 17.00 uur zonder afspraak een vaccinatie halen. Wanneer een reeds 
geplande vaccinatie-afspraak buiten de nieuwe openingstijden valt, neemt 
GGD-BZO contact op om deze afspraak te verzetten. 

Testen zonder afspraak
Behalve vaccineren zonder afspraak biedt GGD Brabant-Zuidoost vanaf za-
terdag 4 september ook zeven dagen per week testen zonder afspraak aan, 
zowel voor kinderen als volwassenen. In Eindhoven en Helmond kan dit 
dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur, in Eersel dagelijks van 9.00 tot 15.00 uur. 
Inwoners hoeven voor een test zonder afspraak alleen een identiteitsbewijs 
(paspoort, rijbewijs of ID-kaart) mee te nemen en een mondkapje. Graag ui-
terlijk een half uur voor sluitingstijd aanwezig zijn. 

Overzicht test- en vaccinatielocaties in de regio:
Testen  
• Eersel: Mortelveld, Kuilenhurk, 5521 EN Eersel 
 Maandag tot en met zondag 9.00 – 15.00 uur
• Eindhoven: Antoon Coolenlaan 5, 5644 RX Eindhoven 
 Maandag tot en met zondag 9.00 – 17.00 uur
• Helmond: Parkeerplaats sporthal De Braak, Wethouder 
 Ebbenlaan 30, 5703 HV Helmond
 Maandag tot en met zondag 9.00 – 17.00 uur

Vaccineren
• Eindhoven: Indoor Sportcentrum, Theo Koomenlaan 1, 
 5644 HZ Eindhoven Geopend van 9-17 uur op maandag, woensdag, 
 vrijdag en zondag.
• Helmond: Haverdijk 11, 5704 RC Helmond .
 Geopend van 9-17 uur op dinsdag, donderdag en zaterdag.

Oktober 2021 in het Annatheater
15 jaar Jeugdtheaterschool Annatheater

Om het 15-jarig bestaan van onze 
Jeugdtheaterschool te vieren, speelt 
‘Anna Producties’, het elite corps van 
onze Jeugdtheaterschool, vanaf 9 ok-
tober de voorstelling ‘Assepoester’. As-
sepoester is véél te lief. Petemoei vindt 
haar maar een doetje. 
Ze moet eens leren om voor zichzelf 
op te komen. De stiefmoeder en haar 
kinderen behandelen haar als oud vuil, 
zo gemeen wat je alleen in de ergste 
toneelstukken ziet. Ze moet zich eens 
niet zo op de kop laten zitten en zelf iets 
doen... maar hoe?

In deze voorstelling is Assepoester geen 
meelijwekkend sprookjesfiguur, geen 
zwelgende jonkvrouw en geen hulpe-
loos prinsesje, maar een slimme meid 
die zichzelf beschermt. 
Door te dromen. Over een prins die haar 
zal meenemen. In onze versie zijn dit 
geen dromerige dromen, maar dromen 
vol kracht! Assepoester weet dat op een 
dag alles goed zal komen. Assepoester 
gaat af op wat haar hart haar ingeeft. 
Dromen geeft haar de innerlijke kracht 
die zorgt voor vertrouwen en maakt 
dat zij zich niet bij haar lot neerlegt. 

Een familievoorstelling, door jongeren 
gespeeld. Reacties op onze laatste 
voorstelling ‘Antigone’: Joost van Neer, 
classicus: “Ik moet zeggen dat ik zeer 
onder de indruk was: niet alleen van de 
bewerking van het stuk, maar ook van 
het spel. Professioneel en authentiek. 
Ook de belichting en het decor was heel 
goed. Prachtig!”

Bas Veldhuizen, adviseur bij Kunstloc 
Brabant: “Ik was van begin tot eind 
geboeid en werd zonder ook maar één 
hapering langs complexe politieke en 

familiaire verwikkelingen geleid. Een ge-
weldige prestatie!”
Regie: Lavínia Vale Germano
Data: Zaterdag 9, zondag 10, vrijdag 15, 
zaterdag 16 en zondag 17 oktober 2021
Tijden: Vrijdag en zaterdag: 19.30 uur, 
zondag: 15.00 uur
Entree: Kinderen/jongeren tot 18 jaar € 
7,50; volwassenen € 10,00

Kaarten: www.annatheater.nl
Informatie kaartverkoop: 06 – 28 10 43 33

Het Annatheater ligt op 1 minuut loopaf-
stand van het NS-station Helmond. Het 
adres is Floreffestraat 21a, Helmond. 
Telefoon: 0492 – 475 255.
info@annatheater.nl
www.annatheater.nl

ANNAWIJK Vanuit de passie om met kinderen en jongeren te werken, werd 15 jaar geleden Jeugdtheaterschool An-
natheater opgericht. Al die jaren bieden we een gedegen lesprogramma, waarin kinderen en jongeren hun talenten 
ontwikkelen. Op onze Jeugdtheaterschool leer je vaardigheden die je als acteur (en als mens) nodig hebt om wat je 
denkt en voelt over te brengen op een ander. Je leert hoe je je lichaam en stem kunt gebruiken. Je wordt bewust van 
de ruimte die je inneemt en leert samenwerken. Je verbeelding wordt ontwikkeld en je leert deze te gebruiken. Door 
de ambachtelijke kant van acteren nadrukkelijk aan bod te laten komen, krijgt de vrije creativiteit van de kinderen en 
jongeren handen en voeten.

F | Annatheater
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vrijdag 17 september
19.30 uur Lorentzstraat - Warande

zaterdag 18 september
10.00 uur Plein Zangershof - Binnenstad
14.00 uur Jan van Brabantcollege, Molenstraat - Binnenstad 
18.00 uur Speelhuisplein - Binnenstad

zondag 19 september
11.00 uur Westwijzer - Helmond-West 
15.00 uur Combicentrum Mierloseweg - Helmond-West 



15vrijdag 10 september 2021de loop weekkrant HELMOND

Wandelen
Adventure Store Wandeltocht7. Evenementen

Agenda september
Vrijwilligers
Wereldschoonmaakdag8. 14.F | Shutterstock

S e p t e m b e r  2 0 2 1  |  w w w. g r o o t p e e l l a n d . n l  |  M a a n d e l i j k s e  u i t g a v e  v a n  A d c o m m u n i c a t i e  |  O p l a g e :  1 0 0 . 0 0 0  e x .

Inhoud
Uitgave Groot Peelland

Wandelen & fi etsen
In de Peel!
Vacatures
Werken in de regio
Winkelen
Koop lokaal, vooral nu!
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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|GP

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.
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Open dag
KommuS Radio

Covid heeft de wereld en met name 
cultuur platgelegd, maar stilzitten 
is niet iets waar de Geldropse 
evenementenorganisatie voor gaat. 
Nee, ‘aan de gang’. Het idee lag er al 
langer, want wat is nu een dorp zonder 
lokaal radiostation? De eerste maanden 
draaide het station nog vanuit het 
oudste huis van Geldrop, het Vossenhol. 
Toen bleek dat deze ruimte te klein 
bleek, verhuisde het radiostation naar 
de Paralleweg 10b. Een ruimte wat 
ook ideaal bleek te zijn voor KommuS-
evenementen én live muziek. Nu het 
station 1 jaar draait, werd het tijd dat 

iedereen die het leuk vindt om te kijken, 
maar ook om zelf aan de slag te gaan 
met radio maken, die kans te geven. 

Het station huist 32 dj’s uit Geldrop-
Mierlo en is veel live te zien en horen, 
want bij live programma’s draaien 
de camera’s mee. Elke dj maakt en 
bepaalt zijn eigen programma. Zo zijn er 
programma’s die met name popmuziek 
van voor het jaar 2000 uitzenden, maar 
ook de top40-muziek van nu, rock, 
alternative, country, blues en hardrock. 
Er is ruimte voor lokaal nieuws en elke 
maandagavond zijn er gasten te vinden 

in de studio. Er zijn thema-uitzendingen, 
waarbij veel aandacht is voor (lokale) 
gebeurtenissen of speciale data en dat 
alles zonder die irritante reclameblokjes. 
Inmiddels zijn er al veel gasten in 
de studio komen kijken en hebben 
programma’s mee vormgegeven, nu jij 

nog!  Kom eens een bakkie doen of een 
beker keirode ranja drinken. 

Ontmoet de dj’s en de mensen achter 
evenementen als het kasteelfestival of de 
nieuwjaarsconcerten. Zet zelf eens een 
plaatje aan, vertel eens een goed verhaal 

achter de microfoon of kom gewoon 
eens nieuwsgierigeneuzenvangen! De 
open dag is van 10:00 uur - 20:00 
uur, de studio bevindt zich achter het 
voormalige GGD-gebouw tegenover 
station Geldrop. Meer info? 
www.kommusradio.nl

Op zondag 12 september openen zich de deuren van 
KommuS Radio voor iedereen die wil zien en horen hoe lokale 
radio voor Geldrop en Mierlo gemaakt wordt. Sinds juli 2020 
heeft Geldrop en Mierlo weer een echt lokaal radiostation, 

gemaakt voor en door inwoners van beide dorpen. Het radio-
station is niet te vinden via de FM, maar op het internet via 

www.kommusradio.nl

Een inkĳ kje in de studio van KommuS Radio | F Micle de Greef

Fred. Fransen
Fred. Fransen (1946) maakt in zijn 
atelier in Eindhoven drukwerk op 3 
antieke persen. Daarmee is zijn beroep 
zijn hobby geworden. Werkzaam in 
de reclame had hij destijds veelvuldig 
contact met ontwerpers van drukwerk, 
met tekstschrijvers, fotografen, zetters,
lithografen en drukkers. Op de kunst-
academie Arendonk verbreedde hij op 
de afdeling grafiekkunst zijn technische 
kennis en ontwikkelde zijn creativiteit. 
Deze opleiding sloot hij vorig jaar met 
goed gevolg af.

Fred. Fransen maakt werk in steendruk, 
droge naald ets, linoleumdruk... Het werk 
dat in Mierlo tentoongesteld wordt is 
voornamelijk door middel van sjabloon- 
en kartondruk gecreëerd en wordt soms 
ondersteund door tekst in boekdruk; 
gezet in loden letters en gedrukt op een 
speciale pers. Zijn inspiratiebronnen zijn 

divers, van opbouw tot aftakeling van 
een gebouw, van bloei tot bederf van een 
plant, of van bijzondere structuren in de 
natuur. Zijn meest recente werk toont 
enkele van de vele, soms duizend jaar 
oude Franse kerken.

Anneke Bakker
Op 15-jarige leeftijd verhuisde Anneke 
naar Brabant. Momenteel woont ze 
samen met Ton in Eindhoven. Hun twee 
dochters zijn inmiddels het huis uit. Ze is 
zoals ze ook wel zeggen een laatbloeier 
of het was gewoon tijd om op een andere 
manier haar creativiteit aan te spreken. 
In ieder geval is ze op 51-jarige leeftijd 
aan de opleiding beeldhouwkunst in 
Arendonk begonnen. Ze heeft deze 
opleiding afgerond in de figuratieve 
kunst, model en portret. Hierna heeft 
ze de mogelijkheid gekregen om zich 
verder te specialiseren. Ze heeft deze 
tijd gebruikt om andere vormen en 

materialen te ontdekken. In 2017 heeft 
ze de specialisatiegraad afgerond.
Met name de natuur is voor haar een 
grote inspiratiebron. Maar ook ver-
nietiging, verval, hedendaagse thema’s 
vind je terug in haar werk. Verder heeft 
ze ijzerdraad en garen in alle soorten 
en maten ontdekt en ze verwerkt tot 
objecten. Soms in combinatie met 
andere materialen. De transparantie en 
de schaduwen die deze objecten geven, 
blijven haar boeien.
Alle objecten zijn uniek uit de hand 
gevormd, een steekje meer, een steekje 
minder. Ook al lijken sommige op elkaar, 
er is er geen een hetzelfde. Er bestaan 
geen patronen van de objecten.

Iedereen is van harte welkom om de 
expositie te bezoeken. Te zien tot en met 
23 oktober in Kunstzaal Dommeldal, 
open tijdens de openingsuren van 
Bibliotheek Dommeldal, vestiging Mierlo.

De Beer, het Bos en de Kerken
Nieuwe expositie in Kunstzaal Dommeldal 

Tot en met zaterdag 23 oktober 2021 is in Kunstzaal Dommeldal, in de Bibliotheekvestiging in 
Mierlo, een tentoonstelling te zien met werken van kunstenaars Fred. Fransen (grafi ek) en 

Anneke Bakker (draadsculpturen), met als titel: ‘De Beer, het Bos en de Kerken’.

F | Anneke Bakker

F | Fred. Fransen

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



18 vrijdag 10 september 2021 de loop weekkrant HELMOND4 september 2021 Groot PEELLAND

Wij vragen iedereen om 
onze mensen te respecteren, 

Zij staan nog steeds klaar, 
om jou van dienst te zijn.

Is de accu 
weer

opgeladen?
Tijd gehad om nieuwe plannen te maken? 

De Engelseweg in Helmond is dé plek waar je 
je nieuwe plannen kunt realiseren. 

Je vindt er alles op het gebied van wonen, 
tuin, dieren, auto’s, ontspanning en lekker eten. 

Deskundige medewerkers, service en 
gratis parkeren voor de deur. 

En mocht de accu nog steeds leeg zijn,
ook dié kun je nieuw kopen op de Engelseweg.

Alvast veel shopplezier.

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren
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Vervanging?

WWW.LEDERDOKTER.NL

Vervanging?Vervanging?

návóór

LEKON Meubelstoffering
Pastoor van Leeuwenstraat 90 
5701 JW Helmond, T. 0492-550 612

Oók voor 
het bekleden 

met stof!

COLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFON
Uitgever
Adcommunicatie Helmond
Tel. 0492-845350
Ad Klaasen
Mierloseweg 244, 5707 AV  Helmond

Vormgeving
Adcommunicatie
KlaasenVandeursen Communicatie
www.adcommunicatie.n
www.klaasenvandeursen.com

Redactie
Land van de Peel
Adcommunicatie | Wendy Lodewijk
Info@grootpeelland.nl
Tel. 0492-845350
Volgende uitgave: 7 oktober

Advertenties 
info@grootpeelland.nl
Tel. 0492-845350
Christel Sanders  (06-30 07 31 81)
Danielle Huissoon  (06-30 25 25 12)

Als administratief medewerker/ster ben je de kop-
peling tussen onze klanten en je collega’s. Je bent 
het eerste aanspreekpunt voor onze klanten en hebt 
dagelijks contact via telefoon, mail en op kantoor. 
Een klantgerichte instelling is daarom voor deze 
functie erg belangrijk. 

Naast het klantencontact verzorg je ook admi-
nistratieve werkzaamheden zoals het maken van 
verkoopfacturen, het boeken van inkoopfacturen, 
debiteurenbeheer, planwerkzaamheden en het ver-
zorgen van de koffie voor de klanten. Je gaat werken 
met het Office pakket en Syntess Software.
Je bent iemand die onder druk georganiseerd en 
nauwkeurig blijft werken. Je werkt graag planmatig 
en in teamverband. Daarnaast is het belangrijk dat 
je administratief sterk bent en oog voor detail hebt. 
Zowel je communicatieve als schriftelijke vaardighe-
den zijn goed ontwikkeld.

Functie eisen:
• Minimaal MBO werk– en denkniveau
• ± 32 à 40 uur per week
• Stressbestendig en snel kunnen schakelen 
 bij drukte
• Leergierig, gedreven en oplossingsgericht
• Collegiaal
• Ben je met een BBL studie bezig of ga je er 
 binnenkort aan beginnen, dan ben je 
 ook zeer welkom
 
Wie zijn wij:
Wij zijn een klein, persoonlijk bedrijf, voornamelijk re-
gionaal werkzaam in de particuliere    sector. Wij voer- 
en werkzaamheden uit op een hoog niveau. Ont-
werpen, plaatsen en onderhouden van verwar-
mingsinstallaties en badkamers zijn onze basis-
werkzaamheden.

 VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

Voor ons gezellige team zoeken wij een nieuwe collega:

Administratief Medewerker
Wij zoeken een medewerker administratie die breed inzetbaar is. 

Een échte administratieve duizendpoot! Je ondersteunt het team en zorgt er onder 
andere voor dat afspraken met klant en monteur tijdig en op de juiste 

manier worden verwerkt.

Lijkt deze functie je op het lijf geschreven, twijfel niet maar neem contact met ons op!
Stuur je cv, bel of mail of kom gewoon langs

info@vanheugtencv.nl | 0492 - 386 100 | www.vanheugtencv.nl
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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

KOM
WERKEN 
IN DE 
PRODUCTIE BIJ 
HUIJBREGTS 
GROEP 
IN HELMOND!

Als productiemedewerkerproductiemedewerkerproductiemedewerkerproductiemedewerkerproductiemedewerkerproductiemedewerkerproductiemedewerkerproductiemedewerker help je in de 
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scheppen en verzamelen van grondstoffen scheppen en verzamelen van grondstoffen scheppen en verzamelen van grondstoffen scheppen en verzamelen van grondstoffen scheppen en verzamelen van grondstoffen scheppen en verzamelen van grondstoffen scheppen en verzamelen van grondstoffen scheppen en verzamelen van grondstoffen scheppen en verzamelen van grondstoffen scheppen en verzamelen van grondstoffen scheppen en verzamelen van grondstoffen 

& poederingrediënten. & poederingrediënten. & poederingrediënten. & poederingrediënten. & poederingrediënten. & poederingrediënten. 

Wil je je Wil je je Wil je je Wil je je hef- of reachtruckcertificaathef- of reachtruckcertificaathef- of reachtruckcertificaathef- of reachtruckcertificaathef- of reachtruckcertificaat

behalen? Geen probleem! Vanuit onze behalen? Geen probleem! Vanuit onze 

bedrijfsschool bieden we je de mogelijkbedrijfsschool bieden we je de mogelijkbedrijfsschool bieden we je de mogelijkbedrijfsschool bieden we je de mogelijkbedrijfsschool bieden we je de mogelijk

heid om te heid om te heid om te heid om te heid om te leren tijdens je werkleren tijdens je werkleren tijdens je werkleren tijdens je werkleren tijdens je werkleren tijdens je werkleren tijdens je werkleren tijdens je werk. Heel 

praktijkgericht. Je kunt bij ons ook in praktijkgericht. Je kunt bij ons ook in praktijkgericht. Je kunt bij ons ook in praktijkgericht. Je kunt bij ons ook in praktijkgericht. Je kunt bij ons ook in praktijkgericht. Je kunt bij ons ook in praktijkgericht. Je kunt bij ons ook in praktijkgericht. Je kunt bij ons ook in praktijkgericht. Je kunt bij ons ook in praktijkgericht. Je kunt bij ons ook in praktijkgericht. Je kunt bij ons ook in praktijkgericht. Je kunt bij ons ook in praktijkgericht. Je kunt bij ons ook in praktijkgericht. Je kunt bij ons ook in 

ploegen werken!  werken!  werken!  werken!  werken! 

Kijk op onze website voor alle vacatures. Kijk op onze website voor alle vacatures. Kijk op onze website voor alle vacatures. Kijk op onze website voor alle vacatures. Kijk op onze website voor alle vacatures. Kijk op onze website voor alle vacatures. Kijk op onze website voor alle vacatures. Kijk op onze website voor alle vacatures. Kijk op onze website voor alle vacatures. Kijk op onze website voor alle vacatures. Kijk op onze website voor alle vacatures. Kijk op onze website voor alle vacatures. 

www.werkenbijhuijbregts.nl
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Dit jaar is de organisatie van onze 
wandeltocht voor het eerst in handen van 
Wandelsportvereniging OLAT. OLAT is de 
grootse wandelsportvereniging van Brabant 
en heeft veel ervaring met het organiseren van 
wandeltochten. De start van deze wandeltocht 
is vanuit de winkel van Adventure Store:
Kastanjehoutstraat 3, 5706 XX  Helmond

Afstanden Starttijden Inschrijfgeld
40 km  08:00 - 09:00 uur €7,00
30 km  08:00 - 10:00 uur  €6,50
20 km  08:00 - 11:30 uur €6,00
15 km  08:00 - 12:00 uur  €5,50
10 km  08:00 - 12:30 uur  €5,00

Het is een openbare wandeltocht, 
dus iedereen mag inschrijven.
Je kunt op 2 manieren inschrijven:
• Voor-inschrijven via de website van OLAT of 
de website van Adventure Store. 

• Op de dag zelf op ons startbureau in de 
winkel. OLAT-leden krijgen €2,50 en leden 
van een wandelbond €1,00 korting. Je 
moet daarvoor het OLAT-lidnummer of het 
bondsnummer paraat hebben. Je vindt dit op 
de OLAT-ledenpas of op de ledenpas van de 
wandelbond.

Op het startbureau bij de winkel delen we de 
routebeschrijvingen uit. Verder wordt de hele 
route uitgepijld. Aan de voor-inschrijvers sturen 
we op zaterdag voor de wandeltocht de tracks 
toe. Bij de start/finish kun je wat drinken, 
we doen onderweg enkele horecazaken aan 
en OLAT heeft onderweg 1 wagenrust voor 
de wandelaars. De consumpties op deze 
wagenrust zijn gratis.

INFO
ADVENTURE STORE

SPORT & OUTDOOR

Voorbeschouwing
De wandeltocht gaat dit jaar in zuidelijke 
richting. De kortere afstanden maken daarbij een 
doorsteek op de hoofdroute en zullen daarom niet 
alle punten uit deze voorbeschouwing aandoen. 
Hoe langer de afstand hoe meer je hiervan te 
zien krijgt. De hoofdroute loopt via sportpark 
De Beemd richting Groot Goor, een bos- en 
natuurgebied ten oosten van Mierlo-Hout. Hier 
volgen we de Goor richting appelboer Jurrius, 
een begrip in Helmond om zijn verse appels en 
peren, en ’t Melkhuisje om zijn verse melk. Het 
beekdal van de Goorloop is een van oorsprong 
moerassig gebied, wat te zien is aan de bomen 
die er groeien, zoals de wilg, de els en de es. 
De Goorloop ontspringt ten zuidoosten van 
Mierlo, in het natuurgebied Sang Aen Goorkens. 
Ter hoogte van de Goorsebaan treffen we de 
wagenrust van OLAT. Na de gratis koffie/thee 
met koek belanden we via de Goorsebaan bij het 

Eindhovensch Kanaal. Het Eindhovensch Kanaal 
is een kanaal dat het centrum van Eindhoven 
verbindt met de Zuid-Willemsvaart. Dit kanaal 
werd gegraven van 1843-1846 in opdracht van 
en bekostigd door de stad Eindhoven. 

De lengte bedraagt 13,9 kilometer. Het kanaal 
heeft sinds 1974 zijn functie voor de scheepvaart 
verloren, maar het vervult nog een recreatieve 
functie. We steken het kanaal over ter hoogte van 
de Zuid-Willemsvaart en we vervolgen onze weg 
over veldwegen richting Goorloop. Deze volgen 
we een poosje en verderop wandelen we langs 
de Oude Goorloop. Langs landerijen en door 
gemengd bos bereiken we het Voortje, een oud 
buurtschap. Hier steken we de A67 over. Via het 
Labroek bereiken we onze caférust bij Pastoorke 
van Moorsel, een gezellig boscafé gelegen in het 
buurtschap Moorsel bij Lierop. Na de verdiende 
rust wandelen we door een gemengd bosgebied 
van de Lieropse Heide en verderop langs de 
randen van het Starven en het Beuven. We 
zijn dan op de Strabrechtse Heide aanbeland, 
een immens heidegebied met tal van vennen, 
bossen en stuifzand. Door dit heidegebied 
zullen we de nodige kilometers wandelen. 
We passeren het Waschven en arriveren bij 
Natuurpoort De Plaetse. Bij de Plaetse bevindt 

zich de schaapskooi, waar een kudde van 350 
Kempense heideschapen is gehuisvest. Vanaf 
hier wandelen we op de rand van bos en heide 
richting Manage Meulendijks. 

Ook hier kunnen we de tijd nemen voor een 
consumptie. Verderop wandelen we langs 
het Grootven richting Geldrop. Dan volgt de 
Molenheide, een gebied dat vroeger bestond uit 
heide, maar door ontginning nu uit gemengd bos 
bestaat, soms afgewisseld met nog wat heide. 
Ook treffen we hier het Lisven en Molenven aan. 
Via een stukje bebouwing van Mierlo bereiken we 
onze laatste caférust bij d’n Heuvel.  

Na het passeren van het Eindhovens Kanaal 
vervolgen we onze tocht door Brandevoort. 
Brandevoort is een Helmondse wijk, opgezet 
volgens de principes van New Urbanism. Doordat 
diverse architecten werkten aan deze wijk, 
ontstond er een zeer afwisselend straatbeeld. De 
Veste werd historiserend aangelegd in de stijl van 
een 17e-eeuws Brabants stadje, met herenhuizen 
aan grachten. Na de Brandevoortse Dreef 
naderen we weer de winkel van Adventure Store 
via de Elderse Loop en Houtse woonwijk. Hier 
kunnen we hopelijk met veel plezier terugkijken 
op een mooie wandeltocht.

15e Adventure Store Wandeltocht
ZONDAG 3 OKTOBER

Misschien heb je tijdens corona 
ontdekt dat wandelen ook voor jou 
een mooie sportieve tijdsbesteding 
is. Met deze wandeltocht zul je 
ontdekken dat een georganiseerde 
wandeltocht het wandelen nog 
leuker kan maken. 

Sidas 2D voetscan
Wij zijn deze dag open van 08.00-17.00 
uur! Op deze dag maken wij gratis een 
voetanalyse op de Sidas 2D voetscan. Hier 
worden uw voeten uitgebreid geanalyseerd 
op lengte, breedte, drukpunten en andere 
zaken die van belang zijn bij de aanschaf van 
wandelschoenen. 

Podotherapeut
Onze podotherapeut Emile Itz is deze 
dag aanwezig van 11-17.00 uur voor gratis 
voetadvies.

Kopje koffie of speciaalbiertje
Ook de cateraars Pennings en van Poppel 

(slijterij ‘t Pijpke uit Mierlo-Hout) zorgen 
voor een lekker kopje koffie en voor een 
welverdiend speciaalbiertje na afloop van 
deze mooie wandeltocht.

Schöffel  wandelbroeken
Het merk Schöffel is ook aanwezig om onze 
wandelklanten te laten zien wat er allemaal 
mogelijk is op het gebied van wandelbroeken. 
Dit Duitse merk heeft broeken in alle maten, 
Klein, groot, buikmaten, je kan het zo gek 
niet bedenken of dit merk heeft het. 

Test gratis on schoenen
Het Zwitserse merk On walking- en running 
komt deze dag met testschoenen zodat 

u deze innovatieve high performance 
schoenen vrijblijvend kunt uitproberen.

Gratis Vaten Meetdag
Wilt u uw prestaties verbeteren? Laat dan 
gratis de doorbloeding van uw vaten meten 
en krijg goed advies. Maak nu een afspraak 
op: www.adventurestore.nl

15% directe kassa korting 
Natuurlijk hebben wij deze dag speciaal 
voor al onze klanten op alle merken 
wandelschoenen zoals Meindl, Lowa, 
Hanwag, Tecnica, Grisport en On en 
outdoorkleding een superactie van minimaal 
15 % directe kassa korting. 

INFO
grootse wandelsportvereniging van Brabant 
en heeft veel ervaring met het organiseren van 

Wilt u uw prestaties verbeteren? Laat dan 
gratis de doorbloeding van uw vaten meten 
en krijg goed advies. Maak nu een afspraak 

Zondag 3 oktober weer veel activiteiten bij Adventure Store tijdens 15e wandelevent!
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Met hopelijk een mooie nazomer in het vooruitzicht vind je in de waterrijke 
Peel de allerleukste uitstapjes voor jong en oud. Van mooie wandel- en 
fi etsroutes tot waterspelletjes, recreatieplassen en verborgen natuurparels. 
Waar water is, valt genoeg te beleven!

www.landvandepeel.nl

Natuurpoort Nederheide © Kuppens Fotografi e

Activiteiten 
agenda

Doe mee met 
#hetmysterievan en 
win een overnachting!

Activiteiten onder voorbehoud. 
Kijk voor een volledig overzicht 
op www.landvandepeel.nl

Ontdek de Peelrandbreuk 
Deurne - 17 sept. middagarrangement. Bij De Ossenbeemd en Bijzonder 
Brabants. www.bijzonderbrabants.nl 

Familietentoonstelling ‘Kijk nou eens’ met 
kinderactiviteit schat graven
Deurne - t/m 19 sept wo t/m zo 12.00-17.00 uur. Kinderactiviteit op 5 en 
12 sept 11.00-12.00 uur. www.dewieger.nl

Gedichtenwandeling met gids
Helmond - Donderdag 9 sept, 19.00 - 20.30 uur. www.bibliotheekhel-
mondpeel.nl/activiteiten 

Queen Forever
Mariahout - Zaterdag 11 sept 20:30 uur. Openluchttheater Mariahout. 
www.openluchttheatermariahout.nl 

Open Monumentendag Land van de Peel
Land van de Peel - 11 en 12 sept 13.00 -17.00 uur. www.landvandepeel.nl

Gimmert Gist Bierfestival 
Gemert - 12 sept. 13:00 - 19:00. Ridderplein, Gemert. www.gimmertgist.nl  

Helmond Art Festival
Helmond - Zondag 12 sept. www.helmondartfestival.nl 

Natuurtheater voorstelling ‘Iets vanuit niets’ 
Someren - 12, 15, 18, 19 en 22 sept. www.speledonckers.nl

Najaarskermis Gemert
Gemert - 17 t/m 21 sept

Kermis Lierop
Lierop - 17 t/m 20 sept 

Strade Bianche Peel en Hei 
Asten - Zondag 19 sept. Start en fi nish in Asten-Heusden.

Engelse uitvoering Hamlet bij Kasteel Croy
Aarle-Rixtel - Woensdag 22 sept 18:00-19:30 uur. 

Kermis in Someren
Someren - 24 t/m 28 sept.

Blaasfestijn Helmond
Helmond - Zondag 26 sept tussen 12.00 uur en 18.00. www.blaasfestijn.nl

Expositie: De Peel een mysterie
Asten – Museum Klok en Peel. www.museumklokenpeel.nl   

Rondleiding Standaard Molen Oostenwind
Asten - Woensdag- en zaterdagmiddag, 13.00 tot 17.00 uur. Molenstraat 23.

september

Benieuwd naar alle tips?
Volg @landvandepeel op social media
en ga naar www.landvandepeel.nl

Onontdekte plekken en verrassende verhalen: de Peel 
zit vol met mysteries. Peellanders weten natuurlijk als 
geen ander de unieke plekjes te vinden in de eigen 
omgeving. Door deze tips met elkaar te delen, blijven 
we nieuwe ontdekkingen doen in het Land van de Peel. 

Dit kan je winnen:
Deel daarom jouw tip voor een 
mooie plek in de Peel op social 
media met #hetmysterievan en 
#landvandepeel. Onder alle 
gedeelde tips verloten we deze 
maand een overnachting voor 
2 personen inclusief ontbijt 
in een suite van B&B In de 
Hei in Mariahout.
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      Kalfjes op de Strabrechtse Heide, 

aan de Witvenroute. How cute. #Schotsehooglander
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Met spannende moerasgebieden, uitgestrekte 
vennen, slingerende waterlopen en grote vaarten is 
water al van oudsher bepalend voor de vorming van 
het Peellandschap. Wie erop uittrekt in de Peel 
ontdekt een waterrijk gebied waar het de natuur zelf 
is die voor het vermaak zorgt.

Fietsen door de Waterpoort van de Peel
Laarbeek wordt ook wel Waterpoort van de Peel 
genoemd. Tijdens de Waterpoortroute van 30 km 
maak je kennis met interessante en soms goed 
verborgen plekken in Laarbeek en Helmond waar 
water een centrale rol speelt. Deze bewegwijzerde 
route leidt je bovendien over mooie landelijke 
paden, langs hoogtepunten als Kasteel Croy, 
natuurgebied de Biezen, stadspark de Warande en 
tal van waterlopen, vennen, poelen en kanalen.

Te voet over de Zevenvennenroute 
in Someren
Deze bewegwijzerde wandeling start bij Natuurpoort 
Vennenhorst en voert langs kleine en grotere 
vennen in het fraaie Keelvengebied. Wacht niet te 
lang, want tot ongeveer half september geniet je 
hier nog van de bloeiende heide! 

Spelen op blotevoetenpaden
Schop je schoenen uit voor waterpret! De Peel telt 
twee blotevoetenpaden: bij het Toon Kortoomspark
in Deurne en bij de Christoff elhoeve in Elsendorp. 
Jong en oud kan zich hier blootsvoets vermaken op 
een route met waterpartijen, hangbruggen, diverse 
ondergronden en natuurlijk modderpoelen!

Zwemmen in de natuur 
Lopen de temperaturen hoog op, dan is het 
goed toeven bij de recreatieplassen. Strandbad 
Nederheide is gelegen in het bos en heeft mooi 
zwemwater met een zandstrand en grote ligweide. 
Ook Recreatieplas Berkendonk in Helmond is 
openbaar toegankelijk. Hier kan je niet alleen 
zwemmen, maar ook surfen en zeilen. Het 
watersportgedeelte mag alleen gebruikt worden met 
een lidmaatschap van de desbetreff ende vereniging. 

Tip: In het Burgemeester 
Geukerspark in Helmond 
kunnen kinderen zich aan 
de oever heerlijk vermaken 
met diverse watertoestellen. 

brittvschijndel
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Waterbeleving
in het Land van de Peel

Toon Kortoomspark

Als beheer- en onderhoudsmedewerker 
bij Waterschap Aa en Maas vormt André Boom 
de oren en ogen in het veld als het gaat om 
water in de Peel. Als geen ander weet hij de 
mooie waterrijke plekjes in de regio 
te vinden. Zijn tips: 

De Peelrandbreuk
Dwars door de Peel loopt de Peelrandbreuk, 
een geologische breuklijn die is ontstaan door 
bewegende aardlagen. In Gemert-Bakel is 
deze goed zichtbaar in het landschap. Volg de 
‘Bekenwandeling Grotelsche Heide’ van 
Staatsbosbeheer om dit te beleven langs de 
Esperloop; een pareltje. Hier zie je ook het 
bijzondere wijstverschijnsel.

De Stippelberg
Een begrip in Gemert-Bakel! Door dit prachtige 
gebied slingert de Peelse Loop met mooie 
wandelpaden door het cultuurhistorisch 
landschap.

Helenaveen en Griendtsveen
Als je echt de Peel wilt beleven dan moet je 
hierheen gaan. Met de vele waterwegen heeft 
het zelfs wat weg van Giethoorn.
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Met hopelijk een mooie nazomer in het vooruitzicht vind je in de waterrijke 
Peel de allerleukste uitstapjes voor jong en oud. Van mooie wandel- en 
fi etsroutes tot waterspelletjes, recreatieplassen en verborgen natuurparels. 
Waar water is, valt genoeg te beleven!

www.landvandepeel.nl

Natuurpoort Nederheide © Kuppens Fotografi e

Activiteiten 
agenda

Doe mee met 
#hetmysterievan en 
win een overnachting!

Activiteiten onder voorbehoud. 
Kijk voor een volledig overzicht 
op www.landvandepeel.nl

Ontdek de Peelrandbreuk 
Deurne - 17 sept. middagarrangement. Bij De Ossenbeemd en Bijzonder 
Brabants. www.bijzonderbrabants.nl 

Familietentoonstelling ‘Kijk nou eens’ met 
kinderactiviteit schat graven
Deurne - t/m 19 sept wo t/m zo 12.00-17.00 uur. Kinderactiviteit op 5 en 
12 sept 11.00-12.00 uur. www.dewieger.nl

Gedichtenwandeling met gids
Helmond - Donderdag 9 sept, 19.00 - 20.30 uur. www.bibliotheekhel-
mondpeel.nl/activiteiten 

Queen Forever
Mariahout - Zaterdag 11 sept 20:30 uur. Openluchttheater Mariahout. 
www.openluchttheatermariahout.nl 

Open Monumentendag Land van de Peel
Land van de Peel - 11 en 12 sept 13.00 -17.00 uur. www.landvandepeel.nl

Gimmert Gist Bierfestival 
Gemert - 12 sept. 13:00 - 19:00. Ridderplein, Gemert. www.gimmertgist.nl  

Helmond Art Festival
Helmond - Zondag 12 sept. www.helmondartfestival.nl 

Natuurtheater voorstelling ‘Iets vanuit niets’ 
Someren - 12, 15, 18, 19 en 22 sept. www.speledonckers.nl
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POETSENOUDERWETS
Heeft u hulp nodig bij het huishouden?

Dan zit u bij ons goed!

Het menselijke aspect, de persoonlijke aandacht, (dat door de regering fl ink 

is wegbezuinigd) is ons specialisme. Een praatje, een vriendelijk gebaar of 

een extra beetje aandacht, het kost niks en de winst is juist voor u enorm.

Uiteraard zijn wij een hulp in de huishouding waar hygiëne hoog in het 

vaandel staat. Schoonmaken is ons vak en onze passie. Huishoudelijk 

hulp aanbieder voor de WMO Helmond en Peelgemeenten.

Wethouder Den Oudenstraat 4

5706 ST Helmond

www.ouderwetspoetsen.nl

info@ouderwetspoetsen.nl

06-10801458

0492-785295

Door onze ervaring 
weten we wat u wilt!

• Betrouwbare organisatie

• Betrouwbare hulp

•  Het antwoord “Nee” staat niet in ons

 woordenboek, alles wat u niet meer

 kunt hebben we een oplossing voor!

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

VOOR ALS HET 
ECHT SCHOON 

MOET ZIJN
FLEXIBEL EN 

BETROUWBAAR
VOLG ONS OP 

FACEBOOK

Gratis bewonersdiensten en voorlichting: 
• Telefonisch Energie-spreekuur 085-0410041 Dinsdag en Donderdag 13.00-17.00uur
• E-mail Serviceloket voor korte vraag via info@energiehuisslimwonen.nl 
• Website dienst ‘Slim starten’ 8 zelftests wo. Woning QuickScan, Bespaartest of Dak-check
• Website dienst ‘Slim verder’ bepaal ‘jouw routeplanner’ of bekijk alle bespaar maatregelen
• Afspraak met Energiecoach op locatie of via zoom via de website ‘Afspraak’

Gratis bewoners thema-bijeenkomsten en zoom webinars via ‘Agenda’
3Thema-bijeenkomsten  in EnergieHuis Slim Wonen Helmond
• 6 september 19.30 : Warmtepomp
• 13 september 19.30 : Slimme isolatie
• 27 september 19.30 : Zonnepanelen

4 Webinars en workshops via zoom via je laptop/Pc
• 6 september 19.30 : Warmtepomp
• 13 september 19.30 : Slimme isolatie
• 20 september 19;30 : Workshop woning Quickscan onlin
• 27 september 19.30 : Zonnepanelen

Top 5 meest gekozen op www.EnergieHuisSlimWonen.nl via:
1. ‘Slim starten’ de gratis eigen Woning QuickScan 
2. ‘Jouw gemeente’ lokale acties & ‘Bedrijven’ in de regio
3. ‘Agenda’ aanmelden gratis webinars, workshops
4. ‘Slim starten’ Zelf Bespaartest, je energiegebruik testen
5. Alle Subsidies en leningen in een handig overzicht

Elke zaterdagochtend van 9.30-12.00 uur inloop  Spreekuur in De Ossenbeemd in Deurne.
Bewoners en huiseigenaren in Deurne kunnen al hun vragen stellen over energie besparen en het 
verduurzamen van hun woning. Een team van deskundige Energiecoaches is aanwezig om al je vragen te 
antwoorden en samen overzicht en inzicht te krijgen in mogelijke bespaar maatregelen voor de woning.
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Nieuw in de regio: EnergieHuis Slim Wonen
EnergieHuis Slim Wonen is een nieuw Serviceloket voor en door bewoners. Het doel is om 
bewoners en huiseigenaren te helpen met slim energie besparen en gratis voorlichting. 
Bewoners kunnen op de nieuwe website deskundige en onafhankelijke informatie krijgen om 
je woning te verduurzamen. EnergieHuis Slim Wonen is een nieuwe samenwerking van 8 
gemeenten: Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen en 
Someren. Het initiatief is een voortzetting van de Stichting Energiehuis Helmond en het 
Energieloket Zuidoost Brabant.

Slimme bewoners website
Met de nieuwe praktische website EnergieHuisSlimWonen.nl kunnen bewoners ‘Slim starten' met 
diverse ‘zelftests’. Denk bijvoorbeeld aan een gratis ‘woning Quickscan’ die je woning een score 
toekent op bespaar maatregelen. En met ‘Jouw routeplanner' kun je ‘Slim verder’ met directe 
bespaarmaatregelen, opwekken van duurzame energie en subsidiemogelijkheden.

Gratis Serviceloket, voorlichting en webinars
EnergieHuis Slim Wonen organiseert gratis thema-bijeenkomsten over Slim Isoleren, 
Zonnepanelen, Warmtepompen en workshops over de Woning Quickscan en hoe je Energiecoach 
wordt. Bewoners kunnen een afspraak maken met een Energiecoach voor gratis persoonlijke 
voorlichting over bespaarmogelijkheden of opwekken van duurzame energie (in verband met 
corona voorlopig digitaal).
Het nieuwe Serviceloket is ook telefonisch en per email bereikbaar voor korte vragen van bewoners 
en huiseigenaren. Kijk op de website bij ‘Contact' voor de (telefonische) opening- en 
bezoekerstijden of vul het Contactformulier in.

Showroom- en bezoekerscentra
Naast de praktische website kunnen bewoners het uitgebreide showroom-informatiecentrum van 
het EnergieHuis in Helmond bezoeken. Hier kun je alle duurzame bespaar maatregelen bekijken en 
nieuwe ontwikkelingen zien en ervaren. Of stel je vragen aan de deskundige voorlichters. Ook kun 
je terecht bij Demonstratiewoning in Someren of Energyport Peelland in Deurne.

Lokale initiatieven en collectieve acties
Op de website ontdek je via 'Jouw gemeente’of ‘In mijn buurt’ welke lokale  bewonersinitiatieven 
helpen met energie besparen of zelf duurzaam opwekken. Ook lokale collectieve inkoopacties en 
activiteiten van lokale energiecoöperaties vind je hier. 
Ga via Jouw gemeente naar de lokale initiatieven en collectieve acties in Asten, Deurne, Geldrop-
Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen en Someren.
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Wij zijn op zoek naar chau� eurs voor leerlingenvervoer. Werkdagen maandag t/m vrijdag; 
15 tot 20 uur per week met uitzondering van de schoolvakanties. Er zijn doorgroei mogelijkheden. 
Liever geen vastigheid? Solliciteer dan als afroepchau� eur.

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

VACATURE CHAUFFEUR 
LEERLINGENVERVOER

• Ben je beschikbaar van maandag t/m vrijdag in 
 de ochtend en in de middag (schooltijden).
• Beheers je de Nederlandse taal.
• Ben je woonachtig in de omgeving.
• Ben je in het bezit van minimaal een 
 B-rijbewijs.
• Salaris conform CAO.

• Heb je a�  niteit met de doelgroep en een 
 flexibele instelling.
• Ben je bereid een korte interne cursus te volgen. 
• Voertuig aan huis is in overleg mogelijk.
• Leeftijd speelt geen rol mits ouder dan 25 jaar.
• Chau� eurs moeten woonachtend zijn in 
 gemeente Helmond of Geldrop/Mierlo

.nl
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POETSENOUDERWETS
Heeft u hulp nodig bij het huishouden?

Dan zit u bij ons goed!

Het menselijke aspect, de persoonlijke aandacht, (dat door de regering fl ink 

is wegbezuinigd) is ons specialisme. Een praatje, een vriendelijk gebaar of 

een extra beetje aandacht, het kost niks en de winst is juist voor u enorm.

Uiteraard zijn wij een hulp in de huishouding waar hygiëne hoog in het 

vaandel staat. Schoonmaken is ons vak en onze passie. Huishoudelijk 

hulp aanbieder voor de WMO Helmond en Peelgemeenten.

Wethouder Den Oudenstraat 4

5706 ST Helmond

www.ouderwetspoetsen.nl

info@ouderwetspoetsen.nl

06-10801458

0492-785295

Door onze ervaring 
weten we wat u wilt!

• Betrouwbare organisatie

• Betrouwbare hulp

•  Het antwoord “Nee” staat niet in ons

 woordenboek, alles wat u niet meer

 kunt hebben we een oplossing voor!

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

VOOR ALS HET 
ECHT SCHOON 

MOET ZIJN
FLEXIBEL EN 

BETROUWBAAR
VOLG ONS OP 

FACEBOOK

Gratis bewonersdiensten en voorlichting: 
• Telefonisch Energie-spreekuur 085-0410041 Dinsdag en Donderdag 13.00-17.00uur
• E-mail Serviceloket voor korte vraag via info@energiehuisslimwonen.nl 
• Website dienst ‘Slim starten’ 8 zelftests wo. Woning QuickScan, Bespaartest of Dak-check
• Website dienst ‘Slim verder’ bepaal ‘jouw routeplanner’ of bekijk alle bespaar maatregelen
• Afspraak met Energiecoach op locatie of via zoom via de website ‘Afspraak’

Gratis bewoners thema-bijeenkomsten en zoom webinars via ‘Agenda’
3Thema-bijeenkomsten  in EnergieHuis Slim Wonen Helmond
• 6 september 19.30 : Warmtepomp
• 13 september 19.30 : Slimme isolatie
• 27 september 19.30 : Zonnepanelen

4 Webinars en workshops via zoom via je laptop/Pc
• 6 september 19.30 : Warmtepomp
• 13 september 19.30 : Slimme isolatie
• 20 september 19;30 : Workshop woning Quickscan onlin
• 27 september 19.30 : Zonnepanelen
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Yvonne Matheij houdt
van Ouderwetspoetsen 

Yvonne Matheij vertelt vol trots over haar poetsbedrijf dat nu 3 jaar bestaat. Ze is 47, heeft 2 
kinderen en is 23 jaar getrouwd. Ze was 43 toen haar droom werd geboren: ze wilde een eigen 

bedrijf opzetten. Dat werd Ouderwetspoetsen.

Hoe anders is Ouderwetspoetsen?
“De manier van werken is goed en 
grondig, van ouderwetse kwaliteit. 
We bieden klanten ook een stukje 
gezelligheid en verkopen nooit nee. Wat 
de klant wil, dat gebeurt altijd in overleg. 
Ook als het elke week ramen wassen 
betekent, doen we dat met plezier”, 
vertelt Yvonne. 

“We hebben meestal oudere klanten, 
die zelf niet meer kunnen poetsen en 
doorverwezen worden via de WMO, 
maar er zijn ook particuliere klanten. 
Ons doel is een goede band en een 

lange relatie met hen op te bouwen en 
het werk goed te regelen. Die kunst heb 
ik afgekeken van de instanties waar ik 
voor gewerkt heb en nu nog leer ik elke 
dag bij. Ik ben heel trots op wat ik bereikt 
heb en ga elke dag met plezier naar het 
werk.”

Hoe zie je de toekomst?
“Ik ben nog lang niet klaar, ik volg 
veel opleidingen en korte cursussen. 
Nu is dat een cursus helpende in de 
verzorging, want ik wil in de toekomst 
ook een stukje verzorging bieden. Daar 
is veel vraag naar. Mijn dochter werkt in 

de verzorging, zo kwam ik op het idee. 
Zij wil in de toekomst op dat gebied ook 
in mijn bedrijf ondersteuning bieden. Ik 
wil graag uitbreiden en nieuwe mensen 
aannemen, zodat ik meer kan bieden. 
De coronatijd heeft voor ons positieve 
gevolgen gehad; eenzame mensen 
zoeken contact en bellen ons. Mijn zoon 
werkt op de achtergrond al mee, hij 
neemt de administratie op zich. Hij wil 
graag in de zaak komen als het kan en 
dat is een mooi vooruitzicht.”

Yvonne Matheij (R) | F Ouderwetspoetsen

Kennis en ervaring bij EnergieHuis Slim Wonen
In gesprek met Carel Thijsse

Door: Wendy Lodewijk

Stap voor stap verbeteren en ver-
duurzamen
Inmiddels is Carel verhuisd naar een le-
vensloopbestendige woning in Deurne, 
maar hiervoor woonde hij in Zeven-
bergen. Die woning kocht hij in 1992 
en had volgens de toentertijd geldende 
maatstaven energielabel G. Hij vertelt: 
“De woning is gebouwd in 1968 en toen 
wij het kochten, was het eigenlijk ook 
nog in de staat van 1968. Er viel veel te 
winnen op het gebied van duurzaam-
heid en wooncomfort. Ik ging gelijk aan 
de slag en liet dubbel glas plaatsen.” Een 
jaar later liet hij de spouwmuren isole-
ren met Rockwool-vlokken. Dat zorgde 
voor een verlaging van stookkosten en 
een verhoging van de behaaglijkheid. 
“En het mooie is”, legt Carel uit, “dat in 
2019 de vlokken nog altijd niet waren 
ingeklonken. Dat heb ik onderzocht met 
een infrarood-camera waarmee je kunt 
bekijken waarlangs warmte ontsnapt. 
Alles zat nog mooi op zijn plaats na ruim 
25 jaar.”

In 2001 moesten de dakpannen wor-
den vernieuwd en dat was gelijk een 
mooi moment om het dak te isoleren. 
Een paar jaar later, in 2003, kon Carel 
via een ambassadeursactie van Philips 

zonnepanelen op zijn garagedak laten 
aanleggen. “De opbrengst van die zon-
nepanelen was natuurlijk minder dan 
van de panelen die tegenwoordig ge-
maakt worden, maar het was een mooi 
begin.” In 2010 was het tijd om de open 
haard te vervangen. “Stiekem ben ik een 
pyromaantje en stook graag hout”, grapt 
Carel. “Zo’n open haard zorgt echter 
voor een flinke pijp (en dus verbinding) 
naar buiten, waardoor er veel warmte 
verloren gaat. Het schoorsteeneffect 
versterkt dat nog eens. Daar viel dus veel 
winst te behalen en daarom heb ik een 
volledig afsluitbare inzethaard geplaatst. 

Geen warmte-onttrekking meer naar 
buiten en meer warmte van het vuur 
binnen.” Een paar jaar later was Carel 
en zijn gezin toe aan een nieuwe keu-
ken. “Dat was een natuurlijk moment 
om alle apparatuur te vervangen door 
zuinigere exemplaren én om een afzuig-
kap met terugslagkleppen te plaatsen. 
Afzuigkappen zonder terugslagkleppen 
zorgen namelijk ook weer voor een open 
pijpleiding naar buiten, dus deze nieuwe 
zorgde voor minder warmteverlies.”
In 2013 vroeg Carel tussentijds een 
nieuw energielabel aan (dat was toen 
nog niet zo prijzig als tegenwoordig) en 

daaruit bleek dat zijn woning inmiddels 
label D verdiende. Er werd gelijk advies 
gegeven over hoe hij het verder zou kun-
nen aanpakken om tot label A te komen. 
Datzelfde jaar werden cv-leidingen in de 
kruipruimte geïsoleerd en een jaar later 
werden 13 zonnepanelen op het dak van 

de woning geplaatst. “Ik werd daar wel 
heel blij van”, vertelt Carel met een lach. 
“Wij hadden toen nog zo’n ouderwetse 
Ferrarismeter en die zag ik gewoon ach-
teruit draaien.”

In 2016 ging de oude CV-ketel stuk en 
werd een HR-combiketel geplaatst. 
Dat zorgde niet alleen voor een lager 
gasverbruik, de pomp bleek dermate 
energiezuiniger dat ook het elektrici-
teitsverbruik afnam. In 2018 werd de 
kruipruimte drooggelegd (die was eerder 
nat komen te staan door een verhoging 
van het grondwater) en later dat jaar 

werden isolatiekussens onder de vloer 
aangebracht. Hiermee kwam de woning 
bij de verkoop in 2019 op een energiela-
bel A. “Dat heeft er mede voor gezorgd 
dat onze woning razendsnel verkocht is. 
Daarnaast heb ik gezien dat onze zon-
nepanelen nog geen enkele degradatie 
vertoonden, dus die zijn hun investering 
meer dan waard geweest.”

Woning verbeteren in eigen tempo, 
EnergieHuis Slim Wonen helpt
Bovenstaand verhaal laat zien dat er 
heel veel aspecten zijn waarop je je wo-
ning kunt verbeteren, energiezuiniger 
en duurzamer kunt maken. “Duidelijk 
is ook dat niet alles in één keer hoeft”, 
legt Carel verder toe. Stapje voor stapje 
is snel genoeg. Je kunt het doen wan-
neer jij er de tijd en financiële middelen 
ervoor hebt. En niet alles hoeft veel geld 
te kosten; cv-leidingen isoleren in ruim-
tes waar je niet woont, kost heel erg 
weinig en kan wel een besparing ople-
veren. Of denk aan zo’n nieuwe afzuig-
kap of tochtstrips bij de voordeur. En 
besparingen kunnen er met de tijd weer 
voor zorgen dat je sneller geld overhoudt 
voor de volgende stap. Iedereen kan aan 
de slag, als hij of zij maar weet hoe en 
wat.” EnergieHuis Slim Wonen helpt 
graag hierbij. Kijk op de website (www.
energiehuisslimwonen.nl) of loop 
eens binnen voor gratis inlichtingen. In 
de showroom aan de Torenstraat 3-5 in 
Helmond staan ook diverse apparaten 
(zoals warmtepompen) en middelen 
(zoals isolatietechnieken) visueel uit-
gestald. Daarnaast kan er heel simpel 
een afspraak gemaakt worden met een 
energiecoach zoals Carel.

Bij EnergieHuis Slim Wonen draait het om (gratis) goede voorlichting en zo compleet mogelijke 
informatie over hoe je je woning kunt verduurzamen en klaar kunt maken voor de aanstaande 

energietransitie. Om de mensen zo goed mogelijk te kunnen informeren, is veel kennis en erva-
ring nodig. Die kennis en ervaring zit onder andere bij de vele vrijwilligers die EnergieHuis Slim 

Wonen rijk is. Bijvoorbeeld Carel Thijsse, die 27 jaar lang bezig is geweest om stap voor stap zijn 
woning te verduurzamen. We gingen met hem in gesprek.

Carel bij het warmtesysteem van het pand aan de Torenstraat | F Wendy Lodewijk
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KBWO is zo 
spoedig mogelijk, 

op zoek naar: 
Verzorgenden IG.

Voor meer informatie en 
aanmelden bewoners: 

www.kbwo.nl

Verzorgenden IG.

Voor meer informatie en 
aanmelden bewoners: 

www.kbwo.nl

Kleinschalig wonen & Dementie zorg

De Franse Markt

Een grote kunstzinnige markt moest het worden 
met veel muziek en beweging. Op Hemelvaartsdag 
gebeurde er op dat moment weinig in Helmond, 
dus het werd deze traditionele donderdag in de 
maand mei. Begonnen met een kleine bescheiden 
markt groeide de Franse markt in enkele jaren uit 
tot een kunstmarkt met een grote naam en faam, 
waar kunstenaars uit heel Nederland, maar ook uit 
Duitsland en België op af komen.

De kunstenaars zetten grote druk op de 
organisatie om in deze coronatijd toch maar een 
kunstzinnige markt te organiseren in Helmond, 
op deze leuke locatie bij de Cacaofabriek. Dus 

besloot de stichting ‘Soet op Suyt’ alsnog op 
een andere datum dan de traditionele Hemel-
vaartsdag, namelijk 26 september, hun markt 
te organiseren. En met succes, al meer dan 80 
deelnemers hebben toegezegd aanwezig te zijn op 
zondag 26 september.
Op het mooie terrein rond de Cacao-fabriek word 
een schitterende, mooie markt geplaatst met 
voor ieder wat wils. Op het grote terras van de 
Cacaofabriek is het goed toeven met een drankje 
en uitzicht op het grote podium dat hier staat 
opgesteld met prachtige live muziek. Dus zondag 
26 september, ‘de Franse markt’, van 11 tot 17 uur. 
Het leukste uitje met het hele gezin!

HELMOND Al vele jaren organiseert wijkvereniging ‘Soet op Suyt’ haar jaarlijkse 
kunstzinnige markt: de Franse markt. Dit is voortgekomen uit een vraag van 
de gemeente aan de eerste bewoners van de nieuwe wijk om in deze nieuwe 
hoek in de gemeente Helmond voor de nodige reuring te zorgen en de sociale 

contacten te verzorgen.

Soet op Suyt presenteert: 

F | Wĳ kvereniging ‘Soet op Suyt’

koorklaskoorklasStart 
• Zoek je een fijne hobby en heb je altijd al willen zingen?

• Twijfel je? Doe gewoon mee en ervaar hoe het gaat!

• Aan bod komt: zangtechniek en muziektheorie.

• Kennismaking met vooral Slavische muziek. 

• Kosten? Een bescheiden bijdrage!

• Wanneer starten we?

 maandag 27 september, 19.00 uur 

 Rembrandtzaal Hotel Lambert

• Meer info: www.helmondsslavischkoor.com

• Aanmelden: info@helmondsslavischkoor.com

Natuurbegraafplaats Weverslo • Janslust 11 Heide, in de Peel tussen Deurne en Venray • 0478 - 515721

Welkom op Landgoed en
Natuurbegraafplaats Weverslo

● Beleef de natuur en geniet van de rust
●  Maak op uw gemak een wandeling
●  Dé gelegenheid om een eigen grafplek te kiezen

Vrije toegang tussen zonsopkomst en zonsondergang. 

Informatiecentrum Het Boshuis is dagelijks geopend van 
13:30 tot 16:30. Bezoek onze website www.weverslo.nl voor 

uitgebreide informatie.

Maak een afspraak via natuur@weverslo.nl voor 
meer informatie in een persoonlijk gesprek.
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Beslis samen welke zorg het beste bij je past 
Ga het gesprek aan met je arts, verpleegkundige of therapeut

‘Samen beslissen’. Dat staat centraal tij-
dens een landelijke campagne die deze 
maand van start gaat. Welke zorg past 
bij jou en wat verwacht je eigenlijk van 
een medische behandeling? Het lijken 
eenvoudige vragen, maar dat zijn het 
lang niet altijd. Daarom adviseert het El-
kerliek ook om afspraken over je behan-
deling thuis goed voor te bereiden. Hoe? 
Dat kan op verschillende manieren. Zo 
is het goed om van tevoren de vragen 
die je hebt over je klacht of ziekte op  
te schrijven. 

Misschien heb je er op internet al iets 
over gelezen, misschien hebben vrien-
den of familie er iets over gezegd. Maar 
klopt dat allemaal? Wat wil je allemaal 
weten? Schrijf het op. Ook is het aan 
te raden om na te denken over wat je in 
je dagelijks leven belangrijk vindt. Wil je 
per se blijven sporten, vind je lekker eten 
belangrijk, wil je nog graag op vakantie 
kunnen? Welke dingen wil je graag blij-
ven doen, of móet je blijven doen?

Eigen keuze
Sommige onderzoeken, medicijnen of 
behandelingen kunnen heel belastend 
zijn. Het is daarom goed om ook daar-
over je gedachten alvast op papier te 
zetten. Welke bijwerkingen zijn er, welke 
keuzemogelijkheden heb je, wat gebeurt 
er als een bepaald onderzoek of een 
behandeling niet wordt gedaan? Het is 
belangrijk om een keuze te maken waar 

je zelf helemaal achter staat. Uiteindelijk 
is het niet de dokter die beslist wat er ge-
beurt, maar ben je dat zelf. Of liever nog: 
beslis je het samen met je zorgverlener.

Blijf in gesprek 
Een gesprek met een dokter of ver-
pleegkundige in het ziekenhuis kan 
best spannend zijn. Zeker als je ‘slecht 
nieuws’ krijgt. Er wordt soms veel in-
formatie gegeven die je niet allemaal 
meteen kunt opslaan en verwerken. 
Daarom is het prima als je iemand 
meeneemt naar je afspraak. Met hem 
of haar kun je vooraf even overleggen 
over wat je wilt weten en vragen. Mis-
schien vind je het fijn om het gesprek 
met je zorgverlener op te nemen, zodat 
je het thuis nog eens rustig kunt beluis-
teren. En bedenk één belangrijk ding: je 
hoeft nooit meteen harde afspraken te 
maken over je behandeling. Denk thuis 
nog eens rustig na over alles wat er is 
gezegd, bel eventueel om alles nog eens 
goed op een rijtje te krijgen of om aan-
vullende vragen te stellen en neem de 
tijd om een beslissing te nemen waar je 
helemaal achter staat.

Ook als de behandeling eenmaal is 
gestart, blijf je in gesprek met je zorg-
verlener. Loopt de behandeling zoals je 
verwacht, valt het je zwaarder dan je 
aanvankelijk dacht of twijfel je over de 
voortzetting van de behandeling? Dat 
kan allemaal en daar is ook zeker begrip 

voor. Ga in gesprek, deel je twijfel en 
stel, als je dat wilt, het plan bij.

Handig hulpmiddel
Speciaal voor de landelijke campagne 
is er een website ontwikkeld die alle 
aspecten van ‘Samen beslissen’ nog 
eens helder op een rijtje zet. Op www.
begineengoedgesprek.nl vind je tips en 
aandachtspunten die je kunnen helpen 
als voorbereiding op het gesprek met 
je zorgverlener, maar ook tijdens en na 
dat gesprek. Ook vind je er algemene 
informatie over wat ‘Samen beslissen’ 
nu precies inhoudt en lees je ervarings-
verhalen over hoe patiënten hier samen 
met hun zorgverleners invulling aan 
hebben gegeven.

‘Welke behandeling ik moet hebben? Dat laat ik aan de specialist over, die weet wel wat het beste voor mij is.’ Zo ging het misschien jaren geleden, maar nu niet meer. 
Een medische behandeling of ingreep kan je leven fors veranderen. Wil je dat wel? Weet je wat die verandering precies inhoudt? Kun je na die ingreep nog wel doen 
wat je écht belangrijk vindt? In het Elkerliek ziekenhuis vinden we deze vragen belangrijk en besteden we hier graag aandacht aan. Geef daarom aan wat voor jou 

persoonlijk van belang is en wat je nodig hebt. Zo krijgt de specialist een compleet beeld en beslissen jullie sámen welke zorg en behandeling het beste bij jou past.

Samen beslissen
Uiteindelijk willen patiënten 
en zorgverleners hetzelfde: de 
best passende behandeling of 
ondersteuning. Maar wát dat 
dan precies is, daarover kunnen 
de meningen verschillen. 
Daarom is het goed als 
patiënten aangeven wat ze 
willen en wat ze nodig hebben 
in hun eigen, specifieke situatie. 
Door die kennis te koppelen 
met de medische kennis over 
onderzoek, behandeling en 
medicatie van de zorgverlener, 
kunnen jullie samen beslissen 
welke zorg het beste bij je past.

koorklaskoorklasStart 
• Zoek je een fijne hobby en heb je altijd al willen zingen?

• Twijfel je? Doe gewoon mee en ervaar hoe het gaat!

• Aan bod komt: zangtechniek en muziektheorie.

• Kennismaking met vooral Slavische muziek. 

• Kosten? Een bescheiden bijdrage!

• Wanneer starten we?

 maandag 27 september, 19.00 uur 

 Rembrandtzaal Hotel Lambert

• Meer info: www.helmondsslavischkoor.com

• Aanmelden: info@helmondsslavischkoor.com

Helmonds Slavisch Koor start koorklas 

Veel muziekliefhebbers, waaronder ook 
leden van de zangkoren in Helmond, 
hebben de eerste repetities achter de 
rug en zijn na de zomervakantie weer op 
hun trouwe repetitieplek te vinden. Voor-
zichtig denkend aan het eerstvolgende 
concert met publiek binnen de gestelde 
spelregels met betrekking tot corona zo-
als die nu gelden.

Voor het Helmonds Slavisch Koor een 
reden om nogmaals de aandacht te 
vestigen op het initiatief om in septem-

ber te starten met een 

koorklas. Zoek je een hobby of wil je 
ontdekken of dat zingen in koorverband 
iets voor jou is: het Helmonds Slavisch 
Koor biedt je die mogelijkheid. Kennis-
maken met muziek, zangtechniek, wat 
muziektheorie en naast Slavische mu-
ziek ook lichtklassieke werken zingen zit 
in het aanbod van 10 lessen, waarvoor 
een kleine financiële bijdrage wordt ge-
vraagd.

De Slavische teksten worden met be-
hulp van fonetisch schrift uitgelegd en 
vormen voor de deelnemers geen be-

lemmering om enthousiast aan de slag 
te gaan. Op het repertoire staan naast 
Slavische werken onder andere het Sla-
venkoor van Verdi, het bruiloftskoor uit 
Rusalka van Dvorak en Ave Verum van 
Mozart.

Start: maandag 13 september 19.00 uur 
in de Rembrandtzaal van Hotel Lambert 
aan de Kerkstraat in Helmond.
Meer informatie:
www.helmondsslavischkoor.com
Aanmelden: 
info@helmondsslavischkoor.com

Helmond: De vakanties zijn voorbij, de scholen zijn begonnen en langzaam komen de bekende 
routines van de meeste mensen weer op gang. In Lierop vonden de eerste kleine concerten plaats 

en was muziek de aanleiding dat men elkaar ontmoette; dit tot veel plezier van de aanwezigen.

Een gezonde hobby: 
dansen bij Doenja 

Mierlo: Volksdansgroep Doenja danst met veel inzet, maar vooral met 
veel plezier dansen uit de hele wereld. Een unieke manier om via de 
dans kennis te maken met de cultuur van de diverse landen. 

Samen dansen betekent ook aan je conditie werken. Kom met ons 
meedansen en ervaar zelf waarom dokters dansen als medicijn zouden 
moeten voorschrijven. Er wordt gedanst op dinsdagmorgen, dinsdagmiddag 
en donderdagmiddag in de balletzaal van sporthal de Weijer in Mierlo. Phia 
Jongstra geeft met plezier nadere informatie. Telefoonnummer: 040 – 36 85 
214 of via phiajongstra@onsbrabantnet.nl

F | Doenja
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Ook de jeugd draagt een steentje 
bij | F Margot Klaren

Afvalrapers gevraagd voor Wereldschoonmaakdag
18 september met IVN Geldrop

Miljoenen deelnemers wereldwijd  
Zwerfafval is ergerlijk en bedreigt ons – 
daarover straks meer. Daarom trekt op 
World Cleanup Day de hele wereld erop 
uit om zoveel mogelijk zwerfafval op te 
ruimen. Samen zijn we met miljoenen! 
Er zijn straten, buurten, bedrijven en 
verenigingen die de handen uit de mou-
wen steken. Misschien. IVN zoekt nog 
wat extra handen. Daarnaast kunt u zelf 
misschien ook een opruimactie in uw 
eigen straat of club organiseren. 

Aanmelden en uitrusting
Aanmelden bij ivngeldrop@gmail.com 
is verplicht, want vanwege corona houdt 
IVN de groepsgrootte beperkt. Om 9.30 
uur worden deelnemers onder het ge-
not van een kop koffie of thee ingedeeld 
in groepjes, waarna zij zich verspreiden 
over de omgeving. Rond 11.30 uur wordt 
iedereen terug verwacht met inlevering 
van afval en grijpers. Voor wie eerder wil 
eindigen, blijft iemand aanwezig in De 

Paardestal. IVN verzoekt iedereen zelf 
(liefst duurzame) werkhandschoenen 
mee te nemen met het oog op hygiëne. 
Afvalzakken, grijpers en fluorescerende 
hesjes zijn aanwezig. 

Waarom is World Cleanup Day nodig?
Zwerfafval is helaas nog steeds een 
groeiend probleem, ook in Nederland. 
Volgens Staatsbosbeheer lopen schat-
tingen over de hoeveelheid hiervan 
uiteen van 50 tot 300 miljoen kilo per 
jaar. Naast een negatieve impact op 
onze leefomgeving, genereert het af-
val een kolossaal milieuprobleem: het 
belandt uiteindelijk in onze zeeën en 
oceanen. Daar komen giftige stoffen uit 
het plastic vrij. Die komen vervolgens in 
onze voedselketen terecht, doordat vis-
sen en andere organismen deze opeten. 
Bovendien sterven veel waterbewoners 
erdoor. Hoog tijd dat we hier wat aan 
doen dus!  Doe ook mee en deel World 
Cleanup Day op social media om ande-

ren te inspireren. Gebruik hierbij deze 
hashtag: #WorldCleanupDayNL. 

Voor inlichtingen kunt u terecht bij Plo-
nie van Campen, telefoon: 040 – 28 54 
996. Aanmelden kan tot 17 september 
aanstaande.

Twee uur samen afvalrapen met de Werkgroep Duurzaamheid 
van IVN Geldrop en IVN Mierlo: wie doet mee op zaterdagoch-
tend 18 september? Ook kinderen en mensen in een rolstoel of 
scootmobiel zijn welkom. De aftrap (met koffie) is om 9.30 uur 
in het kasteelpark, bij natuurinformatiecentrum De Paardestal. 

Aanmelden is nodig vanwege coronaprotocollen. 

De opruimdag van 2020 | F Wim Hendrikx

Actieradius tot 455 km.*

씲419 p/m419
Vanaf:

De Kia e-Niro.

Tijdelijk extra scherp geprijsd

De Kia e-Niro heeft een 64kWh batterij met een actieradius tot 455 km. 
Het vermelde rijbereik is gemeten volgens WLTP. De Private Lease-aanbieding loopt via Kia Autolease en betreft een product gecerti쏾 ceerd door Stichting Keurmerk Private Lease. Het getoonde 
Private Lease tarief is een vanaf tarief gebaseerd op een looptijd van 60 maanden en 10.000 km per jaar. De actie is alleen geldig op voorraadmodellen en is geldig t/m 31-09-2021 met een uiterlijke 
start van het contract op 30-11-2021. Bekijk de volledige actievoorwaarden op kia.com of vraag ernaar bij jouw Kia-dealer. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

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

*Volgens WLTP

VDNS Helmond 
Varenschut 21D
Tel. 0492 - 588 970
kia-vdns.nl
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Private Lease tarief is een vanaf tarief gebaseerd op een looptijd van 60 maanden en 10.000 km per jaar. De actie is alleen geldig op voorraadmodellen en is geldig t/m 31-09-2021 met een uiterlijke 
start van het contract op 30-11-2021. Bekijk de volledige actievoorwaarden op kia.com of vraag ernaar bij jouw Kia-dealer. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

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

*Volgens WLTP

VDNS Helmond 
Varenschut 21D
Tel. 0492 - 588 970
kia-vdns.nl
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Leesclubs geschiedenis en 
Engelse literatuur in 

Deurne en Nuenen zoeken 
nieuwe leden 

F | Stichting Senia

Leesclub geschiedenis Deurne
De leesclub Deurne G1 komt op 
donderdagochtend bij elkaar, rou-
lerend bij de deelnemers thuis. Het 
eerste boek dat wordt besproken is 
‘Orgelman’ van Mark Schaevers. Als 
u belangstelling heeft voor deze lees-
club, kunt u contact opnemen met 
Peter Wetsels via e-mail petdor99@
gmail.com.

Leesclub Engelse literatuur Nuenen
Leesclub Nuenen E2 komt op 
woensdagochtend bijeen, roulerend 

bij de deelnemers thuis. Deze lees-
club leest ‘The Vanishing Half’ van 
Brit Bennett. 

Voor meer informatie kunt terecht 
bij de contactpersoon van de groep, 
Dave Corben, via e-mail dave@cor-
ben.nl of telefoon 06 – 40 23 55 53.

Alle leesclubs maken gebruik van de 
door deskundigen samengestelde 
boekenlijsten van de landelijke orga-
nisatie Senia. Zie www.senia.nl voor 
meer informatie.

Golfers steunen Doctors for 
Mozambique Stichting

Op woensdag 25 augustus werd de jaarlijkse Goed 
Doelwedstrijd gespeeld door de Heren Senioren van Golfclub 
De Gulbergen. Met deze traditie geeft men aan dat golfen een 

sport is waarbij het niet alleen om het spelletje gaat, maar 
waarbij ook aan organisaties en stichtingen wordt gedacht die 

een bijdrage goed kunnen gebruiken.

Pauline van Empel, voorzitter van de Doc-
tors for Mozambique Stichting, neemt de 

cheque van penningmeester van de Heren 
Senioren, Eric Nagtegaal, in ontvangst |

 F Doctors for Mozambique

Ruim 100 heren van de golfclub speel-
den deze woensdag mee. Zij genoten 
van een stralende zonnige dag. Het was 
een gezellige en sportieve wedstrijd, 
waarbij het in eerste instantie niet ging 
om te winnen, maar om een bijdrage 
aan de Doctors for Mozambique Stich-
ting. Na afloop van de wedstrijd kon een 
bedrag van € 1.300,- aan deze stichting 
worden overhandigd. 

Selectie
Het goede doel wordt geselecteerd uit 
een aantal vooraf opgestelde criteria. 
Van belang is de kleinschaligheid en bij 
voorkeur een organisatie uit de regio 
Eindhoven-Helmond. 

Grotere projecten met een landelijke of 
internationale organisatie zullen minder 
kans maken om uitgekozen te worden. 

Spanning op de arbeidsmarkt naar regio
Na Utrecht is de spanning in Brabant het hoogst

Spanning in jaar tijd in heel Nederland 
toegenomen, het meest in Gelderland
In alle provincies was de spanning op de 
arbeidsmarkt in het tweede kwartaal van 
2021 hoger dan in hetzelfde kwartaal 
een jaar eerder. In dat kwartaal, bij het 
begin van de coronacrisis, was er een 
flinke daling van het aantal vacatures 

en een forse toename van het aantal 
werklozen. Een jaar later is het aantal 
vacatures gestegen en de werkloosheid 
gedaald, waardoor de spanning weer is 
toegenomen.
De spanning steeg het meest in 
Gelderland; het aantal vacatures nam 
toe (van 22 duizend naar 37 duizend) 

en het aantal werklozen nam af (van 40 
duizend naar 32 duizend). Kwamen in 
het tweede kwartaal van 2020 in deze 
provincie maar 55 vacatures per 100 
werklozen voor, een jaar later waren 
dat 116 vacatures. Ook in de provincies 
Noord-Brabant en Friesland steeg de 
spanning relatief sterk.

In het tweede kwartaal van 2021 was de spanning op de arbeidsmarkt het hoogst in de provin-
cie Utrecht met 130 openstaande vacatures per 100 werklozen. Op afstand volgden Noord-Bra-

bant, Zeeland en Gelderland met respectievelijk 124, 117 en 116 vacatures per 100 werklozen. 
Het laagst was de spanning in de provincie Groningen met 78 vacatures per 100 werklozen.

F | CBS

Expositie zussen Swinkels in 
't Oude Raadhuis Beek en Donk
Drie zussen exposeren 4 tot en met 26 september 2021 in 't Oude Raadhuis. 
Nina heeft workshops gevolgd bij Jan Bustin en Trudy Frenken voor schil-
dertechnieken. 

Joanita volgde workshops bij Els Geelen voor keramiektechnieken en Diana volgde 
workshops bij Jeanne Lingg om kennis te maken met glasfusing. Ze tonen hun ge-
zamenlijke werken 4 weekeinden elke zaterdag en zondag van 14:00 uur - 17:00 uur.

Kunstwerken van de zussen Swinkels | F Privécollectie Nina, Joanita en Diana

Lezing: De Magie van Tuinieren 
door Wim Paul van der Ploeg

Op dinsdagavond 21 september van 
20.00 - 22.00 uur in de bibliotheek in 
Mierlo, geeft Wim Paul van der Ploeg 
een lezing over zijn boek: De Magie 
van Tuinieren. 

De lezing is een aanrader voor iedereen 
met een warm hart voor tuinieren. In 
deze lezing neemt Wim Paul je mee op 
een reis door je tuin en tegelijkertijd een 

reis door je leven. De lezing is een uit-
nodiging om je eigen tuin, het werk dat 
je doet in de tuin en zelfs de tuinplanten 
door een andere bril te bekijken. Aan de 
hand van zijn ervaringen en foto’s vertelt 
Wim Paul over tuinen en planten in bin-
nen- en buitenland. Kosten: € 3,- voor 
bibliotheekleden en Groei en Bloei leden, 
€ 5,- voor niet-leden. Kijk op dommeldal.
op-shop.nl om te reserveren.
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1,5 KG.
Geen toegevoegde kleur en 
smaakstoffen met Prebiotica 
70% totaal vleesaandeel 
verkrijgbaar in diverse smaken.

Promise
Hondenvoer

2 KG.
Geen toegevoegde kleur en 
smaakstoffen met superfood 
blend. 65% totaal vleesaandeel 
verkrijgbaar in diverse smaken.

Promise
Hondenvoer

Hello Kitty
Vervoermandy/Kattenbak

Hondenvoer

9,95
van 19,95

Introductieprijs

Hondenvoer

9,95
van 18,95

Introductieprijs

NIEUW IN ONS 
ASSORTIMENT

Krabpaal
Loesje

Hoogte 130 cm. 
In grijs zwart of beige als 
bouwpakket.

59,95
van 109,95

STUNTPRIJS

Loesje

Hoogte 130 cm. 

59
van 109,

STUNTPRIJS

800 gram.
houdbare worst 97% totaal 
vleesaandeel, verkrijgbaar 
in diverse smaken.

Promise Worst

2,99
van 3,99

Introductieprijs.

Voor honden.
Aansluiten op 
de tuinslang.

Wasring 1-2 of 3 verdiepingen

Metalen rat/
fret/chichilla 
kooi

9,99
van 29,99

OP=OP

7,95
van 18,95

OP=OP

29,95
van 59,95
1e verdieping

39,95
van 79,95
2e verdieping

64,95
van 134,95
3e verdieping

Aanbiedingen uitlsuitend geldig bij Jumper Helmond in de maand september 2021 |  Engelseweg 196, 5705AJ  Helmond  |  0492-476243 
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Nodig je buren uit. Hang deze poster goed zichtbaar voor je raam. Alle speeldata: www.waskrachthelmond.nl

Waskracht is los!
Initiatiefnemer en speler Wim Peters: 
“Ik heb zo genoten van de leuke reacties 
van het publiek. Ze lieten zich helemaal 
meenemen in het verhaal. En daar re-
ageerden we als spelers dan weer op. 
Echt een leuk samenspel.”
“We hebben de smaak helemaal te 
pakken en merken nu al dat het spelen 
steeds beter gaat. Dat belooft nog wat. 
Komend weekend treden we maar liefst 

zes keer op. Vrijdagavond 10 september 
in Stiphout, zaterdag in Helmond-Oost 

en zondag in het centrum. Dus ik zou 
zeggen: Komt dat zien! Komt dat zien!”

BROUWHUIS De aftrap van Waskracht in Brouwhuis, 
Rijpelberg en Helmond-Noord op 4 en 5 september was een 

groot succes. Het publiek heeft veel plezier beleefd en de 
spelers daardoor ook. 

Waskracht speelde zondag  5 september bij  winkelcentrum De Bus | F Nicole Davits

“Ik heb vandaag jullie 
uitvoering bij  winkelcentrum 
De Bus bij gewoond en er erg 

van genoten! Hulde!!”

Iedereen die wel eens naar de film gaat, 
weet hoe belangrijk muziek is voor de 
sfeer en de beleving van wat je ziet. 
Bram: “Met onze muziek gaan we wat 
er gebeurt heerlijk inkleuren en aandik-
ken. We maken een scène bijvoorbeeld 
extra romantisch, spannend, tragisch 
of grappig. En voor verschillende mo-
menten gebruiken we vaste muziekjes. 
Bijvoorbeeld als de artiesten door de 
gordijnen de piste in- en uitlopen.”

Behalve de sfeer beïnvloedt de muziek 
ook hoe de voorstelling loopt. Guus: 
“Soms nemen we de leiding en reage-
ren de spelers op onze muziek. Bijvoor-
beeld, als wij stoppen met spelen, moe-
ten de spelers stil blijven staan. Dan 
kan het zomaar zijn dat Het Geweten 
het woord neemt en het publiek aan-
spreekt. Op andere momenten doen 
we het omgekeerde. Dan ondersteunen 
wij wat de spelers doen en ervaren met 
passende muziek. Zo vertellen we het 
verhaal van een cirucus in nood; met 
woorden, gebaren, prachtig aangeklede 
spelers én muziek.”

Guus en Bram zetten de
toon van de voorstelling
HELMOND Alsof ze achter de piano geboren zijn, zo lijkt het als je ze ziet spelen. Guus van Mar-
wijk en Bram Bosmans brengen de voorstelling van Waskracht tot leven met muziek. Ze spelen 

live in op wat er gebeurt en zetten de toon met elektronisch tromgeroff el, trompetgeschal, 
romantische violen en applaus.

Guus van Marwij k  en Bram Bosmans nemen om beurten de muziek bij  
de voorstelling voor hun rekening. (F1 | Anne van Damme).

HELMOND Ze nemen hem voor 
lief en zien ‘m over het hoofd. Hij 
werkt zich suf achter de scher-
men, maar dankjewel hoort hij 
niet vaak. Daar kan Barry de pis-
teknecht behoorlijk van balen. 
Toch blijft hij voor iedereen zijn 
best doen.

Barry staat als pisteknecht op de 
loonlijst maar werkt eigenlijk als een 
manusje van alles. Zo is hij ook ver-
antwoordelijk voor al het wasgoed. 
Hij moet ervoor zorgen dat zowel 
alle kostuums als ieders onder-
goed fris en beschikbaar is voor de 
voorstellingen. Daar is hij eigenlijk 

helemaal niet goed in. Vroeger deed 
Claudia dat, de vrouw van de direc-
teur, maar die is jaren geleden over-
leden na een val uit de trapeze. Wat 
er ook gebeurt, de liefde van en voor 
Eva sleept Barry overal doorheen. 
Eva is oudste dochter van de direc-
teur en net zo verliefd op hem als hij 
op haar. En ze zijn allebei verliefd 
op het circus. Met deze grote liefde 
kunnen ze alle problemen overwin-
nen. Daar zijn ze van overtuigd.

Barrie wordt gespeeld door Stef 
Mimpen (Mierlo-Hout) en William 
van der Heijden (Leonardus, bin-
nenstad).

De stille kracht achter
de schermen

Barry (William van der Heij den) en Eva (Linda van Gelder) zij n smoorverliefd 
en liefde overwint alles | F Tahné Kleij n

Waskracht heeft ook een eigen lied. Het heet: Kijk eens in de spiegel, 
iedereen doet de was. Je kunt er naar luisteren op de website van 
Waskracht onder Nieuws. Het filmpje is gemaakt door Lesley Kunstt 
en Linda van Gelder. Tekst: Wim Peters – zang: Britt – muziek: Guus 
van Marwijk – melodie Addicted to love van Robert Palmer.

Het Waskrachtlied

 F | Tahné Kleij n
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Helmond
De komende vier bijeenkomsten 
zullen plaatsvinden op onder-
staande data en locaties:

Iedereen is welkom, er staat koffie/ thee 
voor u klaar. De bijeenkomsten duren 

tot 21:00 uur en daarna kunnen we nog 
napraten onder het genot van een hapje 
en/of drankje.

Tijdens deze bijeenkomsten hebben 
we het onder andere over actuele on-
derwerpen uit de wijk, of onderwerpen 
die van belang zijn voor de wijk, buurt of 
straat waar u woont. En wanneer er pro-
blemen zijn of u ergens tegenaan loopt, 
zoeken we samen naar oplossingen.

Wanneer er onderwerpen of problemen 
zijn die voor de hele wijk gelden, kunnen 
we dit misschien opnemen in ons ver-
kiezingsprogramma voor de gemeente-
raadsverkiezingen van volgend jaar.

Een dienstbare overheid, daar staat 
CDA Helmond voor. Het welzijn van de 
bewoners van onze stad is erg belang-
rijk. Een overheid moet dienstbaar zijn, 
uitgaan van vertrouwen in de mensen 
en ook mensen in hun kracht zetten. 
Ook zien wij een belangrijke rol voor de 
afzonderlijke wijken in Helmond. Daar-
om komen we ook graag bij u langs met 
deze bijeenkomsten en stellen we tege-
lijkertijd de leden van onze wijkteams 
aan u voor. Per wijk zijn leden van de 

fractie, het bestuur en andere betrok-
ken leden verenigd in zo'n wijkteam. Die 
wijkteams staan dichtbij de inwoners 
van de wijk en staan klaar om ideeën 
met u door te nemen, zorgen weg te ne-
men of juist plannen te ondersteunen.

Andere zaken waar we bijvoorbeeld op 
ingaan tijdens wijkavonden zijn: Leeg-
stand winkels, woningbouw, bereik-
baarheid en de collegeplannen voor een 
autoluw centrum.

Woningbouw voor starters voor Hel-
mond-Noord, in Dierdonk de fietsstro-
ken Bakelsedijk/Dierdonk en de N279. 
De toekomst van het wijkgebouw zal 
een thema zijn in Helmond-Oost. De 
verkeerssituatie in de Heistraat, het 
gebruik van het wijkpark en de Traverse 
(Ruit N297) zijn enkele onderwerpen 
die wij zullen bespreken wat betreft de 
Binnenstad.

Kortom, er valt genoeg te bespreken en 
wij zijn ook benieuwd wat u nog hebt 
toe te voegen aan al deze onderwerpen. 
Daarom zien we u graag op bovenstaan-
de data om met ons in gesprek te gaan 
over uw wijk.

Wij kbij eenkomsten
september/oktober
HELMOND Voor de zomer heeft het CDA al enkele wijkbijeenkomsten georganiseerd.
Enthousiaste en betrokken wijkbewoners zijn met ons in gesprek gegaan over de situatie bij 
hen in de buurt. Nu de zomervakantie voorbij is, gaan wij ook weer verder met deze wijkbijeen-
komsten. We willen natuurlijk wel mensen uit alle wijken van onze stad hebben gesproken.

Woensdag 15 september 
om 19.30 uur voor het 
Centrum, Annawijk en Suyt-
kade in Hotel St. Lambert.

Dinsdag 21 september 
om 19.30 uur voor Helmond-
Noord en Dierdonk in 
Wijkcentrum De Boerderij.

Woensdag 29 september 
om 19.30 uur in Wijkhuis 
de Lier voor de bewoners 
van Helmond-Oost.

Wijkcentrum De Boerderij in Helmond-Noord | F CDA Helmond

Wijkhuis de Lier in Helmond-Oost    

Woensdag 6 oktober 
om 19.30 uur voor de 
Binnenstad in Wijkhuis 
Bredeschool De Fonkel.  

De laatste maanden hebben wij in Helmond 
te maken met de nodige onrust op verschil-
lende terreinen. Het meest opvallende dos-
sier is wel de sloop van het Aambeeld en 
alle perikelen die daarmee samenhangen. 
Wij hebben gezien dat het vertrouwen van 
een groot deel van de Stiphoutse bevolking 
een klinke dreun heeft gekregen. 

Dat heeft alles te maken met de manier waar-
op het gemeentebestuur communiceert, 
of beter gezegd niet communiceert, met de 
bevolking. Het college laat zich zich in eerste 
instantie niet uit over een probleem en laat al-
tijd ‘een woordvoerder’ commentaar leveren 
in de krant en is zelf onzichtbaar in de wijk. 
Pas als het echt begint te knellen en de on-

rust tot een kookpunt is gekomen komt het 
college in beweging. Het is helemaal niet zo 
moeilijk om de bevolking mee te nemen in be-
sluitvorming. Daarbij is luisteren een eerste 
vereiste en daar ontbreekt het m.i. aan. Het 
hele proces is nu verzand in een welles nietes 
verhaal en de projectontwikkelaar dendert 
door met zijn plannen en het lijkt er op dat de 
ene pesterij de andere volgt. Waar is de regie 
van het stadsbestuur? De gemeenteraad gaat 
zich nu buigen over de plannen omdat CDA 
Helmond een verzoek heeft gedaan om e.e.a. 
te bespreken. 

De raad kan en moet zich nu uitspreken over 
de plannen en dient daarbij het algemeen be-
lang mee te wegen in een uiteindelijk besluit. 

Het Multi Fuctioneel Centrum in Stiphout 
kent veel gebruikers en het is de kloppende 
ader voor het verenigingsleven in Stiphout. 
Daarvoor dienen wij oog te hebben. Die be-
langen wegen voor het CDA heel zwaar. 

Kijk ook eens naar de hele geschiedenis rond 
de zonnevelden. Maanden zijn wij er met zijn 
allen mee bezig geweest en het uiteindelijke 
resultaat is dat de plannen voor de zonnevel-
den naar de prullebak werden verwezen. Het 
geheel heeft dus veel verliezers en frustratie 
opgeleverd. In onze beleving had veel onrust 
voorkomen kunnen worden als er vanaf het 
begin geluisterd was door het college. Kom 
uit die ivorentoren en luister nu eens naar 
‘het volk’! Als we inwoners vanaf het begin 

meenemen in de plannen en ze niet constant 
overvallen met besluiten dan vergroot dat het 
draagvlak en het begrip. Moet daarmee altijd 
‘het volk’ zijn zin hebben? Nee, natuurlijk niet 
maar met luisteren komen we een heel eind 
verder.

Ron Peters,
burgercommissielid voor het CDA

Is luisteren 
echt zo moeilijk?

www.cda.nl/noord-brabant/helmond
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VOOR EEN LAND
WAT WE DOOR 
WILLEN GEVEN.

Senioren 
in Helmond

Vanwege corona kon er helemaal niets 
en mooie evenementen als Koningsdag, 
Kasteeltuinconcerten, grote kermis, 
Kasteel van Sinterklaas etc. konden alle-
maal niet plaatsvinden. Dat is een ramp 
voor de organisatoren maar zeker ook 
voor de Helmonders die graag evene-
menten bezoeken. Aan het gemeentelijk 
evenementenbeleid zit geen einddatum. 
Als de gemeenteraad van mening is dat 
het beleid moet veranderen dan kan het 
daarvoor een nieuw besluit nemen. In 
de huidige nota (2019) geeft het college 
aan te willen sturen op meer evene-
menten voor jeugd en jongeren. CDA 
Helmond steunt deze aanpak maar wil 

toch ook vooral de andere doelgroepen 
en zeker de wijken hierbij niet vergeten. 
Een ander punt van zorg dat wij op dit 
moment hebben is de teruggang bij in-
stellingen, verenigingen en groepen die 
altijd de evenementen organiseren. Veel 
vrijwilligers zijn gestopt of zijn iets an-
ders gaan doen. 
Door corona hebben veel organisaties 
toch wel wat ‘klappen’ gehad en daar 
moeten we als gemeente oog voor heb-
ben. Wij hopen allemaal dat in de loop 
van 2021 en zeker in 2022 weer wat 
meer georganiseerd kan en mag wor-
den. De aanvragen die ingediend wor-
den moeten getoetst worden op haal-

baarheid en we moeten zorgen voor een 
stuk spreiding over de stad. Natuurlijk 
zijn de bekende plekken in ons centrum 
vaak voor de hand liggend. Bij de subsi-
dieverstrekking dienen wij als gemeente 
goed te kijken waar de gelden terecht 
komen. Subsidies voor commerciële 
partijen die evenementen organiseren 
moeten we goed monitoren. Als we 
ons alleen maar blind staren op de zo-
genaamde grote evenementen dan kan 
dat leiden tot minder subsidie voor de 
kleinere wijkevenementen en dat kan de 
bedoeling niet zijn.

CDA fractie Helmond

Evenementenbeleid in Helmond
HELMOND In 2019 stelde de gemeenteraad van Helmond het vernieuwde evenementenbeleid 

vast. In het voorjaar van 2021 stelde het college van B&W vervolgens het uitvoeringskader vast. 
Een vastgesteld beleid is natuurlijk nodig om alle aanvragen in goede banen te leiden en te zor-
gen dat er over de hele stad een goede verdeling is van de evenementen. Het jaar 2020 is voor 

de evenementen in onze stad een ‘rampjaar’ geworden. 

Dit kan variëren van een gezellige avond waarin we samenkomen, bijkletsen en elkaar beter leren kennen tot een 
debatavond waar we sparren over wat wij als jeugd nu belangrijk vinden voor de stad Helmond en wat we eventueel 
voor de stad zouden kunnen betekenen. In de toekomst is het de bedoeling dat we op regelmatige basis activiteiten 
organiseren. Dit natuurlijk in overeenstemming met de leden. De contacten lopen en we kijken erg enthousiast 
naar wat de toekomst voor deze groep te brengen heeft. Meedoen? Mail naar: info@cdahelmond.nl 

De groep jeugdleden binnen het CDA is de afgelopen tijd aardig gegroeid. 
Na overleg met het bestuur is daarom bedacht om met deze jongeren een leuke 
groep te gaan vormen en hier activiteiten mee te organiseren. 

Het dagelijks bestuur van CDJA  | F Dirk Hol

In Helmond bestaat een derde van de inwoners uit senioren en dat is 
een groep waar best meer rekening mee mag worden gehouden. Als 
we kijken naar de huisvesting, de zorg, de mobiliteit en de veiligheid 
dat zijn er zeker nog slagen te maken.

Het CDA werkt nauw samen met Ouderenverenigingen zoals KBO-Bra-
bant, PVGE( Philips) en PCOB, dit krijgt o.a. vorm door deelname in 
besturen van deze organisaties en regelmatig overleg. Zo blijven we op 
de hoogte van de praktische vragen waar we voor gesteld worden en 
kunnen we werken aan haalbare oplossingen. Daarnaast zijn er nog 
veel andere verenigingen, die zich met ouderen bezighouden waarmee 
het CDA actieve contacten heeft.

In ons vorige verkiezingsprogramma spraken we al over zorg voor onze 
ouderen en jongeren want beiden hebben aandacht nodig. We moeten 
de mensen, die hun hele leven gewerkt hebben en nog steeds actief 
zijn als vrijwilliger of zich regelmatig inzetten voor kinderen en kleinkin-
deren, het gevoel geven dat ze in een stad wonen waar het goed leven is 
en rekening wordt gehouden met hun wensen en verlangens. Bedenk 
ook dat ouderen koopkracht vertegenwoordigen, want zonder hen kan 
de middenstand en horeca in de stad overdag praktisch wel sluiten. 

Het mag duidelijk zijn, dat we de groep tussen de jongeren en de ou-
deren niet vergeten want zij behoren veelal tot de generatie die in de 
bestuurdersstoel zit. Wij willen graag dat iedere generatie kennis heeft 
van de andere generatie en dat we die groepen bij elkaar brengen. Niet 
voor niets kiezen wij voor de komende verkiezingen de slogan: samen 
moet het lukken!

Het is nodig dat er de nodige aandacht wordt besteed aan senioren-
huisvesting en dat de mogelijkheden om ouderen langer in hun eigen 
vertrouwde omgeving te laten wonen maximaal worden ingezet. We 
willen daarom de samenwerking tussen professionele zorgverleners 
en wijkorganisaties versterken. Ook meedenken? Laat het ons weten 
via onze website: info@cdahelmond.nl 

F | Shutterstock

Helmond
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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

Gratis fotoshoots voor ernstig zieken tij dens de Betekenisweek
Herinneringen maken en vastleggen met de Moment Design techniek

Een ziekte maakt alles anders: je lijf, je 
toekomst, de manier waarop je naar de 
wereld kijkt. Als er in deze periode iets is 
om je aan vast te houden, dan zijn het 
wel de mensen die dicht bij je staan. 
Maar als alle aandacht uitgaat naar de 
zieke én de ziekte, komt het er vaak niet 
van om deze mensen te vertellen hoe-
veel ze voor je betekenen. Een Moment 
Design fotoshoot is dan een uitgelezen 
moment. 

Herinneringen maken 
“We zetten de tijd heel even stil”, ver-
telt trouwfotograaf Nando Harmsen 
uit Helmond, één van de deelnemende 
fotografen. “Niet de ziekte staat cen-
traal, maar de mensen. We halen mooie 
herinneringen op en maken ondertus-
sen weer nieuwe. Er is ruimte voor elk 
gevoel, elke emotie. Het resultaat zijn 
mooie en tastbare herinneringen aan 
een innige vriendschap of liefdevolle re-
latie. Onvergetelijk!”
Deelnemers kiezen zelf met wie ze 
op de foto gaan. Dat kan een partner 
zijn, een kind, vader, moeder, vriend 

of vriendin. Of misschien wel het hele 
gezin. Nando: ”Samen sta je stil bij wat 
je voor elkaar betekent. Als fotograaf 
help ik daarbij met verrassende vragen 
en kleine opdrachten of spelletjes. Zo 
ontstaan spontaan hele fijne, onverge-
telijke en fotogenieke momenten. Van 
schaterlach tot tranen van geluk, heel 
ongedwongen.” 

Natuurlijke foto’s
Bij Moment Design draait het om spon-
tane en ongeposeerde foto’s. Het liefst 
buiten, op een mooie of betekenisvolle 
locatie met natuurlijk licht. Met speciale 
vraagtechnieken worden echte, oprech-
te momenten van verbinding gecreëerd. 
Geen ongemakkelijke houding of ver-
plicht lachen naar de camera, maar juist 
alle aandacht voor elkaar en genieten 
van het moment.  

Brok in mijn keel
“Fotograferen voor de Betekenisweek 
herinnert mij eraan waarom ik Moment 
Design fotograaf ben geworden”, aldus 
Nando. “Het zijn zulke indrukwekkende 

verhalen die je hoort. In de fotoshoot 
leggen we het accent op de lichtpunt-
jes. Want hoe akelig een ziekte ook is, 
die zijn er altijd. Dat blijkt wel, want er 
wordt echt heel veel gelachen tijdens 
zo’n fotoshoot. Wat ik voor mijn camera 
zie gebeuren, toont hoe krachtig de lief-
de is. Ik krijg er zelf regelmatig een brok 
van in mijn keel. Maar als ik de reacties 
zie bij het presenteren van mijn foto’s, 

dan voel ik me zó bevoorrecht. Het zijn 
foto’s waar het leven en de liefde vanaf 
spat. Een groter cadeau kun je iemand 
niet geven.”

25 september tot en met 10 oktober
Wie voor een gratis fotoshoot in aan-
merking wil komen, kan zich tot 18 
september inschrijven via www.mo-
mentdesigncollectief.nl/aanmelden-be-

tekenisweek. Uit alle aanmeldingen 
worden 50 deelnemers geloot. De foto-
shoots vinden plaats in de week van 25 
september tot en met 10 oktober. 
Meer informatie
Meer informatie over de actie vind je op 
www.momentdesigncollectief.nl/bete-
kenisweek. De actie is ook te volgen via 
facebook: www.facebook.com/
momentdesigncollectief.    

REGIO Voor het vijfde jaar op rij organiseren de fotografen 
van het Moment Design Collectief dit jaar de Betekenisweek. 
Tussen 25 september en 10 oktober krijgen 50 mensen met 

een ingrijpende ziekte een gratis fotoshoot aangeboden. 
Zij kunnen voor even hun ziek-zijn vergeten en ten volle 

genieten van het moment. 

F | Moment Design Collectief – Jessica de Vroege Fotografi e
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Kom naar de open dag 
van Fitnessclub Helmond
op zondag 12 september

HELMOND Wacht je op een goed moment om aan de slag te gaan met je
 sportieve doelen? Kom dan zondag 12 september naar onze open dag! Dit is dé 
kans om een kijkje te nemen in onze fi tnessclub, vragen te stellen en te ontdek-
ken of onze club bij jou past. Wanneer jij je inschrijft tijdens de open dag op 12 
september, profi teer je van onze open-dag-actie. Je betaalt dan namelijk geen 

inschrijfgeld à € 25,- en ontvangt € 10,-  shoptegoed om te besteden 
in onze ledenwebshop.

Sporten tijdens corona
In onze fitnessclub nemen wij nog altijd verschil-
lende maatregelen om te kunnen voldoen aan de 
richtlijnen van de 1,5-meter-samenleving. Er is 
voldoende ruimte tussen de fitnessapparatuur en 
door de gehele ruimte vind je desinfectiedoekjes 
om de fitnessapparatuur na gebruik schoon te 
maken. Ook de groepslessenzaal is ingericht om te 
sporten op 1,5 meter. 

Verbeter je weerstand door regelmatig te sporten
Sporten is niet alleen gezond, maar draagt ook bij 
aan een goede weerstand. Een goede weerstand 
is, helemaal in deze tijd, van groot belang. Door 
regelmatig te sporten en te bewegen kun je je weer-
stand vergroten, zodat je minder vatbaar bent voor 
virussen en infecties. Onze fitnesscoaches helpen 

jou graag met het bereiken en behouden van een 
sportieve levensstijl. 

Onze succesformule
We bieden onze nieuwe leden vrijblijvend een gratis 
fitheidstest aan. Aan de hand van deze resultaten 
én jouw doelstellingen, wensen en mogelijkheden 
wordt er vervolgens een persoonlijk programma 
opgesteld tijdens een eerste introductieles. De spe-
ciaal voor jou samengestelde oefeningen voer je uit 
onder begeleiding van de fitnesscoach. Na afloop 
wordt er nog een tweede introductieles ingepland, 
zodat je de eerste keren dat je bij ons komt sporten 
intensief begeleid wordt. Vervolgens maken we ie-
dere 6 weken met jou een afspraak. Tijdens deze 
afspraak kunnen we jouw trainingsschema bekij-
ken en waar nodig aanpassen, een meetafspraak 

inplannen of jouw conditie testen met de fitheids-
test. Zo kunnen we jouw voortgang goed in de gaten 
houden en indien nodig bijsturen!

Abonnementen voor 3 maanden
Weet je niet zeker of fitness en het volgen van 
groepslessen wel iets voor jou is? Probeer het! Een 
abonnement bij onze fitnessclub is namelijk voor 
drie maanden en vervolgens maandelijks opzeg-
baar. Kies je voor een jaarabonnement, dan kun je 
kosteloos jouw abonnement tijdelijk stopzetten.

Open-dag-actie
Tijdens onze open dag kun je profiteren van een 
leuke actie! Wanneer jij je op zondag 12 september 
tussen 10.00 – 16.00 uur inschrijft als nieuw lid, 
hoef je geen inschrijfgeld te betalen ter waarde van 

€ 25,-. Daarnaast ontvang je bij jouw inschrijving 
€ 10,-  shoptegoed om te besteden in onze leden-
webshop! Om te profiteren van deze open-dag-ac-
tie kun je ook de hele dag via de website inschrijven 
(www.fitnessclubnederland.nl/inschrijven).  
Wil je meer weten over ons? Volg ons dan via Insta-
gram en Facebook.

Fitnessclub Helmond. Voor jou dichtbij.
Adres: Rivierensingel 90, Helmond
Telefoonnummer: 0492-517180
E-mail: helmond@fitnessclubnederland.nl 

www.fitnessclubnederland.nl/clubs/helmond

Fitnessclub Nederland is de trotse partner 
van schaatsster Irene Schouten.

F | Fitnessclub Nederland

De reis van dementie, wat kom je tegen?
Informatieve bijeenkomst in bibliotheek Helmond

De reis van dementie
Wanneer je te maken krijgt met demen-
tie, komt er een hoop op je af. Er ont-
staan vragen over onderwerpen waar 
je nog nooit aan hebt hoeven denken. 
Kan de persoon met dementie thuis 
blijven wonen, hoe kan deze het beste 
ondersteund en geholpen worden, wat 
betekent het om mantelzorger te zijn 
van iemand met dementie en waar kan 
je terecht tijdens deze reis?

Ieke Bron, coördinator netwerk de-
mentie Helmond-de Peel, zorgt voor 
een plenair verhaal over de reis van de-
mentie en de ‘haltes’ die je op deze reis 
tegenkomt. Daarna zullen de drie haltes 
kort besproken worden door professio-
nals die daar in de praktijk mee werken. 
Er wordt stilgestaan bij mantelzorg, 
dagbesteding en uit huis gaan wonen. 
Sprekers zijn onder andere casemana-
gers dementie van Savant, Zorgboog en 
Samen Verder, maar ook coördinatoren 
van dagbestedingsplekken in Helmond.

Vragen staat vrij
Na de informatieve presentaties is er 
vanaf 20 uur ruimte om al je vragen te 
stellen. Wil je meer weten over man-

telzorg? Of heb je juist vragen over 
dagbesteding of uit huis gaan wonen? 
Per onderwerp kunt u terecht bij de 
desbetreffende sprekers en aanwezige 
professionals.

Waarom een 
‘Dementievriendelijk Helmond’
Steeds vaker zullen mensen met de-
mentie tussen ons wonen. Ze zijn fa-
milie, partner, vriend, sportmaat, lid van 
vereniging of klant. Diverse partners op 
het gebied van zorg en welzijn hebben 
de afgelopen jaren hun krachten ge-
bundeld en werken nu samen aan een 
dementievriendelijk Helmond. Hierdoor 
kunnen mensen met dementie en hun 
naasten zo lang mogelijk meedoen aan 
zoveel mogelijk dagelijkse activiteiten in 
de gemeente. 

Alles wat je moet weten
Wat: Informatieavond ‘De reis van de-
mentie’
Wanneer: maandag 20 september
Inloop met koffie/thee: 18.30 uur
Start programma: 19.00 uur
Einde programma: 21.00 uur
Waar: Bibliotheek Helmond, 
Watermolenwal 11

Opgeven: www.bibliotheekhelmond.nl 
of via telefoonnummer 0492 - 522 220
De toegang is gratis. 

In verband met de coronamaatregelen 
zijn de plaatsen beperkt, dus geef je als-
jeblieft op.

HELMOND Op maandag 20 september vindt in de bibliotheek in Helmond een informatieve bij-
eenkomst plaats in het kader van Wereld Alzheimerdag 2021. De avond wordt georganiseerd door 

Dementievriendelijk Helmond. Je bent van harte welkom van 19 tot 21 uur. Aanmelden kan op bilbi-
otheekhelmondpeel.nl via het kopje ‘activiteiten’. Liever even bellen? Dat kan naar 0492 - 522 220.

F | Bibliotheek Helmond Peel

H.A.C.-junioren succesvol 
bĳ  Brabantse 

Kampioenschappen

's Morgens in de nog frisse ochtend wist het meisjesestafetteteam 
(Zenn, Hedwig, Isa en Nina) de derde plek te bemachtigen op de 4 
x 60m. Maar de echte kampioen was Teije (foto), die maar liefst 4 
medailles wist te behalen: goud op de 80m horden (13,34s), dis-
cuswerpen (27,50m) en speerwerpen (35,68m) en zilver bij het 
hoogspringen (1,55m). Proficiat allemaal! Voor meer info zie www.
hac-helmond.nl.

HELMOND | RIJEN Op zaterdag 4 september werden 
de Brabantse Kampioenschappen voor CD-junioren 

gehouden in Rijen. De Helmondse Atletiek Club had ook 
atleten afgevaardigd en een aantal van hen wisten een 

podiumplek te behalen. 

Teij e wist maar liefst 4 medailles te behalen | F H.A.C. Helmond
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Streep alle woorden weg, de overgebleven letters vormen een woord, mail dit 
woord samen met uw naam, tel.nr. en adresgegevens vóór woensdag 15 september

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

ACCORDEREN • AFDAK • AFRIT • AFTASTEN • ALTIJD • BAOBAB • BICEPS
CAMEMBERT • CONCOURS • DRANK • EETBAAR • FOBIE • HAMSTERAAR

HARTJE • KALMTE • KWIJTRAKEN • OORKONDE • ORAKEL • PRAAG
SHAMPOO • SYNAGOGE • TOPOGRAFIE • TORNADO • VREEMDE

ZEPEN • ZITPLAATS • ZWEMBROEK

Maak kans op een: 

cadeau-
bon*

(t.w.v. € 35.00)

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

woonaccessoires kunt kopen!
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Huldiging Helmondse deelnemers
Paralympische Spelen

Waar: Stadspark de Warande bij het Caratpaviljoen 
Wanneer: dinsdag 14 september, de huldiging start om 17.15 uur, inloop vanaf 
17.00 uur

Programma 
De huldiging start om 17.15 uur (inloop vanaf 17.00 uur). Het programma wordt 
muzikaal begeleid door Fanfare de Vooruitgang. Ceremoniemeester Patrick 
Houthooft verzorgt het welkomstwoord en gaat in gesprek met Niels Vink, 
Frederique van Hoof en Amy Siemons over hun ervaringen tijdens de Para-
lympische Spelen. Verder houdt burgemeester Blanksma een speech. Ook de 
Commissaris van de Koning is aanwezig bij de huldiging. 

Het is van belang om rekening te houden met de volgende afspraken 
tijdens de huldiging:
• het naleven van de coronaregels (1,5 meter afstand, geen handen 
 schudden etc.)
• gebruik te maken van de aanwezige zitplaatsen
• kom zo veel als mogelijk met de fiets vanwege beperkte parkeerruimte 

HELMOND Van 24 augustus tot en met 5 september 
vonden de Paralympische Spelen in Tokio plaats. De Hel-
mondse topsporters Niels Vink, Frederique van Hoof en 

Amy Siemons maakten onderdeel uit van TeamNL. 
Op dinsdag 14 september om 17.15 uur vindt er een huldi-

gingsmoment plaats in de Warande. Samen vieren we 
hun prachtige prestaties tijdens de spelen. 

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 
 

 

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 sep-

tember van 13.00 uur tot 16.00 uur. U 
kunt bij ons terecht voor gratis reparaties 
van onder andere huishoudelijke appara-
tuur, elektrische gereedschappen, video/
audio, speelgoed, computers en fietsen. 

Alle Helmonders zijn welkom! Voor 
verdere info zie onze Facebook-pagina 
www.facebook.com/repaircaferijpelberg.

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.

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.’

BINNENSTAD Martien van den Berk-
mortel en Henk van Lieshout exposeren 
vanaf 7 september 15.00 uur tot en met 
20 oktober in wijkhuis De Fonkel. Het 
werk bestaat uit schilderijen gemaakt in 
acryl, ieder zijn eigen inspiratie en tech-
niek. Beiden zijn al jaren verantwoorde-
lijk voor het organiseren van de exposi-
ties in De Fonkel, na een lange periode 
starten ze nu op met eigen werk. Martien 
van den Berkmortel heeft al een lange 
schildershistorie en al diverse exposities 
achter de rug. 

Zijn werk is heel divers en kleurrijk, on-
derwerpen van realistisch tot abstract. 
Henk van Lieshout is ook al jaren actief, 
eerst tekenen en later schilderen. Ook 
Henk heeft al vaker geëxposeerd. In zijn 
schilderijen spelen kleuren en natuur 
een belangrijke rol. 

Beide schilders zijn in een groep actief 
met schilderen in het hobbycentrum 
Het Baken in Helmond. De expositie in 
De Fonkel is te bezoeken tijdens de ope-
ningstijden van het wijkhuis, te vinden 
aan de Prins Karelstraat 123.

tember van 13.00 uur tot 16.00 uur. U 
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Kom eens langs en laat je verrassen!
HELMOND Ben je op zoek naar een hele fi jne basisschool 

voor je kind(eren)? Een school die kinderen cognitief uitdaagt, 
werkend vanuit inventiviteit, originaliteit en creativiteit? Zoek 
je een school waar kinderen hun persoonlijkheid kunnen ont-

plooien? Maak dan eens kennis met onze school! 

Maandagavond 13 september vertellen 
we je graag heel veel over ons mooie on-
derwijs, waar kinderen met hoofd, hart 
en handen leren in élke les. We laten je 
de prachtige en uitdagende materialen 
zien, waarmee de kinderen spelen en 
werken en er is volop gelegenheid om 
vragen te stellen. 

Na deze avond ben je vast en zeker 
benieuwd naar hoe het vrijeschoolon-
derwijs er in de praktijk uitziet! Je kunt 
woensdagochtend 15 september van 
9.00 en 11.00 je nieuwsgierigheid de 
kans geven en op onze inloopochtend 
zien hoe de meesters en juffen het 

vrijeschoolonderwijs vormgeven, aan-
gepast aan de verschillende leeftijdsfa-
sen van de kinderen. 

Vrijeschoolonderwijs in Helmond
Al meer dan 40 jaar ontdekken en ont-
wikkelen we talenten bij kinderen. In 
de peuter- en kleuterklassen spelen en 
werken we naar hartenlust met natuur-
lijke materialen. Door te spelen en te 
bewegen, door liedjes, spelletjes en ver-
halen wordt de basis gelegd voor ‘een le-
ven lang veel willen leren’. Gedurende de 
basisschooltijd komt alle leerstof voorbij 
die de kinderen nodig hebben om later 
naar het voortgezet onderwijs te gaan. 

Daarnaast doen we nog heel veel meer. 
De kinderen spelen toneel, maken mu-
ziek, tuinieren, metselen, werken in de 
houtwerkplaats, schilderen, handwer-
ken, doen euritmie en beleven intensief 
de seizoenen en de natuur. We sluiten 
hierbij aan bij de leeftijdsfasen van de 
kinderen en brengen de leerstof tot le-
ven. We motiveren en stimuleren, zodat 
de kinderen werkend met hun hoofd, 
hun hart en hun handen kunnen uit-
groeien tot zelfbewuste mensen die hun 
weg door het leven vinden! 

Kindercentrum de Kindertuin 
Natuurlijk kun je bij ons ook terecht voor 
kinderopvang en kan je kind bij ons naar 
de peutergroep. Dagopvang Hazeltje en 
de peutergroepen Hompeltje en Pom-
peltje bieden een warme en rustige 
omgeving waar kinderen samen spelen 
onder de hoede van gediplomeerde leid-

sters. Spelen, zingen, broodjes bakken, 
knutselen en lekker naar buiten! Het 
samen eten en drinken is elke dag weer 
een moment van aandacht en rust; ook 
later, in de basisschool en bij de buiten-
schoolse opvang! Het vaste ritme in de 
peutergroep en de dagopvang biedt de 
kinderen vertrouwen, waardoor ze zich 
optimaal kunnen ontwikkelen totdat ze 
dan eindelijk 4 jaar zijn en naar de ‘ech-
te school’ mogen, waar we werken met 
een continurooster. Voor buitenschool-
se opvang is je kind van 4 tot en met 
12 jaar daarna van harte welkom bij De 
Boomhut.

Kom eens langs
Wil je ook kennismaken, sfeer proeven 
en zien hoe fantastisch onze kinderop-
vang en ons onderwijs zijn? Dan nodi-
gen we je van harte uit op onze informa-
tieavond en inloopochtend! We leiden je 

rond door de school en de Kindertuin en 
natuurlijk laten we onze ‘groene’ speel-
plaatsen met de door kinderen gemaak-
te bouwwerkstukken zien. 

Je bent van harte welkom. Meld je snel 
aan en laat je positief verrassen!

Waar? Vrije School Peelland 
Wat? Informatieavond en 
inloopochtend
Wanneer? Maandagavond
13 september van 20.00 
tot 22.00 uur en woens-
dagochtend 15 september 
van 9.00 tot 11.00 uur. 
Hoe? Na aanmelding: 
0492 – 547 628 of via 
www.vrijeschoolpeelland.nl. 
Waarom? Omdat je 
positief verrast wordt!

Vanwege corona staan de kramen ex-
tra ver uit elkaar, houden wij 1,5 meter 
afstand en is er een speciale looproute. 
Naast het marktgedeelte staat onze oud 
en vertrouwde huis-DJ Nick Lebeat op 
het terras van het Ketelhuis met zijn 
lekkere FeelGood tunes om de sfeer nog 
meer te verhogen. Er kan vanwege coro-
na niet gedanst worden, maar zeker wel 
genoten! Het Ketelhuis zorgt voor een 
mooi groot terras. 
Dus kom gezellig shoppen en genie-
ten van de prachtige producten die de 
deelnemers voor jou hebben gemaakt 

of verzameld. Probeer de drukte te 
vermijden door tussen 12:00 en 14:00 
uur of tussen 16:00 en 18:00 uur te 
komen. Tussen 14:00 en 16:00 uur ko-
men gewoonlijk de meeste bezoekers. 
We zien je graag! De FeelGood Market 
staat voor een lekker dagje uit (voor 
het hele gezin) met heel veel mooie en 
originele producten, workshops (vooral 
veel voor kinderen), fijne live muziek en 
superveel lekkere en aparte (bio)hapjes. 
En omdat FeelGood voor ons ook gaat 
over duurzaamheid en FairTrade, zijn 
de meeste producten handgemaakt, zo 

mogelijk van gerecyclede materialen en 
streekproducten. Everything to make 
you FeelGood!

Waar: Ketelhuisplein, Ketelhuisplein 1,
Strijp S, 5617 AE Eindhoven 
Wanneer: 19 september 2021,
12:00-18:00 uur
Gratis entree!

www.feelgoodmarket.nl
info@feelgoodmarket.nl
Like us on Facebook!
www.facebook.com/FeelgoodMarket

Vakantiegevoel op de FeelGood Market 
op 19 september 2021

EINDHOVEN Kun je ook nog wel wat vakantie gebruiken? Kom gezellig naar de 
FeelGood Market op 19 september en laat je inspireren en verrassen door de handgemaakte en 

unieke producten en fi jne mensen. Zo is de FeelGood Market altijd goed voor dat vakantiegevoel, 
wat ontspanning, lekker eten en drinken, inspiratie en een leuke middag! Uiteraard gratis, 

op het Ketelhuisplein in Strijp S, Eindhoven. 

F | Feelgood Market

Cadeautje voor
mantelzorgers

HELMOND 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/mantelzorg-
waardering. 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 telefoonnummer 0492 - 598 988
West: Westwijzer, Cortenbachstraat 70

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

hartstichting.nl
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Veilig op elke hoogte. DIRKS

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

Ladders & trappen   Kooiladders

Steigers    Valbeveiliging

Moduletrappen

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

Ingezonden politiek bericht

En het verleden dan?
Ingezonden politiek bericht: reactie op het artikel ‘Ou-
deren in Helmond; het heden en de toekomst’ van Bach 
plus en Helder Helmond (gepubliceerd in de editie van 
De Loop van vrijdag 3 september 2021).

Als leden van 50PLUS Helmond waren we blij verrast 
met het artikel van Jacqueline Bach van Bach Plus over 
ouderen in Helmond in De Loop van 3 september j.l.. Het 
doet ons deugd dat er meer lokale partijen zich bezig hou-
den met vraagstukken van ouder worden. 

Ouderen, een groep mensen die je niet (meer) over het 
hoofd kunt en mag zien; de coronaperikelen hebben dat 
meer dan eens duidelijk gemaakt. In het artikel van Bach 
Plus wordt daar dan ook de nodige aandacht besteed. De 
titel triggerde: “het heden en de toekomst”. Maken oude-
ren de toekomst? 
Wij denken van niet. Naar ons idee verbinden ouderen 
het verleden met het heden. Ouderen zijn vitaal en zijn 
verhalenvertellers. Ouderen dragen ook economisch 
enorm bij aan een leefbare samenleving! Ouderen waar-
deer je om hun zijn, om hun kwaliteiten, om hun inzet en 
om hun betrokkenheid! Ouderen doen ertoe! Ze zijn het 
cement van de huidige samenleving.
Het zullen met name de jongeren zijn die de verbinding 
leggen tussen heden en de toekomst. Dat ze daarbij ge-

bruik kunnen maken van waarden, normen en ervaring 
van de ouderen kan een plus zijn. Jong gedaan, oud 
geleerd of andersom? Andersom? Dat is een klein beet-
je verwarrend. Welke variant is hier aan de orde: 1) jong 
gedaan, oud geleerd, 2) oud geleerd, jong gedaan of 3) 
oud gedaan, jong geleerd?
Het is spijtig dat deze subtitel niet helder uit de doeken 
werd gedaan. Waarom spijtig? Omdat het van belang is 
en blijft dat er aandacht is voor de positie van ouderen 
(de intentie van dit artikel nemen we aan!) 
Het creëren van een (goede) verbinding, los gezien van 
de familierelaties, tussen jong en oud onderschrijven we. 
Maar daarbij zullen de jongeren aan zet zijn; de ouderen 
brengen mee hoe het vroeger was. Laat de toekomst over 
aan de jongeren.

Frans Mol
Fractie 50PLUS Helmond

De Dierenbescherming zoekt collectanten in Stiphout
Doe mee tijdens de collecteweek van 3 tot en met 9 oktober

Ze doen dit met liefde, maar kunnen dit 
alleen blijven doen met de steun van 
leden, donateurs en gulle gevers. In de 
week van 3 tot en met 9 oktober vraagt 
de organisatie om steun tijdens de jaar-
lijkse collecteweek. Geef je op als collec-
tant en loop tijdens de collecteweek met 
ons mee.

Meld je aan
Dieren verdienen de ruimte en een 
gezonde leefomgeving. Daarom is het 
doorzetten van de enige diergerichte 
collecteweek des te belangrijker. Hoe 
meer collectanten aan de slag gaan, hoe 
groter de opbrengst voor hulp aan dieren 
in nood. Help de Dierenbescherming in 
de strijd tegen dierenleed en meld je aan 

als (online) collectant: www.dierenbe-
scherming.nl/collecte.

Het werk van 
de Dierenbescherming
In Nederland leven miljoenen dieren. 
Huisdieren, landbouwdieren en wilde 
dieren. Deze dieren hebben zelf geen 
stem en komen daardoor helaas nogal 
eens in de verdrukking. De Dierenbe-
scherming komt op voor deze dieren. 
We doen dit onder meer met hoogwaar-
dige dierenhulp, voorlichting, educatie 
en beïnvloeding van beleid. Ons streven 
is om dierenleed te voorkomen, zodat 
redden minder vaak nodig is. Maar als 
dieren dan toch in nood raken, zijn wij er 
om ze te redden en op te vangen. 

Een aangereden kat, een verwaarloosde 
hond of een konijn dat achter is gelaten 
in het park, ze kunnen op de hulp van de 
Dierenbescherming rekenen. Die hulp 
gaat dag en nacht door.

De Dierenbescherming is haar collec-
tanten daarom extra dankbaar voor de 
tijd en inzet en hoopt dat deze inzet 
wordt beloond. Miljoenen dieren in de 
vee-industrie hebben een beter leven 
dankzij het Beter Leven keurmerk van 
de Dierenbescherming en de organisa-
tie maakt zich sterk om het leven van 
wilde dieren te beschermen.

STIPHOUT De medewerkers en vrijwilligers van de Dierenbe-
scherming zetten zich onvermoeibaar in voor een diervriende-
lijke samenleving, waarin het welzijn van dieren net zo vanzelf-

sprekend is als dat van mensen. 

MIERLO-HOUT Gilde Sint Antonius 
Abt bestaat onafgebroken sinds 1451 
en is daarmee de oudste ‘vereniging’ 
van Mierlo-Hout in de Gemeente Hel-
mond. Het Gilde telt op dit moment 
26 geüniformeerde leden, vier Gilde-
heren, een Beschermheer en ruim 60 
betrokken ‘Vrienden van ’t Gilde’. Het 
Gilde ligt op koers en wil verder door-
groeien, daarom informeren wij u met 
gepaste trots over wat erop zondag 12 
september staat te gebeuren.

- Na de H. mis presenteert het Gilde
 haar nieuwe uniformen op het plein
- Koningschieten, wie wordt de nieuwe
 koning van het Gilde?
- Vrienden van ’t Gilde-middag, zij
 gaan strijden om de titel ‘beste schut-
 ter, vrienden van ’t Gilde 2021/2022’

Aanvang van de H. mis is om 09.30 uur, 
na de H. mis rond 10.30 uur presenteert 
het Gilde haar nieuwe uniformen op het 
plein tegenover de kerk. Na 31 jaar wor-

den de traditionele uniformen vervan-
gen door nieuwe uniformen die passen 
bij de tradities van het Gilde, maar ook 
bij de modernere tijd waarin we leven.
Hierna gaat het Gilde in optocht naar 
haar schietaccommodatie, gelegen aan 
de Heeklaan. Het Koningsschieten be-
gint om 13.00 uur en beoogt een zeer 
spannende wedstrijd te worden. Wie 
schiet de vogel aan flarden en mag zich 
de nieuwe Koning(in) noemen voor de 
periode van 2 jaar? Rond de klok van 

15.00 uur gaan de vrienden van ’t Gilde 
schieten om de zo felbegeerde titel ‘bes-
te schutter, vrienden van ’t Gilde 2021/ 
2022’. Naast het schieten op de vogel 
voor de titel, kunnen de meer geoefende 
vrienden van ’t Gilde ook schieten op de 
wip. Wij begroeten u graag op zondag 12 
september bij de H. mis, op het plein of 
onze accommodatie.

Met Gildegroet,
Het bestuur

Zondag 12 september wordt voor het Gilde een bijzondere dag
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Geweld hoort nergens thuis 
Twee herstelgroepen voor regio Zuidoost Brabant

“Ik was boos op mezelf. Ik was zoveel kwijt. Drank en drugs ver-
doofde alles een beetje, maar het moest echt anders. Luisteren 
tijdens de supportgroep gaf me een klein beetje vertrouwen. Er 
waren dus meer mensen die net zo zijn als ik. Langzaam durfde 
ik mijn verhaal te doen, mezelf te zien als pleger en slachtoffer 
en ervoor open te staan om dit anders te doen. Zo zette ik mijn 
eerste stap naar een nieuw leven dat me nu zoveel moois geeft.”

Jurgen, voormalig slachtoffer/pleger huiselijk geweld

Je bent geen slecht mens, je bent niet de enige en het is nooit 
te laat om de situatie te veranderen... Vertel ons jouw ver-
haal, wij zijn er om je te ondersteunen. 

Supportgroep
In de supportgroep voor mannen mag je je verhaal delen. Als 
je alleen wilt luisteren is dat ook prima. Je verhaal delen kan 
opluchten en het horen van andermans verhalen geeft vaak 
herkenning en ideeën die jou kunnen helpen. 

Aanmelden
Kijk op de website van www.markieza.org voor een start-
datum. Aanmelden kan via 040 – 231 50 05, of per mail aan 
info@markieza.org. Deelname is gratis.

REGIO Een herstelgroep is een groep waarin vrouwen samenkomen om de problemen en erva-
ringen die zij vanuit het verleden en in het dagelijks leven tegenkomen, bespreekbaar te maken. 

Hierdoor kan men bijvoorbeeld herkenning vinden bij elkaar, het hart luchten en kan er een 
bewustwordingsproces op gang komen, waardoor men actief en op eigen tempo aan het eigen 
herstel kan werken. De groep wordt geleid door twee ervaringsdeskundigen. Zij zorgen ervoor 

dat iedere deelnemer aan het woord komt en ieder tijd en ruimte heeft voor wat op dat moment 
voor haar belangrijk is. Wil je meedoen? Meld je aan via www.markieza.org.

“Iedereen zag mij als een sterke vrouw. Dat ik slachtoffer 
was van huiselijk geweld zou niemand geloven. Zelf begrijp 
ik soms ook niet hoe het kon gebeuren. Het is erin geslopen, 
zoals controlerend tot het kleineren en lichamelijke mishan-
delen. Zeven jaar duurde het voor ik aangifte deed. Ik was 
echt op! De kinderen waren veilig uit logeren en na de zo-
veelste keer rende ik ineens weg om hulp te halen. Doodeng 
was dat. Maar nu ben ik nog iedere dag dankbaar dat ik dat 
gedaan heb. Ik heb mijn vrijheid eindelijk terug.”

Anja, overwinnaar huiselijk geweld

Supportgroep
In de supportgroep voor vrouwen mag je je verhaal delen. Als 
je alleen wilt luisteren is dat ook prima. Je verhaal delen kan 
opluchten en het horen van andermans verhalen geeft vaak 
herkenning en ideeën die jou kunnen helpen. 

Aanmelden
Kijk op de website van www.markieza.org voor een startda-
tum. Aanmelden kan via 040 – 231 50 05, of per mail aan 
info@markieza.org. Deelname is gratis.

Heb jij ervaring en wil je anderen helpen? Meld je dan aan voor de training om 
verantwoord hulpverlener te worden: www.markieza.org/voor-jou/opleiding-en-training.

F | Aanpak Huiselij k Geweld en Kindermishandeling Zuidoost Brabant

F | Aanpak Huiselij k Geweld en Kindermishandeling Zuidoost Brabant

Annawij k maakt zich op voor
de Oliemolense Snuff elmarkt

ANNAWIJK Op zondag 19 september aanstaande organiseert carna-
valsvereniging de Olietrappers haar jaarlijkse snuffelmarkt. Evenals 
voorgaande jaren wordt de markt weer gevormd door maar liefst 100 
kramen en grondplaatsen. Zo is er een braderie, worden er bruikbare 
spullen aangeboden en staan er kinderen hun speelgoed te verkopen 
op de kleedjesmarkt.

Ook aan de inwendige mens is gedacht. Zo kan men gezellig bijpraten op het 
terras en is er een barbecue. Discjockeys zorgen voor de muzikale klanken 
deze dag en kinderen kunnen zich vermaken op de trampoline. Al met al is 
er weer genoeg te beleven op de Oliemolense Snuffelmarkt. De markt is geo-
pend van 9.30 uur tot 15.30 uur en de entree bedraagt € 1,-. Kinderen tot 12 
jaar hebben gratis toegang.

Voor meer info: www.kvdeolietrappers.nl.

Tip 3 Prinseroaje van 
de Houtse Kluppels 

MIERLO-HOUT Tijd voor de derde 
tip. De zomervakanties zitten er voor 
de meeste mensen op, langzaam 
maar zeker komt zaterdagavond 6 
november dichterbij. Vanaf dat mo-
ment barst het carnavalsgedruis 
weer los en zwaait een nieuwe Hoog-
heid de scepter over het Kluppelrijk.  

Misschien helpt tip 3 jou bij het raden 
naar de nieuwe Prins, een foto die veel 
onthult over onze nieuwe Prins. Iedere 
week op weg naar de Prinsbekendma-

king van zaterdag 6 november onthult 
CV De Kluppels een nieuwe aanwijzing. 
Als je alle tips volgt en de goede naam 
doorgeeft, maak je kans op 4 toegangs-
kaarten voor de 2e Show- & Zwets-
avond op 12 februari 2022. 
Om mee te raden ga je naar www.
kluppels.nl en vul je de naam van onze 
nieuwe Prins in. 

Volg ons ook op Twitter en Instagram 
via @houtsekluppels of like onze Face-
bookpagina!

De derde tip | F Houtse Kluppels/www.rootsmagazine.nl

Bouw horecapaviljoen Burgemeester Geukerspark gestart 
CENTRUM Nu is het een lelijke hoop zand en is het wellicht lastig voor te stellen hoe het uiteindelijk moet worden: 
het glazen horecapaviljoen aan het Burgemeester Geukerspark. Het begin is echter gemaakt en met een beetje geluk 
kunnen we heel spoedig gaan genieten van lekker eten met een geweldig uitzicht. Restaurant De Beren zal op deze 
unieke locatie haar deuren openen.

Een impressie van hoe het horecapaviljoen eruit komt te zien | F Cobouw.nl
Een hoop zand, zoals het er momenteel bij  ligt | F Wendy Lodewij kEen hoop zand, zoals het er momenteel bij  ligt | F Wendy Lodewij k
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LEUK VOOR JEZELF OF JE TEAM, LAAT ZIEN DAT JE UIT HELMOND KOMT!

1 shirtkleur, 
1 (zelfde tekst) opdruk

€ 15.- per stuk

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

€ 10.- per stuk

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

€ 12.- per stuk

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

€ 9.- per stuk

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

€ 11.- per stuk

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

info@adcommunicatie.nl Wij accepteren de Helmondgift Cadeaubon!

Logo in FC:

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

Ma, 
ge bent mun

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

maar wit da...
Ik kei veul van

jaw hauw!

Logo in FC:

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

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

 

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

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

MONDKAPJES

Bestellen? Mail naar info@adcommunicatie.nl

MONDKAPJESMONDKAPJESMONDKAPJES

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

Maaslaan 206, 
Helmond

0492-513025

21 Deelnemer E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21
Trui
en

Totaals
core

1 7 - DEURSEN, M. 18 37 15 45 38 34 0 46 29 0 38 17 30 7 8 38 31 30 5 29 22 30 547
2 61 - VERHOREVOORT, C. 21 34 10 50 29 48 0 32 23 0 27 44 13 0 6 49 29 34 24 12 32 30 547
3 31 - SAMBEECK, J 21 37 13 45 28 52 5 34 27 0 34 37 1 22 7 22 24 29 22 19 34 30 543
4 74 - SMOKEY 18 37 16 46 42 36 0 53 33 0 42 10 11 0 7 40 34 44 3 19 22 30 543
5 48 - VOORT, M 30 48 10 45 43 34 0 47 24 0 32 17 23 7 1 43 24 29 5 19 22 30 533
6 47 - WESTERLO, H. 33 50 4 48 35 46 5 34 14 0 22 44 13 15 0 32 19 19 24 12 32 30 531
7 56 - HOOF, W. 18 37 16 38 28 34 7 34 32 0 38 17 13 0 17 32 43 32 2 29 22 30 519
8 78 - BIJNEN, CARRIE 29 50 8 38 35 21 5 34 22 10 28 17 13 28 13 32 27 20 2 37 20 30 519
9 83 - HOOF, B. 18 37 16 38 28 37 0 34 32 0 38 17 13 0 26 32 31 30 2 29 25 30 513

10 18 - TOIL 17 44 15 38 35 23 0 34 28 0 33 17 13 0 13 32 36 35 2 22 20 50 507
11 45 - HURK, J. 33 50 4 45 45 31 0 46 14 0 17 29 23 17 0 38 19 19 12 12 20 30 504
12 43 - DUIJNHOVEN, A. 33 43 4 49 42 27 0 53 16 0 15 29 22 7 0 50 18 16 12 17 15 30 498
13 17 - COOLEN, T. 18 44 17 35 35 37 4 34 30 0 46 15 1 0 5 22 34 44 0 19 26 30 496
14 35 - KUIJPERS, T. 18 42 13 38 33 35 4 35 27 0 36 22 13 0 11 37 24 29 2 19 26 30 494
15 21 - ROOIJ, A. 17 37 10 35 28 31 16 34 24 3 38 15 1 15 20 22 36 31 0 19 29 30 491
16 6 - ZEGERS, N. 21 37 14 35 28 33 0 34 25 0 33 22 1 7 7 22 36 35 7 22 21 50 490
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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 9 - 19 september 2021 / week 36 en 37

Donderdag 9 september 
19.00 uur Luciakerk - pastoor Scheepers

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

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-Heijwegen; Hans van 
der Meulen; Gerard de Wit; Yvonne Mutsaers-Slegers; Christien Coolen-van der Linden; 
Adriaan van de Westerlo.
12.15 uur Trudokerk - doopzondag diaken Martina

Donderdag 16 september H. Cornelius en Cyprianus
09.00 uur Luciakerk - kerkpoetsen
19.00 uur Luciakerk - pastoor Scheepers 

Zaterdag 18 september
15.00 uur Luciakerk - Pastoor Scheepers - Huwelijk Henry v.d. Heijden en Nadia van 
Dam 
17.00 uur Helmond-West - pastoor Scheepers
19.00 uur Luciakerk - pastoor Scheepers met een volwassenendoop Intenties: Theo en 
Riek Pulles-van Erp; Jan van Kessel vw verjaardag

Zondag 19 september 25e zondag door het jaar B 
09.30 uur Luciakerk - pastoor Scheepers Eerste Communie Intenties: Jo van Veg-
chel-Wartenberg; Willemien Lammers- Verbakel; Toos van den Heuvel- van de Sande; 
Jan Keeren.
11.00 uur Trudokerk - pastor Schallenberg Intenties: Henk Ceelen; Cune Hettema; 
Ann Takkenberg; Riet Broens; Noud Kuijken; Thea Schwering-Rovers; Pieter Boetzkes; 
Riek Vinken-van Bommel; Hendrik Merks en Riek Merks-Reloe; Rene Merks en Conny 
Merks-van Gessel; Pieter de Bok.

Woensdag 22 september
19.00 uur Luciakerk - pastoor Scheepers Gebedsdienst bevrijding MH  

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.

In memoriam gildebroeder 
Gerrit van de Kerkhof 

MIERLO-HOUT Na een langdurige ziekte met 
een relatief kort ziekbed, kregen we op vrijdag 
3 september het bericht dat gildebroeder Gerrit 
van de Kerkhof was overleden en de oneerlijke 
strijd heeft moeten opgeven. Gerrit was vanaf 
zijn lidmaatschap in 2009 een gewaardeerd lid 
van gilde St. Antonius Abt Mierlo-Hout. 

Samen met zijn levenspartner Mieke Bongers ver-
zorgde hij de nodige hand- en spandiensten in het 
Schuttershome. Hij schroomde niet om met zijn 
scootertje naar de winkel te gaan om spullen aan te 
vullen, mochten die onverhoeds opgeraakt zijn! Ook 
was Gerrit altijd bereid om zijn mouwen op te rollen 
voor de nodige klusjes in en om het Schuttershome. 
Gerrit was al jaren het onderdeel in de optocht waar 
velen hem van zullen herinneren. Als patroonheilige 
met paterspak, baard en de stok met belletje trok hij 
de aandacht. Velen hebben hem als patroonheilige 
gefotografeerd en Gerrit genoot ervan. Gerrit was 
altijd in voor een grapje, maar hij had ook zijn seri-
euze momenten.

Op vrijdag 10 september heeft het gilde samen met 
familie en andere genodigden via een crematie-
plechtigheid afscheid genomen in het uitvaartcen-
trum ’t Laar in Beek en Donk. Zijn (laatste) wens 

was onder andere om het koningsschieten op 
zondag 12 september doorgang te laten vinden, die 
wens zal ’t gilde met eerbied inwilligen. Moge Gerrit 
rusten in vrede, waarbij de aloude leus weer word 
herhaald: ‘Het gilde gaat voort zoals het ooit is be-
gonnen’. ’t Gilde leeft op ’t Hout.

Gerrit van de Kerkhof | F Gilde St. Antonius Abt

De beheerder van de begraafplaats verzoekt aan de 
rechthebbenden of belanghebbenden van de vol-
gende graven contact met hem op te nemen. Van 
deze rechthebbenden is in de administratie geen te-
lefoonnummer of recent adres bekend. Het betreft 
graven waarvan de grafrechten zijn verlopen en die 
geruimd worden, dan wel graven die onderhoud no-
dig hebben omdat het bijvoorbeeld is verzakt.

• E 175: M.C. Derks – van Hoof geboren op 
 2-5-1907 en C.J.M. Derks geboren op 30-1-1910
 (6-4-2021) 
• E 49: J.M. (Sjaak) v.d. Sanden geboren op 
 27-2-1943 (vervalt 2022)
• E71: A. Winckens geboren op 25-9-1923 en 

 J. Winckens – v.d. Elsen geboren op 3-3-1922 
• E2: J.J. Verbakel – Manders geboren op 
 5-3-1913 en J. Verbakel geboren op 25-2-1909
 (13-1-2021) 
• C28: E.J. Verhoeven-Slegers geboren op 
 28-3-1926 en H.W. Verhoeven geboren 
 op 22-2-1927 
• H 48: A. Withagen-Welten geboren op 
 17-12-1932 
• H 55: M. Vogels geboren op 31-8-1957 
• H 45 W. Terbeek geboren op 1-6-1914 
 en J. Terbeek-Benders geboren op 7-5-1917 

Arnoud Meulendijks, beheerder St.-Luciabegraaf-
plaats 06 – 53 70 06 24.

St.-Luciabegraafplaats Mierlo-Hout

www.helmondnu.nl
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KADOBOEK
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HET 

WWW.HELLEMOND
GIFTKADOBOEK.NL 

IS NU ONLINE!

MEEDOEN MET HET 
LEUKSTE KADOBOEK 

VAN HELMOND?

ONDERNEMERS 
SCHRIJF U NU IN!
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LEUKSTE KADOBOEK LEUKSTE KADOBOEK 

SCHRIJF U NU IN!SCHRIJF U NU IN!SCHRIJF U NU IN!SCHRIJF U NU IN!SCHRIJF U NU IN!
DENK LOKAAL | KOOPLOKAAL | DENK LOKAAL | KOOPLOKAAL | DENK LOKAAL | KOOPLOKAAL | DENK LOKAAL | KOOPLOKAAL | DENK LOKAAL | KOOPLOKAAL  | KOOPLOKAAL | DENK LOKAAL

VALT MEDIO NOVEMBER 2021 ALS GLOSSY IN UW BRIEVENBUS!

Werkzaam in ALLE wijken van Helmond

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

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

verloskundigenhelmond.nl

0492 - 53 28 00

NU OOK 
AVONDSPREEKUUR

www.grootpeelland.nl
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HELMONDloopjes
weekkrant

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

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

Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

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

Inleveradres:

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

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

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

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

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

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

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

OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts en Chris Thielen 

BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie
www.klaasenvandeursen.com

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen 

BETALINGEN
IBAN: NL97RABO018.10.96.145

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

BUSINESS     OWNER

Lenie Klaasen   06-52716622
Wilt u kennis maken met de producten van Forever, bel dan vrijblijvend voor een afspraak. 
Geen party of andere verplichtingen. De producten zijn uit voorraad 
leverbaar en te bestellen. (Forever Business Owner). 

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

Weekkrant De Loop Helmond is ook 
verkrijgbaar op de volgende adressen

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

HELMONDloopjes
weekkrant

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

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

Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

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

Inleveradres:

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

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

DIVERSEN

TE KOOP

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

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

tel. 0492-510855  
www.ikgeefeenfeestje.nl

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

TE KOOP GEVRAAGD
Marktspullen, antiek, klokken, schil-

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

www.vdrijt-inboedels.nl

KACHELHOUT, BRIKETTEN,  PELLETKORRELS,  AANMAAKHOUT, 
GRILHOUTSKOOL,  AANMAAKBLOKJES, ENZ. 

TEL.:06-14992150
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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

Dacia Sandero 0.9 TCe Stepway Lauréate 2015
73Dkm, Navigatie, PDC, Airco, BlueTooth, 
Cruise control, € 129 p/m 8.945

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

Mitsubishi Space Star Automaat 2015
73Dkm, 5-Deurs, Airco 8.945

Ford Ka 1.2i Trend 2009
Airco, Lichtmetalen velgen , Metallic. 3.945

Kia Carens 1.6i Executive 2016
7-Persoons, Climatronic, Cruise control, 
136Pk, Navigatie + Camera 14.995

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

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

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

Toyota Auris 1.6 Aspiration
177Dkm, Navigatie, Bluetooth, LMV 5.950

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

Suzuki Ignis 1.2 Stijl Automaat 2018
23Dkm, Navigatie, Camera, Meest luxe 
uitvoering, Hoge instap, € 249 p/m 16.950

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

Fiat 500 X 1.4 Turbo MultiAir Lounge 2016
59Dkm, Navigatie, Pdc, ECC Airco, Cruise 
control, Lmv, Keyless, € 219 p/m 14.945

Suzuki S-Cross 1.0 Boosterjet Automaat 2018
Select, 26Dkm, Navigatie, Camera, Cruise 
Control, Hoge instap, € 299 p/m 20.950

Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet Automaat 2020
AllGrip Select, 14Dkm, 4x4, Navigatie, Ca-
mera, Cruise Control, 130 PK, € 359 p/m 27.950

(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


