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Helmond Akkerweg 70

Bolchrysant XL
Deze prachtige chrysant kan 

zowel binnen als buiten. 

Heeft een diam. van 

±50-60cm. in diverse 

kleuren. 6.99.

3.99
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Specialist in het verkopen van 
woningen tot € 350.000,- k.k.

.nl

Huldiging Helmondse Paralympische topsporters 
Aansluitend grootse verrassing voor Niels Vink in het Helmond Sport Stadion

Niels Vink (Niels on Wheels) wordt enthousiast onthaald. F | Floortje Jansen.

HELMOND Afgelopen dinsdag werden de drie Helmondse Paralympische topsporters Niels 
Vink, Frederique van Hoof en Amy Siemons gehuldigd bij de Warande. Aanwezig waren onder 

andere burgemeester Elly Blanksma en Commissaris van de Koning Ina Adema onder muzikale 
begeleiding van een delegatie van de vier Helmondse harmonieorkesten. Na de huldiging was 

er een verassingsevenement voor de achttienjarige rolstoeltennisser Niels Vink in het Helmond 
Sport Stadion. Lees verder op pagina 3.
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Mercedes-Benz B-Kl. 200 Ambition Autom. 2017
17dkm, Command Navi, Half Leder, PDC, 
Keyless, Full LED, Hoge instap € 369 p/m 25.750

Peugeot 107 1.0 Active Automaat 2013
34dkm, Airco, Elektrische ramen voor, 
AUX, LED dagrijverlichting € 139 p/m 7.450

Fiat 500 Hybrid Launch 2020
Hybride , PanoDak, Navigatie 15.445

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

Ford Ka 1.2i Trend 2009
Airco, Lichtmetalen velgen, Metallic. 4.945

Kia Carens 1.6i Executive 2014
7 Persoons , Navigatie + Camera, 
136Pk, Cruise 14.945

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

Fiat 500L 1.4 16V Easy 2014
104dkm, Airco, Trekhaak, Media koppeling 
USB, hoge instap € 149 p/m 8.945

BMW 1-Serie 118i Automaat 2018
70dkm, Navi, PDC, Ledere, Stoelver., 
Full LED, Cruise C., Climate C. € 299 p/m 19.940

Suzuki Ignis 1.2 Stijl 2017
66dkm, Cruise C., Climate Control, Full 
LED, Hoge instap, Zeer zuinig € 199 p/m 12.950

Suzuki Ignis 1.2 Select Automaat 2018
17dkm, Navigatie, Camera, Airco, Hoge 
instap, Zeer zuinig € 239 p/m 16.450

Suzuki S-Cross 1.0 Boosterjet Select 
Automaat 2018
28dkm, Navigatie, Camera, Cruise C., 
Climate C., Key Less, Full LED € 299 p/m 20.950

Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Select Smart 
Hybrid 2020
11dkm, Nieuw model, Navi, Camera, Lane 
Assist, Climate C., Cruise C. adap. € 349 p/m23.950

(0492) 588 972 www.brabantautolease.nl

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

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

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

(0492) 588 988 www.vdnieuwenhuijzen.nl

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

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

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

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

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

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

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

AUTODROOM HELMOND
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Door: Floortje Jansen

Drie toppers uit Helmond
Netjes op afstand en zittend op plastic 
stoelen kijken genodigden en geïnteres-
seerden toe hoe ceremoniemeester Pa-
trick Houthooft in gesprek gaat met de 
jonge kampioenen in het Caratpaviljoen. 
“Volgens mij hebben jullie hier meer 
publiek dan tijdens jullie wedstrijden in 
Tokio, of niet?”, merkt hij op. Paralym-
pisch wheeler Amy Siemons beaamt 
dit. “Meer dan wat sportcollega’s en mijn 
team mocht er niet mee naar binnen.” 
Voor haar was dit de derde keer dat ze 
deelnam aan de Paralympische Spelen. 
“Het is natuurlijk een grote eer om dit 
drie keer mee te mogen maken”, begint 
ze. “Maar tegelijkertijd ben ik ook blij 
voor de andere sporters hier dat zij deze 
editie hebben beleefd als eerste. Ik miste 
namelijk het publiek en de hele entoura-
ge van de vorige Spelen. Zij weten niet 
beter en kunnen dus nog meer daarvan 
genieten in Parijs over drie jaar.”

Zelf gaat ze dan niet mee. Met haar 
zesendertig jaar mag ze met zogeheten 
‘sporterspensioen’. In 2020 was ze he-
lemaal klaar voor haar laatste Spelen, 
met als doel er met een knal uit te gaan. 
Maar tijdens de coronapandemie raakte 
ze geblesseerd en kon ze niet worden 
behandeld en dus ook niet trainen. Haar 
voldoening haalt ze dan ook niet uit de 
prestatie en het resultaat dat ze behaald 
heeft bij de Spelen. “Wat ik voor de rest 
van mijn leven meeneem, is de weg er-
naartoe die ik heb afgelegd, dat is het 

belangrijkste binnen topsport. Niet het 
resultaat.” 

Voor Frederique van Hoof, zilveren me-
daillewinnares van het Paralympisch 
tafeltennissen, kwam het bericht dat ze 
naar Tokio mocht onverwachts. “Ik was 
volop aan het trainen voor Parijs over 
drie jaar, maar eind juni kreeg ik een 
belletje om mee te doen aan de Spelen 
in Tokio. Toen ben ik in een stroomver-
snelling beland.” In tegenstelling tot Amy 
vond zij als ‘broekie’ binnen de topsport 
het helemaal niet erg dat er geen publiek 
zat. “Ik appte mijn moeder met dat ik blij 
was dat de zaal leeg was. Anders zou 
ik alleen maar om me heen gaan kijken 
naar al die mensen. Al had ik mijn ou-
ders er wel graag bij gehad.” Naast haar 
studie traint en speelt ze nog altijd, onder 
andere bij de club waar het voor haar al-
lemaal begon: de Stiphoutse tafeltennis-
vereniging. Zo blijven de drie Helmondse 
sporters dicht bij huis. Drie Helmonders 
van de 73 gekwalificeerde Nederlandse 
Paralympische Sporters! 

Verrassing voor Niels
De achttienjarige Niels Vink, ook bekend 
als Niels on Wheels, was pas sinds acht 
uur ’s ochtends terug in het thuisland. 
Na de Spelen in Tokio vloog hij namelijk 
door naar de US Open in Amerika, waar 
hij wederom de winst behaalde: samen 
met zijn spelpartner Sam Schröder werd 
hij eerste in het dubbelspel en tweede 
in zijn enkelspel. Hierdoor miste hij de 
huldiging van het Koninklijk Huis voor de 
Nederlandse winnaars en daarom was 

Commissaris van de Koning Ina Adema 
aanwezig om hem te ridderen. Vanwe-
ge de coronamaatregelen was de eer 
aan Niels’ moeder Nicole om het lintje 
bij hem op te spelden. Zij had hem die 
ochtend pas weer gezien, twee weken 
nadat hij goud en brons behaalde bij de 
Spelen, want ook zij mocht niet mee om 
hem aan te moedigen in Tokio.  

Dat werd later die avond ruimschoots 
goedgemaakt in het Helmond Sport Sta-
dion, waar een nietsvermoedende Nico-
le naartoe werd gestuurd om een al even 
onwetende Niels binnen te zien worden 
gereden in een Porsche. Na de huldiging 
maakte hij met zijn goede vriend Joël 
Borelli een rondje door Helmond, zon-
der te weten van de wachtende suppor-
ters en opgezette feest voor hem in het 

stadion. Behendig klimt hij even later op 
het voor hem opgezette podium, waar 
verschillende gasten hem toespreken 
en er met het publiek een quiz over zijn 
avontuur wordt gehouden. Want wie 
het verhaal van de negenjarige Niels 
bij de Paralympische Spelen in Londen 
die zonder ooit gesport te hebben tegen 
zijn moeder roept daar ook ooit te willen 
spelen niet kent, heeft onder een steen 
geleefd. Maar welke alwetende weet 
antwoord te geven op de vraag hoe vaak 
hij het afgelopen jaar getest is op corona 
of hoeveel vliegkilometers hij erop heeft 
zitten in 2021? Voor die laatste vraag 
moet hij zelf ook afkijken op het briefje. 
“68.323!”, klinkt het dan toch volmondig. 

Ook gegadigden van het Dr. Knippen-
bergcollege, Niels’ oude middelbare 

school, zijn aanwezig om hem te felici-
teren. Maatschappijleerdocente Kitty 
Schirru haalt het volgens haar mooi-
ste moment aan dat ze zag van Niels’ 
avontuur op televisie. “De allergrootste 
smile kreeg ik op mijn gezicht toen ik 
een BBC-commentator hoorde zeggen 
‘The teenage sensation from the Nether-
lands: Niels Vink!’” 

Maar behalve om hem te feliciteren, 
is directrice Jule Frantzen er om hem 
iets heel speciaals te vragen. In oktober 
wordt het nieuwe schoolgebouw van 
de school namelijk officieel geopend op 
Sport- en Beleefcampus de Braak. Aan 
Niels Vink de eer om de officiële hande-
ling te verrichten en daarnaast ambas-
sadeur te worden van de Sportklas die 
‘de Knip’ rijk is. Zijn antwoord? “Eh, ja!”

Van links naar rechts: Paralympiër Niels Vink, Commisaris van de Koning Ina Adema, paralympiër Amy Siemons, burgemeester Elly Blanksma, paralympiër Frederique van Hoof. F | Wim van den Broek.

Het publiek zingt mee met ‘Leef’, gezongen door Robbert Bijnen. F | Floortje Jansen.
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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.  

Onderzoek naar koopgedrag: doet u mee? 
De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online winkelen 
een sterke groei heeft doorgemaakt, is op straat vaker leegstand zichtbaar 
en veranderen winkels in bijvoorbeeld horeca of woningen. Gemeenten 
en provincies zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke 
binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed 
mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot belang. 
Daarom start deze maand een grootschalig onderzoek naar het koopgedrag van 
inwoners.  

Begin september start in de Randstad, Noord-Brabant, een deel van Flevoland en 
een deel van Gelderland een grootschalig onderzoek. Dat onderzoek brengt in 
beeld waar inwoners boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen 
doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende aankooplocaties. Deze 
informatie brengt het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden 
in beeld en helpt daarmee gemeenten en provincies bij het versterken en 
verbeteren van winkelvoorzieningen. Ook de gemeente Helmond neemt deel aan 
het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O Research. 

Deelnemers gezocht
In september start I&O Research met het onderzoek. In deze periode worden ook 
inwoners uit Helmond uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. 
Zij ontvangen namens de provincie een schriftelijke uitnodiging in de brievenbus. 
De huishoudens zijn willekeurig geselecteerd. Deelnemen kan door het invullen 
van een online vragenlijst. 

Inwoners die geen brief krijgen, maar wel graag willen meedoen kunnen 
de vragenlijst invullen via www.startvragenlijst.nl/koopgedrag. Onder alle 
deelnemers van het onderzoek worden 100 Horeca Cadeaukaarten van €25,- 
verloot. 

Privacy gewaarborgd
De privacy van deelnemers is gewaarborgd in overeenstemming met de nieuwe 
privacywetgeving (AVG). Antwoorden van deelnemers zijn niet gekoppeld aan 
hun woonadres en worden uitsluitend gebruikt voor het Koopstromenonderzoek 
2021. 

Meer informatie
Meer informatie over het onderzoek kunt u vinden op www.kso2021.nl. 
Daar staat onder andere een kort filmpje met uitleg over het onderzoek. 
Mailen kan naar info@kso2021.nl. 

Wildbeheer in Helmond
In het buitengebied van Helmond is veel ruimte voor recreatie en natuur, 
waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. In samenwerking met verschillende 
partners zorgt de gemeente voor het onderhoud van deze natuur. Eén 
van de taken is wild- en natuurbeheer, zoals het beschermen van leef- en 
broedgebieden en de controle op aantallen van verschillende diersoorten. 
Het wild- en natuurbeheer wordt in de gemeente Helmond uitgevoerd door 
wildbeheereenheid (WBE) De Helm. 

Wat doet een wildbeheereenheid (WBE)?
Een WBE is verantwoordelijk voor verantwoord en duurzaam jachtbeheer van 
het wild in de omgeving. WBE De Helm beheert een gebied van 6.000 ha in en 
rondom Helmond. Dit doen zij door de aantallen van verschillende diersoorten 
onder controle te houden. Dit zorgt voor gezonde populaties, een hoge 
biodiversiteit, beperking van het aantal wildaanrijdingen en het verminderen 
van schade aan gewassen. De jagers van de WBE tellen meerdere malen per jaar 
het wild in het werkgebied, om een goed beeld te krijgen en te houden van de 
wildstand. Hierbij wordt ook gelet op de gezondheid van de dieren.

Extra zorg voor reewild in de Bundertjes
In het gebied de Bundertjes zetten de beheerders van WBE De Helm zich extra 
in voor het reewild. Ze zijn regelmatig in het gebied en hangen bordjes op om 
wandelaars te wijzen op de aanwezigheid van reekalveren. 

Kom zaterdag 18 september naar de informatiestand van WBE De Helm
Wilt u meer weten over het wildbeheer in de Bundertjes en elders in de 
gemeente Helmond? Maak dan kennis met WBE De Helm op zaterdag 18 
september. Van 10.00 tot 14.00 uur staan de wildbeheerders van WBE de 
Helm klaar met koffie en thee. De informatiestand is te vinden op de hoek van 
de Saxofoonstraat met het Janus Meulendijkspad, naast de entree naar de 
Bundertjes. Wildbeheerders van De Helm beantwoorden al uw vragen en geven 
meer informatie over wildbeheer. Informatie is ook te vinden op 
https://www.wbe-dehelm.nl. 



5vrijdag 17 september 2021de loop weekkrant HELMOND

Bekendmakingen
 

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

Waterbeemd 2A 07-09-2021 uitbreiden kantoorpand met  6070957

  extra verdieping  

Rietbeemdweg 3 07-09-2021 Nieuwbouw van een bedrijfsgebouw  6040631

Wolfstraat 136 09-09-2021 strijdig gebruik  2021-X1163

Spaanseweg 13 09-09-2021 vergroten woning 6251327

Kanaaldijk Z.W. 3 09-09-2021 oprichten van een bedrijfshal (opslag) 6213197

Valkenhorstlaan 10                01-09-2021 oprichten blokhut 6209757

 

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

IJsselstraat 65 07-09-2021 kozijnen vervangen, kleur antraciet 6353739

Hoofdstraat 124-126 07-09-2021 verbouwen winkel tot een woning  6354061

  en twee appartementen 

Postelstraat 1 07-09-2021 plaatsen veranda 6355201

Molenstraat 74B 08-09-2021 verlenging plaatsen tijdelijke woonunit  6358199

  claraklooster 

   

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

Kastanjehoutstraat 3 -  08-09-2021 Wandeltocht Adventure Store   2021-00635

Omgeving Helmond  (3 oktober 2021)

Molenven 3 02-09-2021     HAC 75 jubileum (2 & 3 oktober 2021) 2021-00621

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.

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

     Datum verzending

Burger Me                                         Markt 41     exploitatievergunning                                     50564413/

25-08-2021

Meer informatie 

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

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

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

Stepekolk-Oost 8 15-06-2021 verbouwen woning  6164751

  (aanpassen constructie)  

Indumaweg,  27-07-2021 maken uitweg  6197009

Churchilllaan, sectie F nr. 522 

Oostende 303 t/m 337 30-07-2021 oprichten 18 appartementen  6279643

Kanaaldijk N.O. 76,  30-07-2021 wijziging blok van 4 woningen 6270991

76A t/m 76H, 76J t/m 76L - 78,   naar 8 appartementen

78A t/m 78H, 78J - 84, 84A t/m 84H, 84J, 84K 

de Hoefkens 6J t/m 6N,  28-07-2021 uitbreiden bedrijfsverzamelgebouw, fase 4  6072771

6P, 6R, 6S, 6T, 6V, 6W 

Hilwardhoek 1 t/m 15  01-07-2021 oprichten 53 woningen en maken 6228101

oneven  uitwegen 

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

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

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  

Kasperek, D.W. 27-03-2000

Bendriss, S. 22-03-1982

Błaut-Maćkiewicz, D. 10-11-1970

Pancotan, G 01-08-2001

Keeris, J.K. 08-06-1990

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 

Challouk, B. 28-08-1978

Hart, Q.R. 23-07-1991

Bais, A. 22-10-2000

Trovatello, L. 08-03-1993

Bulucu, H. 09-07-1972

Zienswijzen

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

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

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

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

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

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

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

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

definitief besluit genomen. 

Omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure - 
Suytkade Waterburcht 5 

Burgemeester en wethouders van Helmond maken, gelet op de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht, Besluit omgevingsrecht en de Algemene wet bestuursrecht bekend, 

medewerking te verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning voor het afwijken van 

het geldende bestemmingsplan “Suytkade I” ten behoeve van het realiseren van 

(woon)zorgwoningen op Suytkade, Waterburcht 5.   

Inzage 

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 17 september 

2021 gedurende zes weken ter inzage bij het Stadskantoor, Binnen Parallelweg 44 te Helmond. 

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

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

Beroepschrift indienen  

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

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

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

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

Er kan geen beroep meer worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs 

kan worden verweten dat hij in het kader van eerder gevolgde voorbereidingsprocedure geen 

zienswijze naar voren heeft gebracht. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

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

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

Burgemeester en wethouders van Helmond 16 september 2021

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

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  

Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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Gecombineerd verbruik: 4,8 – 6,5 (l/100 km) / 15,4 – 20,8 (km/l); CO2-emissie: 109 - 145 (gr/km). Uitstoot- en brandstofverbruiksgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens de Europese richtlijnen EU 2018/1832 en 2017/1151. De vermelde WLTP-waarden voor het gecombineerde 
brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn overeenkomstig aan de nieuwe WLTP-testmethodiek. De waarden zijn afhankelijk van de gekozen uitvoering en wielmaat. De Hyundai ‘5 jaar garantie zonder kilometerbeperking en de ‘8 jaar of 160.000 kilometer batterijgarantie’ is alleen van toepassing op 
Hyundai voertuigen die initieel aan een eindgebruiker zijn verkocht door een erkend Hyundai-dealer. De Hyundai Testafette actie bestaat uit een maximaal voordeel tot € 4.000 op het aankoopbedrag van een Hyundai SANTA FE. Op andere Hyundai modellen geldt een ander (lager) Testafette-voor-
deel. Actie geldt bij een getekende koopovereenkomst van 10-09-2021 t/m 30-09-2021 met een uiterste registratiedatum van één maand na koopovereenkomst. Acties zijn niet geldig in combinatie met andere lopende acties. Kijk voor prijzen en voorwaarden op hyundai.nl of vraag ernaar bij de 
erkend Hyundai-dealer. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschreven inhet service & garantieboekje. Afgebeeld model kan afwijken van standaard uitvoering. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Ontdek meer op hyundai.com/nl/oostendorp 

Den Bosch: Afrikalaan 16, tel. 073 - 303 38 00
Nijmegen: Microweg 51, tel. 024 - 303 18 00
Helmond: Varenschut 5, tel. 0492 - 745 600autogroep

Kruip eens achter het stuur van je favoriete Hyundai. In september staan al onze modellen in de startblokken om door 
jou getest te worden. Ervaar het zelf en kom testrijden in de wendbare stadsauto Hyundai i10, de sportieve i20 of de 
duurzame KONA Hybrid. Bovendien is er in de maand september tot wel € 4.000 Testafette-voordeel op diverse modellen. 
Doe mee aan de Testafette en kom langs voor een proefrit. Kom verder.

Het is Testafette bij Hyundai.
Nu tot € 4.000 Testafette-voordeel en 
profiteer van scherpe lease aanbiedingen.

Boek een proefrit 
en kom langs.
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Door: Kristie Raaijmakers

Werken op gevoel
Ze begon met aquarelleren en stap-
te bij een volgende cursus over op het 
werken met acryl op doek. “In die cur-
sus begonnen we met het naschilderen 
van plaatjes, of het schilderen van een 
stilleven. Met de hele groep maakten 
we dan hetzelfde werk.” In coronatijd 
kwam de cursus stil te liggen en besloot 
Liesbeth vrijer te gaan werken. “In de tijd 
daarvoor had ik een kennis geholpen bij 
haar schilderijen, met paletmessen en 
het mengen van kleuren. Ik dacht: dat 
kan ik zelf ook. Nu werk ik meer vanuit 
gevoel. Ik ga op in de messen, de kleuren 
en de verf.” 

De coronatijd was zwaar voor de Hel-
mondse. Als alleenstaande voelde ze 
zich geïsoleerd. “Het is niet aan mijn 
werken te zien, maar soms liepen de 
tranen over mijn wangen.” Het schilde-
ren ging in die tijd ook niet zo goed. “Als 
ik me niet goed voel, dan lukt het niet. 
Ik begon een werk met veel zwart en 
paars, maar daar werd ik zelf depressief 
van. Daarom ben ik er later overheen 
gegaan, om er toch meer kleur in te 
brengen.” Liesbeth laat een werk zien 

dat nog wat vleugjes zwart en paars laat 
zien, maar verder een heel palet aan 
andere, vrolijkere kleuren. “Ik zet laag 
over laag, over laag, totdat ik tevreden 
ben. Je kunt het reliëf terugzien in de 
schilderijen. Sommige werken hebben 
meer lagen dan de andere.” Uiteinde-
lijk besloot Liesbeth haar schildersezel 
buiten te plaatsen, dat bleek te helpen. 
“De wind in mijn haren en de geur van 
buiten werkt inspirerend voor me.” 

Eerste expositie
Nooit eerder had Liesbeth een eigen 
expositie die openbaar toegankelijk was. 
Twee keer eerder exposeerde ze, samen 
met andere kunstenaars, met een paar 
van haar werken op het ROC waar ze 
als docent werkte. Met een van haar 
schilderclubs exposeerde ze ooit één 
werk in de Bibliotheek in Helmond. Het 

is te zien dat het haar trots maakt, dat ze 
nu een hele galerij mag vullen met haar 
werken. “Ik kwam graag bij Perron 15 
voor een kop koffie of een lunch, maar 
helaas is het horecagedeelte niet meer 
geopend. Daarboven is de galerijruimte. 
Toen ik daar een keer zat, dacht ik: mijn 
werken zouden hier ook niet misstaan.” 
Ze handelde niet naar die gedachte, 
maar tijdens een bezoek met vrienden, 
vonden ook zij dat haar werken wel een 
plekje in de galerij verdienden. “Zij trok-
ken meteen iemand van de bediening 
aan de jas, om te vragen hoe ik daar zou 
kunnen exposeren en zo is het balletje 
gaan rollen.”

“Samen met de coördinator van de gale-
rij heb ik een selectie gemaakt van mijn 
werken. Die zijn er de komende maand 
te zien.” Liesbeth is zelf niet altijd aan-
wezig tijdens openingstijden, maar laat 
visitekaartjes met haar telefoonnummer 
achter, zodat mensen haar kunnen be-
reiken voor vragen of meer informatie. 
Perron 15, aan de Havenweg 15 in Aar-
le-Rixtel, is te bezoeken van maandag 
tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 
uur. Hoewel de expositie op de eerste 
verdieping is, is de ruimte ook toeganke-
lijk voor mensen in een rolstoel.  

Liesbeth Ehrismann exposeert bij  Perron 15

Liesbeth Ehrismann met twee van haar werken die bij  Perron 15 geëxposeerd zullen worden. F | Kristie Raaij makers.

HELMOND/AARLE-RIXTEL Liesbeth Ehrismann uit Helmond exposeert bij Perron 15 in 
Aarle-Rixtel. De kleurrijke, abstracte werken die ze met paletmessen maakt van acryl op doek 

zijn er van 20 september tot en met 22 oktober te zien. 

Schilderen is al jaren een hobby van Liesbeth. Naast haar werk als sport- en speldocent op het 
mbo, gaf het haar rust. “In de sportzaal had ik altijd geluid om me heen. Tijdens het schilderen 

genoot ik van de rust. Zo kon ik mijn hoofd leegmaken.” 

“Ik zet laag over laag, 
over laag, totdat ik 

tevreden ben. Je kunt 
het reliëf terugzien in de 

schilderijen. Sommige 
werken hebben meer 
lagen dan de andere.”

HELMOND Na een jaar waarin helaas de poorten van 
Het Kasteel van Sinterklaas gesloten moesten blijven, is de 
organisatie nu weer een nieuw sinterklaasseizoen aan het 
organiseren. Ook dit jaar is Sinterklaas op zoek naar hulp 
om van Het Kasteel van Sinterklaas een groot succes te 
maken. Tot dinsdag 21 september is het mogelijk om je in 

te schrijven als vrijwilliger. 

Op zondag 14 november meert de boot met de goedheiligman en zijn schoor-
steenpieten aan in de haven van Helmond en nemen zij hun intrek in het 
Helmondse kasteel. Om ervoor te zorgen dat alles er piekfijn uitziet en dat de 
bezoekdagen vlekkeloos verlopen, is de hulp van wel 450 vrijwilligers nodig. De 
werkzaamheden zijn heel divers; van directe hulp van de Sint tot decorbouwer 
of gastheer/-vrouw. Iedereen kan een steentje bijdragen.

Inschrijven tot 21 september
Inschrijven kan tot dinsdag 21 september via www.hetkasteelvansinterklaas.
nl of tijdens de informatieavond op donderdag 16 september in wijkhuis De 
Fonkel (Prins Karelstraat 131 in Helmond). Tijdens deze avond kom je al in de 
Sinterklaassfeer en wordt verteld welke vrijwilligers er nodig zijn en wat dat 
inhoudt. Vanwege het coronavirus en de daarbij horende maatregelen, worden 
die avond twee sessies georganiseerd (maximaal 75 personen per sessie), vol-
ledig volgens de RIVM-richtlijnen: 
Sessie 1 van 19.00 tot 20.00 uur
Sessie 2 van 20.30 tot 21.30 uur
Aanmelden voor de informatieavond kan via 
www.hetkasteelvansinterklaas.nl onder ‘Vrijwilliger worden?’

Vrij willigers gezocht voor 
Het Kasteel van Sinterklaas 

F | Stichting Sinterklaasstad Helmond.

info@adcommunicatie.nl 
www.adcommunicatie.nl

0492-845350
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Van Rijsingen

Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004
www.diepvriesspecialist.nl - Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de 
Diepvriesspecialist zolang de voorraad strekt. Van woensdag 15 september t/m dinsdag 
28 september 2021. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS tegen
inlevering van

200 spaarpunten

jsingen

Mexicano
15 stuks - De Vries

Rundvleeskroket, frikandel, 
Vietnamese loempia of 
bamischijf oriëntal
Snacks oven / airfryer
4 - 6 stuks - Diepvriesspecialist - 

van Reusel

Normaal 4,Normaal 4,Normaal 4,999999 - 2, - 2, - 2, - 2,4949 - 4, - 4, - 4,4949 - 3, - 3, - 3,9999

25%
korting

Dunne of dikke 
Frites
2,5 kilogram - Primpom

Normaal 4,Normaal 4,79 - 4, - 4, - 4,99

Normaal 16,89

12,99

3,49

Worstenbroodjes
8 stuks - Diepvriesspecialist8 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 5,Normaal 5,Normaal 5,Normaal 5,Normaal 5,Normaal 5,Normaal 5,Normaal 5,99

2+1
GRATIS

Dim sum mix, torpedo shrimps,
butterfly shrimps, garnalenspies, 

king prawn, vannamei hoso
Garnalensnacks

200 - 300 gram - Super choice

Normaal 4,Normaal 4,49 - 4, - 4, - 4,99

2+1
GRATIS

Stoofvlees - hachee  
500 gram - Diepvriesspecialist

Normaal 5,Normaal 5,19

3,69

Witte giants
(magnums)

16 stuks - Domini

Normaal 17,Normaal 17,99

GRATIS tegen

Normaal 17,

OP
=

OP

voor
Frituur, Airfryer

en Oven

voor
Frituur, Airfryer

en Oven

voor
Frituur, Airfryer

en Oven

Frituur, Airfryer
en Oven

Normaal 16,

VERHUIZING BI-CAMPER NAAR 
AUTOBOULEVARD HELMOND

Carel van de Mortel is met zijn nieuwe bedrijf BI-Camper verhuisd naar Helmond.
Carel is de oprichter en eigenaar geweest van Camper-N-Joy.
In 2019 heeft hij het bedrijf overgedaan.
Helemaal stoppen met zijn passie is toch nog te vroeg gekomen en daarom is Carel in 
2020 verder gegaan met zijn nieuwe bedrijf BI-CAMPER.
Hij is in Deurne gestart  met zijn nieuwe bedrijf en zijn zoon Rob is in het bedrijf gestapt, 
uiteraard vaders grote wens , Rob is het camperleven met de paplepel ingegeven en 
heeft er veel zin in.
Dit alles is de reden voor Carel en Rob  om er nog maar eens ’n flinke klap op te geven.
In Deurne is het ons niet gelukt een geschikte locatie te vinden.
Wij zijn daarom erg blij in Helmond een schitterende locatie gevonden te hebben in 
het voormalig pand van Autogroep Driessen op de Autoboulevard, Varenschut 11 te 
Helmond.
Op deze unieke locatie hebben wij een ruime showroom van ruim 1000 m2, ingerichte 
werkplaats en ruime wasplaats, voor de showroom ligt nog een ruim camperplein, 
dit alles op een terrein van ca. 3500m2, van hieruit kunnen wij onze klanten nog beter 
bedienen.
BI-Camper is gespecialiseerd in campers tot 3.500 kg, deze campers worden hoofd-
zakelijk vanuit Duitsland geïmporteerd waar Carel in de laatste 25 jaar een uitstekend 
netwerk heeft opgebouwd.
Campers worden hoofdzakelijk aan de consument verkocht maar ook aan de handel in 
binnen – en buitenland.
Verder bied BI-Camper de klant een compleet pakket aan; zoals onderhoud, opbouw en 
levering accessoires.
Het motorisch onderhoud is in goede handen bij Malex Automotive een gerenommeerd 
BOVAG bedrijf te Helmond.
De “R”  van rabat (=Duits voor korting) zit weer in de maand, dit betekent extra korting 
bij aankoop van uw droomcamper.
Graag nodigen wij u uit ons prachtige bedrijf geheel vrijblijvend te bezoeken.
De koffie staat klaar.
Door de enorme aanloop, zoeken wij nog een extra hulp: gepensioneerde man met 
affiniteit met campers voor hand en spandiensten.
 
Met vriendelijke groet, Team BI-Camper
Carel, Rob, Ruud, Frits en ??

ADVERTORIAL

Artrose is een aandoening van de gewrichten.  Een gewricht 
verbindt twee botten met elkaar, om die botten soepel te laten 
bewegen zijn de uiteinden van die botten bekleed met een laagje 
kraakbeen. Men denkt vaak dat het gewricht is versleten maar 
het is het laagje kraakbeen dat om de botten zit wat dunner en 
onregelmatiger is geworden waardoor het gewricht minder soe-
pel beweegt. Bij artrose is er vaak sprake van overbelasting en 
ontsteking van het gewricht.

Artrose komt vaak voor in de heupen, de knieën en de vingers, 
maar kan ook in de andere gewrichten voorkomen. Veel mensen 
met artrose hebben vooral in de ochtend, na het opstaan last 
van pijnklachten of wanneer ze een tijdje stilgezeten hebben, de 
zogenaamde startpijn. Dit vermindert vaak weer na beweging. 
Ook kunnen de gewrichten een krakend geluid maken tijdens het 
bewegen. Dit is misschien een vervelend geluid maar het heeft 
verder niks te maken met de ernst van de beschadiging van het 
gewricht. De perioden waarin men klachten heeft kunnen ook 
variëren in perioden met weinig pijn en perioden met veel pijn. 

Artrose is niet te genezen, maar gelukkig zijn er diverse behan-
delmethodes om de klachten te verlichten. Verder is gebleken dat 
een verstandige leefstijl, voldoende bewegen, goede voeding, en 
een gezond gewicht een positief effect hebben op de klachten.

De Fysioclub heeft een multidisciplinair programma ontwikkeld 
wat wordt ingezet om de klachten te verminderen.  Hierbij zijn 
een fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist en een podotherapeut 
betrokken.

Binnen het programma werken alle zorgverleners nauw met 
elkaar samen, om een zo optimaal resultaat. Het programma be-
staat uit testen en meten, fysieke training, voorlichting (balans in 
de dag en breineducatie), (omgaan met) hulpmiddelen, gedrags-
verandering en gezonde voeding.

Artrose 
Fysioclub stepped 

care programma
Wat is artrose?

Het programma is stapsgewijs opgebouwd. 
Indien men gedurende de eerste stap te weinig 
progressie boekt, kan worden opgeschaald 
naar een intensievere behandeling. 

Voor advies, meer informatie of aanmelden 
voor het Fysioclub | Artrose stepped - care 
programma, neem contact op met JVDI De 
Fysioclub via 085-7821616 | jvdi@fysioclub.nl 
| www.fysioclub.nl/jvdi
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Men column van deze week is ge-
schreven in de bergen. Zell am Zil-
ler om precies te zijn. Na 2 keer uit-
stellen in april en juni was het nu 
verantwoord om de koffers te pak-
ken. Het is nie zomaar unne vakan-
tie, maar unne speciale. Ik ben niet 
op vakantie met men eigen gezin, 
maar mee men bruur Jan van 75 
die al 40 jaar zomer en winter in 
dees Oostenrijks durpke komt. Heel 
veul familileden zijn mee onze Jan 
hier gewist, maar ikke nog nooit. Ik 
ben meer van de strandvakanties 
as ik maag kiezen.

Vaak docht ik, ik moet ook is een 
keerke mee onze Jan naar zijn 
stekkie gaan en daar moet ik nie te 
lang mee wachten, want we wor-
den steeds ouder. Vurig jaar had 
ik ineens gezee zonder verder na 
te denken: Jan, zal ik is een keerke 
mee jou naar Oostenrijk gaan. Mee 
unne big smile zeet tie: Ja, das leuk 
Marij.

Men schoonzuster Ria zat naast 
men. Ik zee as gij dan ook is mee-
gaat Ria, zij is hier vaker geweest 
samen met men bruur Ton, die 
overleden is. Ze twijfelde, want 
teruggaan naar iets waar zoveul 
mooie herinneringen liggen, vond 
ze moeilijk. Maar haar dochter zei: 
Mam, da moete gewoon doen. Dus 
ze zei: Ja ik ga mee. Om het gezel-
schap compleet te maken zei Peggy, 
men petekind die ook al 35 jaar in 
Oostenrijk komt, dan ga ik ook mee 
tante Marij,  ben ik de reisleider. Zo 
is dees gezelschap van 4 ontstaan. 
Een echte familievakantie is het zo 
geworden.

Men bruur en ik schillen 15 jaar, 
dus als kinderen zijn we samen 
niet opgegroeid, maar we meugen 
elkaar heel graag. En zijn een ech-
te bruur en zus. De volgende dag 
hadtie al geboekt. Ik had gezee een 
8 tot 10 dagen dat vind ik lang zat, 

maar hij had 15 dagen geboekt. 
Als ge iets doet, moete het goed 
doen. Ik aarzelde nog ff, maar oké, 
dan 15 dagen. 
Ik heb toch zo uitgekeken naar deze 
vakantie, 15 dagen mee onze Jan 
dag en nacht optrekken. Quality 
time samen, want normaal leiden 
we elk ons eigen leven en zien we el-
kaar op de normale familiedagen. 
De aanloop was al leuk, want 
onze Jan en Peggy hebben een flink 
programma in elkaar gezet. Sa-
men maken ze er vur men en Ria 
een topvakantie van. Zij zijn echt 
van de bergwandelingen, maar 
nu hangen ze ook echt de toerist 
uit en nemen ons mee in bijna elke 
gondelbaan naar de toppen van de 
bergen naar de mooiste uitzichten 
en naar de leukste bergrestaurant-
jes. We zitten samen in een appar-
tement en zijn alle 4 vruuge vogels. 
Om 7 uur is iedereen allang wak-
ker en na een gezellig gezamenlijk 
ontbijt gaan we om een uur of 9 op 
pad. We zijn al in de sneeuw ge-
wist en naar gezellige Oostenrijke 
feesten. We zien de mooiste meren, 
we hebben de koeien naar bene-
den zien komen vur de winter, wat 
daar feestelijk wordt gedaan.

En ‘s avonds zitten we gezellig met 
een wijntje of een ander drankje 
een potje te jokeren of te rikken… Ik 
vin het echt quality time samen. En 
wa ik altijd al heb geweten is weer 
bevestigd: Wa fijn Jan, da ik jouw 
zus mag zijn. 

Ik geniet nog een weekje hier in het 
skônne Oostenrijk en wens jullie in 
het skônne Helmond een fijn week-
end. 

Wiedersehen oftewel 

Houdoe!

Groetjes uit Oostenrijk 

Op zaterdag 11 september ontving de 
familie Kuijpers - tijdens het feeste-
lijke familiefestival voor collega’s - het 
predicaat Koninklijk, uit handen van 
Commissaris van de Koning Ina Adema 
en de burgemeester van Helmond, Elly 
Blanksma. Algemeen directeur Aukje 
Kuijpers nam de bijzondere erkenning 
samen met haar broer Bas Kuijpers 
(verantwoordelijk voor strategie en inno-
vatie) en haar vader Wim Kuijpers (der-
de generatie en nog steeds betrokken bij 
Kuijpers als commissaris) in ontvangst. 

In 1921 startte Petrus Gerardus (Piet) 
Kuijpers als zelfstandig lasser en in-
stallateur. Ongetwijfeld realiseerde hij 
zich toen niet dat zijn onderneming uit 
zou groeien tot een landelijk opererend 
familiebedrijf, met inmiddels de vierde 
generatie aan het roer. Nu - honderd 
jaar later - viert technisch dienstverle-
ner Kuijpers zijn 100-jarig jubileum, met 
inmiddels ruim 1300 medewerkers. 

Aukje Kuypers: “Al vier generaties wer-
ken we in de installatietechniek. Samen 
zetten we ons in voor een betere wereld. 
Voor onze mensen, voor onze klanten, 

voor generaties. Ondertussen draait het 
behalve om kennis van techniek, voor-
al ook om de menselijke maat. Onze 
mensen maken samen de toekomst. 
Ons thema voor dit mooie jaar is dan 
ook niet voor niets ‘Techniek door gene-
raties, voor generaties’. De toekenning 
van het predicaat Koninklijk is een on-
gelofelijke eer. Voor onze familie, voor de 
generaties voor mij en vooral ook voor 
onze mensen die dagelijks een bijdrage 
leveren aan het realiseren van een be-
tere wereld vanuit hun vakmanschap. 
Met recht een kroon op ons werk. Daar 
mogen we samen enorm trots op zijn.”

De uitreiking van het predicaat Konink-
lijk vond plaats tijdens het Kuijpers Fa-
miliefestival. Op het feestelijke terrein 
dat speciaal was opgezet rondom het 
kantoor van Kuijpers in Helmond, was 
het hele weekend - geheel coronaproof 
- van alles te doen voor collega’s en hun 
gezinnen. Extra bijzonder om juist in dit 
weekend deze bijzondere onderschei-
ding in ontvangst te mogen nemen.

Over Kuijpers 
Kuijpers is een professionele technisch 

dienstverlener met ruim 1300 mede-
werkers en een omzet van 275 miljoen 
euro (2020). We ontwerpen, bouwen, 
onderhouden én exploiteren technische 
installaties in gebouwen en industrie. 
Met dit complete palet dragen we bij 
aan een gezonde werk- en leefomge-
ving. Onze ambitie is om een betere 
wereld door te geven aan de volgende 
generatie. 

Dankzij onze integrale aanpak, landelij-
ke dekking en verschillende specialis-
men in huis kunnen we onze klanten 
goed bedienen. Vanaf het begin van het 
proces tot het einde. En ook daarna nog. 
Onze echte mensen werken aan echte 
oplossingen: de wensen en mogelijkhe-
den van onze klanten zijn hiervoor het 
uitgangspunt. Kuijpers is een familiebe-
drijf, actief sinds 1921. 
Onze aanwezigheid in het hele land 
maakt ons landelijk én lokaal betrokken. 
Onze betrokkenheid strekt zich tevens 
uit naar onze klanten en medewerkers. 
Door elkaar te kennen, werken we goed 
samen en halen we het beste in elkaar 
naar boven. Zo leidt betrokkenheid tot 
resultaat.

100 jaar techniek door generaties, voor generaties 

Jubilerend Kuijpers ontvangt predicaat Koninklijk
HELMOND Technisch dienstverlener Kuijpers uit Helmond viert dit jaar het 100-jarig jubileum 

en is in dit bijzondere jaar door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander onderscheiden met het 
predicaat Koninklijk. 

Kasteeltuinloop
De organisatie van Samenloop voor 
Hoop Helmond-Laarbeek laat het er 
echter niet bij zitten en gaan verder met 
een eigen evenement in de vorm van 
een Kasteeltuinloop. Deze zal gehouden 
worden op 25 en 26 juni 2022 en de 
organisatie gaat haar uitstekende best 
doen hier weer een geslaagd weekend 
van te maken. Het opgehaalde geld 
wordt volledig ter beschikking gesteld 
aan kankergerelateerde doelen zoals 
inloophuis De Cirkel. De naam Samen-

loop voor Hoop gaat echter wel veran-
deren, hier is het bestuur nog over na 
aan het denken. Heb je een goede tip 
voor een nieuwe naam? Laat het onze 
redactie weten! 
Mail naar redactie@deloop.eu.

Versterking bestuur
Vanwege het vertrek van de huidige 
pr-man, is de organisatie naarstig op 
zoek naar een goede vervanger die het 
bestuur wil aanvullen op het gebied van 
communicatie. Ben jij hier goed in en wil 

je graag een steentje bijdragen aan het 
nieuwe evenement? Of wil je misschien 
eerst wat meer informatie over wat je 
taken zullen zijn? 

Mail dan naar Dorethé van de Kerkhof 
(voorzitter) via dorethevdkerkhof@
hotmail.com of bel haar op: 06 – 28 12 
75 06. Ook als je andere vaardigheden 
bezit waarmee je denkt de organisatie 
te kunnen ondersteunen, neem gerust 
contact op.
Samen staan we sterk!

Nieuwe naam wordt nog gezocht, evenement staat al in de planning 

Samenloop voor Hoop gaat verder
De Samenloop voor Hoop was een goed bezocht 24-uurswandelevenement die jaarlijks in 

verschillende plaatsen in Nederland werd georganiseerd door het KWF. Helaas heeft het KWF 
besloten de stekker uit dit evenement te trekken.

HELMOND/MIERLO Dit jaar, 2021, bestaat de NCB/ZLTO 125 jaar. Om dit heuglijke feit te 
vieren, worden Brabantbreed de nodige festiviteiten georganiseerd. De afdeling Helmond-
Mierlo organiseert op zaterdag 25 september in het Veilinggebouw, Loeswijk 41 in Mierlo 

een feestmiddag/reunie voor leden en oud-leden. Die kunnen zich aanmelden bij het 
secretariaat, via www.zlto.nl/helmond-mierlo/125 jaar NCB.

125 jaar NCB/ZLTO
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Van Kaathoven Grond- en Sloopwerken BV
Everbest 4a, 5741 PM  Beek en Donk

Bovengenoemde prijzen gelden uitsluitend
voor onder genoemde regio.

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

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

HELMOND Tijdens de algemene 
ledenvergadering van de loka-
le politieke partij Plan! is Sacha 
van Lierop unaniem gekozen tot 
lijsttrekker voor de gemeente-
raadsverkiezingen in maart 2022. 
Sacha: “Ik zal het lijsttrekkerschap 
van de partij vol enthousiasme en 
overtuiging voortzetten.” 

We zijn momenteel bezig met het 
schrijven van ons verkiezingspro-
gramma. Wij nodigen alle inwoners 
van Helmond van harte uit om hier-
aan mee te doen. Een van onze be-

langrijkste doelen is immers meer 
invloed van inwoners op politieke 
keuzes in Helmond. En daar hebben 
we u echt bij nodig! Mocht u geïnte-
resseerd zijn, dan ontmoeten wij u 
graag om te horen wat u belangrijk 
vindt voor Helmond. De bijeenkomst 
zal gehouden worden in wijkhuis de 
Westwijzer op donderdag 30 sep-
tember om 19.30 uur. U kunt zich 
hiervoor aanmelden via info@plan-
helmond.nl. Mogen we op uw komst 
rekenen?

Sacha van Lierop lij sttrekker Plan! 2022

Sacha van Lierop. F | Plan!
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Het veiligheidsgevoel van inwoners is 
een belangrijk politiek thema, dat zeker 
weer in de raad ter sprake komt na de 
gebeurtenissen van afgelopen week. 
Maar wat is veiligheidsgevoel nou pre-
cies? Want de één krijgt al een onbe-
haaglijk gevoel van een vuurwerkknal bij 
hem of haar in de wijk, de ander durft 
een groepje jongeren niet te passeren 
in het donker en loopt liever een blokje 
om. Voor mensen die slecht ter been 
zijn, kan een losliggende stoeptegel al 
een onveilig gevoel geven. Het is dus een 
breed begrip en voor iedereen anders in 
te vullen.

In de laatste Veiligheidsmonitor van het 
Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) 
blijkt dat 37% van de Helmonders zich 
wel eens onveilig voelt. En inwoners 
van onze stad geven het rapportcijfer 
7.1 voor hun gevoel van veiligheid. En 
boven de 7 lijkt een mooie voldoende te 
zijn, maar het is wel lager dan in andere 

gemeenten met meer dan 70.000 inwo-
ners. Dus er is genoeg te verbeteren.

Maar de grote vraag is dan, hoe we dat 
gaan doen? Meer politie op straat? Meer 
camera’s? Of moeten we zoals in Am-
sterdam het preventief fouilleren gaan 
invoeren? Voor ons als CDA is ook de 
aanpak van drugscriminaliteit van groot 
belang. Of je het nu hebt over kleine 
straatcriminaliteit of over georganiseer-
de criminaliteit, vaak is er een samen-
hang met drugscriminaliteit. Wij vin-
den dan ook dat we een zeer verkeerd 
signaal afgeven als we het gebruik van 
drugs maar normaal (blijven) vinden. 
Handhaving en het bestrijden van geor-
ganiseerde misdaad zijn voor onze partij 
cruciaal.

Uiteraard is veiligheid ook iets wat tij-
dens onze wijkbijeenkomsten ter sprake 
komt. Wil je meepraten en je ideeën met 
ons delen? Kijk op cdahelmond.nl om 

te zien wanneer we bij jou in de buurt 
langskomen. We zouden het leuk vinden 
als je komt!

Marcel Heesakkers, burgerraads-
lid CDA Helmond

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Heesakkers: Veiligheidsgevoel
Dat was schrikken afgelopen week. Een overval op het casino en een 
dodelijke steekpartij aan het Lambertushof. Helmond in het nieuws 
zoals je het niet graag ziet. Het zijn twee totaal verschillende en op 

zichzelf staande incidenten, maar het geeft tegelijkertijd aan dat we 
in een stad wonen waar dit soort heftige gebeurtenissen plaatsvin-
den. Incidenten als deze uitsluiten, kan natuurlijk niet. Maar wat wel 

kan, is onze stad zo veilig mogelijk houden.

Maar de grote vraag is dan, hoe we dat 
gaan doen? Meer politie op straat? Meer 

sterdam het preventief fouilleren gaan 

HELMOND Op woensdag 8 septem-
ber 2021 is Harrie van Dijk tijdens de 
ledenvergadering van Lokaal sterk 
unaniem gekozen tot lijsttrekker voor 
de gemeenteraadsverkiezingen in 
2022.

Harrie van Dijk is nu wethouder zorg en 
welzijn, ouderen, wijken, sport en per-
soneel en organisatie. Wij wensen hem 
heel veel succes.

Men kiest met Manders voor een en-
thousiaste en gedreven politicus met 
een groot politiek netwerk, die al meer 
dan 15 jaar actief is voor zijn partij. 
Manders is getrouwd met Yvonne 
van Mierlo en heeft één dochter (Isa-
belle). Hij is momenteel naast docent 
op het Sint-Janslyceum ook raadslid 
in Helmond. In het verleden was hij 
onder andere bestuurslid en cam-
pagneleider voor de VVD. 

Als zoon van hard werkende midden-
standers is het liberalisme hem met 
de paplepel ingegoten. Manders ziet 
het lijsttrekkerschap als ‘een logische 

stap’ nadat hij de laatste jaren de VVD 
masterclasses en kadertraining had 
doorlopen.

De samenstelling van de volledige 
kandidatenlijst van de VVD volgt in 
het najaar. 

Theo Manders wordt lijsttrekker 
Theo Manders voert lij st 

VVD Helmond aan bij  de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2022

HELMOND Tijdens een druk bezochte algemene 
ledenvergadering van de Helmondse VVD werd 
Theo Manders gekozen als lijsttrekker voor de 

gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar. 
Hij volgt hiermee Cor van der Burgt op die in 2017 de lijst 

van de VVD aanvoerde.

Harrie van Dij k. F | Lokaal Sterk.

Harrie van Dij k lij sttrekker Lokaal Sterk

DIERDONK/HELMOND-NOORD De in wijkblad Helmond-
Noord aangekondigde wijkbijeenkomst van het CDA in 
Wijkcentrum De Boerderij speciaal voor bewoners van 

Dierdonk en Helmond-Noord is verplaatst van woensdag 
22 september naar dinsdag 21 september. U bent van 

harte welkom om actuele onderwerpen die van belang zijn 
voor de wijk, de buurt of de straat te bespreken, zodat wij 

samen met u kunnen zoeken naar een oplossing. 

Hopelijk mogen we u op dinsdag 21 september om 
19.30 uur verwelkomen in Wijkcentrum De Boerderij, 
om samen met ons te brainstormen over uw wijken. 

De eindtijd is 21.00 uur.
HELMOND De nieuwe Helmondse 
politieke partij/beweging ‘Mì Hel-
lemonders’ gaat, onder leiding van 
fractievoorzitter Michael Rieter, een 
eigen rondje Hellemond rijden. Daar-
bij zal regelmatig door uw gids Mi-
chael Rieter gestopt worden voor een 

toelichting ter plaatse. 

Deelname is uiteraard gratis. We ver-
trekken precies om 12.00 uur vanaf het 
plein voor het kasteel. En we eindigen 
uiterlijk om 16.00 uur. Helaas zal bij 
regen de tocht niet doorgaan, maar ver-

plaatst worden naar een spoedige da-
tum daarna. De deelnemer die haar/zijn 
fiets en/of zichzelf het ‘Hellemondst’ 
maakt, waarbij met name de kleuren 
rood en wit (en goud van de kroon?) van 
belang zijn, komt in aanmerking voor 
een (klein) prijsje.

Zondag 19 september om 12.00 uur vanaf kasteel 

Michael fi etst ‘Mì Hellemonders’

Bestuur en fractie van ‘Mì Hellemonders’: met van links naar rechts Martien van den Hoven, secretaris/penningmeester en burgerlid; 
René van de Westerlo, voorzitter en burgerlid; en Michael Rieter, algemeen bestuurslid en fractievoorzitter/raadslid. F | Mì Hellemonders.

Wij ziging datum wij kbij een-
komst CDA voor Dierdonk en 

Helmond-Noord 

www.helmondnu.nl
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vrijdag 24 september
19.30 uur Kromme Geer - Dierdonk

zaterdag 25 september
10.00 uur Sprengenbergweide/vanaf Ruhlenhofweide - Dierdonk
14.00 uur Barrierlaan/Coppelmans - Mierlo-Hout
18.00 uur Smaragdstraat/Sjef Remmenlaan - Mierlo-Hout

zondag 26 september
11.00 uur Markthal - Brandevoort
15.00 uur Carolus Borromeus College - Brandevoort
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Nodig je buren uit. Hang deze poster goed zichtbaar voor je raam. Alle speeldata: www.waskrachthelmond.nl

Wim Peters, initiatiefnemer van Waskracht, speelt de ene keer directeur Carlos en de andere keer helpt hij mee opbouwen en afbreken. 
F | Bram Verhees/Pim Hegeman.

Waskracht verrast en brengt mensen samen

Uit de reacties van het publiek blijkt 
duidelijk dat de voorstelling echt ver-
rast. Regisseur Anneke Schröder: “De 
voorstelling is anders omdat je er als 
kijker middenin zit. Daar is het Was-
kracht precies om te doen. De mensen 
en wijken van Helmond met elkaar ver-
binden en een bijdrage leveren aan een 
plezierig leven in deze mooie stad. Voor 
iedereen. Daarom is de voorstelling vrij 
toegankelijk en speelt alles zich af op 

straat. Waskracht gaat over de kracht 
van Helmond. Het stuk speelt zich af in 
een circus, achter de pluche gordijnen, 
zoals er ook van alles gebeurt achter de 
Helmondse voordeuren. De oprecht-
heid van de spelers moet voelbaar zijn 
bij het publiek. Geen afstand dus, maar 
gewoon er middenin.”

Voor iedere voorstelling wordt het hele 
‘circus’ opnieuw opgebouwd en de om-

geving aangekleed met waslijnen vol 
wapperend wasgoed. Een flinke groep 
vrijwilligers steekt hiervoor de handen 
uit de mouwen. Die groep vrijwilligers 
bestaat voor een deel uit spelers en voor 
een deel uit andere enthousiastelingen 
die Waskracht een warm hart toedra-
gen. Zonder hun fantastische inzet zou 
Waskracht niet kunnen draaien.

Vrijwilliger Bart Cox (gevolgd door speler Charlie Rijvers) roept in het Centrum mensen 
op om naar de voorstelling te komen kijken. F | Pim Hegeman.

Samen lachen en plezier beleven met de mensen om je heen. We zijn er allemaal hard aan toe. 
Dat blijkt wel uit de enthousiaste reacties van het publiek op de voorstelling van Waskracht. 
Waskracht brengt mensen samen en dat is precies de bedoeling. De eerste elf voorstellingen 

zitten erop. Nog twaalf te gaan. Mis het feest niet. Komt dat zien! 

Desnoods belt ze haar man op met 
de instructie om boterhammen te 
smeren en langs te brengen voor de 
spelers die rechtstreeks van werk 
etc. naar de speellocatie komen. Nie-
mand komt te kort met Greetje in de 
buurt. Greetje is een event manager 
met een koel hoofd, warm hart en 
heldere blik.

“Ik werk graag achter de schermen 
zodat anderen kunnen schitteren op 
een podium. Met een klein groepje 
mensen in een afgebakende tijd sa-
men toewerken naar een succesvol 
resultaat, daar houd ik van. Die dyna-
miek vind ik heerlijk. Het hoogtepunt 
van Waskracht hebben we vier keer 
vooruit moeten schuiven en moeten 

aanpassen. Het was af en toe best 
moeilijk om steeds opnieuw de ener-
gie te vinden om verder te gaan. Maar 
nu staan we er dan en de voorstellin-
gen lopen geweldig.”

Ik moet wel uitkijken dat ik in mijn 
enthousiasme niet teveel naar me 
toetrek. Dat kan wel eens een valkuil 
zijn van het enthousiasme waarmee 
ik mijn werk doe. Ik stop niet voordat 
we onze doelen gehaald hebben. 

Dan geniet ik intens van het behaalde 
succes. Soms vragen ze me dan toch 
even  het podium op. Niet helemaal 
mijn ding. Als ik iedereen zie stralen 
is dat voor mij eigenlijk meer dan ge-
noeg. Daar doe ik het voor.”

Ik zie andere mensen graag stralen 
op hún podium

Greetje van Beers, spin in het Waskracht Web, op een onbewaakt ogenblik gesnapt 
door een van de spelers. F | Pim Hegeman.

Greetje van Beers is onmisbaar voor Waskracht. 
Ze is de spin in het web en de rots in de branding die iedereen 
bij de les houdt en bij elkaar brengt, de planning bewaakt, de 
inzet van vrijwilligers regelt, brandjes blust en nog veel meer. 

Helmond is echt zijn stad dus hij werkt 
met veel plezier mee aan Waskracht. 
Dat goed licht en geluid meer vraagt dan 
wat kabels trekken en knoppen omzet-
ten wordt gauw duidelijk. Ted krijgt ge-
lukkig goede hulp van vrijwilliger Rik van 
Deursen. “Wat mensen niet zien is het 
regelwerk dat hoort bij gebruik van de 

draadloze headsets, bijvoorbeeld. Het 
kost heel wat rekenwerk vooraf voordat 
alles op de goede frequentie staat. Met 
al die draadloze systemen is het voor 
iedere locatie en voorstelling weer een 
heel gepuzzel, ook al maken we gebruik 
van een computerprogramma. We bekij-
ken per locatie welke frequenties daar 

allemaal in de lucht zitten en van welke 
we dan voor de headsets gebruik kun-
nen maken. Het laatste wat we willen is 
storing tijdens de voorstelling. Er is tot 
nu toe nog maar één headset uitgeval-
len. Die werd tijdens een plensbui net 
iets te nat. Dan is het gauw vervangen 
en weer verder.”

Licht en geluid zijn deel van de beleving
Ted Willems zorgt bij alle Waskracht-voorstellingen voor het geluid en bij de avondvoorstellingen 
ook voor het licht. “Licht en geluid zijn een deel van de beleving. Zeker met licht kun je de sfeer 

bepalen. De stemmen van de spelers moeten natuurlijk klinken en goed te verstaan zijn, ook 
als ze smiespelen. Anders kunnen zij het verhaal en hun emoties niet goed overbrengen op het 

publiek. Ik zie dat ze steeds beter op elkaar ingespeeld raken.”

Het stemgeluid moet natuurlijk overkomen. Marianne Herman uit Dierdonk speelt 
waarzegster Madeleine. F | Greetje van Beers.

Bij de avondvoorstelling in Stiphout 
zorgde de verlichting van Ted Willems 

zeker voor extra sfeer. F | Lesley Kunstt.
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IN HET 
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POETSEN
OUDERWETS

Heeft u hulp nodig bij het huishouden?

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

Door onze ervaring 
weten we wat u wilt!

• Betrouwbare organisatie

• Betrouwbare hulp

•  Het antwoord “Nee” staat 

 niet in ons woordenboek,

 alles wat u niet meer 

 kunt hebben we een 

 oplossing voor!

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

Wethouder Den Oudenstraat 4
5706 ST Helmond

www.ouderwetspoetsen.nl
info@ouderwetspoetsen.nl

06-10801458
0492-785295

VOOR ALS HET 
ECHT SCHOON 

MOET ZIJN
FLEXIBEL EN 

BETROUWBAAR
VOLG ONS OP 

FACEBOOK

*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

Kom naar de open dag op 18 september, 
dan laten onze medewerkers je alle 
ontwikkelingen zien op het gebied van 
industrieel onderhoud, machine- 
en paneelbouw.

Graag laten wij je ook kennismaken met onze eigen opleiding- en 
omscholingsmogelijkheden. Zoals bijvoorbeeld ons omscholingstraject tot 
onderhoudsmonteur. Wie weet kunnen wij iets voor elkaar betekenen.

Tijdens de open dag staat onze nieuwe webshop besturingskast.com centraal. 
Hierbij richten wij ons op het leveren van losse componenten en compleet 
geassembleerde besturingskasten.

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kom dan langs!

ONDERHOUD 
& SERVICE

INDUSTRIËLE 
AUTOMATISERING

TECHNISCHE 
PROJECTEN

OPLEIDING 
& TRAINING

Stimac BV
Florijn 12 en 23 
in Deurne
www.stimac.nl

BENIEUWD NAAR 
NIEUWE TECHNISCHE 
ONTWIKKELINGEN?

ZATERDAG 
18 SEPTEMBER 
10.00 - 18.00

Heb jij twee rechterhanden?
Ben jij niet tevreden met een 6, maar ga je liever voor een 9+?
Wil jij jezelf (verder) ontwikkelen in het mooie vak van natuursteen/
keramiek verwerking? Werk jij als tegelzetter en zoek je meer uitdaging of 
wil je groeien in een keramiek/natuursteen bedrijf? Dan ben jij misschien 
wel de medewerker die wij zoeken!
 
Wegens toegenomen werkzaamheden zijn wij op zoek naar iemand die 
natuursteenbewerker wil worden/zich wil laten omscholen of iemand die 
zijn ervaring in wil zetten om ons bedrijf verder te laten groeien.

Wie zijn wij?
Wij zijn een specialist in het bewerken van keramiek en natuursteen. 
Wij richten ons al vele jaren met veel passie voor perfectie op het maken 
van maatwerk vervaardigd uit natuursteen en keramiek. Denk hierbij 
aan keukenbladen en zwembadranden, maar bijvoorbeeld ook aan 
hotelinrichtingen, badkamers, keramiek meubels, tafels en vloeren. 
Hierbij gebruiken wij geavanceerde waterstraalsnijmachines. Wij 
richten ons op het hogere particuliere klantsegment. Hierdoor werken 
wij nauw samen met interieur- en meubelontwerpers en binnen- en 
buitenhuisarchitecten die hoge eisen stellen aan maatwerk en de 
kwaliteit van afwerking.

Wat hebben wij jou te bieden?
- Je krijgt de kans om deel uit te maken van een groeiend bedrijf waar 
 het plafond nog lang niet bereikt is.
- Je komt te werken in een klein en ervaren team waar ieders mening 
 gerespecteerd wordt en iedereen de kans krijgt zichzelf te ontwikkelen.
- Bij ons is ruimte voor scholing en persoonlijke groei. Wil je een 
 (BBL-) opleiding volgen dan geven wij je daarvoor alle kansen.
- Aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket conform de 
 cao Afbouw Natuursteenbedrijf.
- Voor je pensioen wordt gezorgd.

Wat breng jij mee?
- Je bent leergierig en gedreven om het beste uit jezelf te halen.
- Je bent nauwkeurig en je werkt graag met je handen.
- Je werkt graag in een team met gezellige collega’s.
- Je beheerst de Nederlandse taal.

Wil je weten wat wij jou te bieden hebben? Stuur dan gerust een mail 
naar info@henrivanhouts.nl ter attentie van Natascha van Houts of stuur 
meteen je cv naar; Henri van Houts, t.a.v. Natascha van Houts. 
Dubloen 9, 5751 PX  Deurne.

GEZOCHT
ervaren of aankomend
Natuur(steen)Talent
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WAARDEBON

WAARDEBONWAARDEBON

WAARDEBON

BESTEL EEN MENU EN 
KRIJG EEN GRATIS IJSJE

BESTEL EEN IJSJE EN MAAK 
DEZE AF MET ÉÉN GRATIS TOPPING

 NAAR KEUZE!

KRIJG €1,- KORTING OP 
DE KLEINE PIEPERZBOX

BIJ AANKOOP VAN EEN 
PIEPERZBURGER TRAKTEREN WIJ 

JE OP EEN SHAKE NAAR KEUZE

GELDIG T/M 5 DEC 2021. NIET GELDIG I.C.M. 
ANDERE KORTINGEN / ACTIES

GELDIG T/M 5 DEC 2021. NIET GELDIG I.C.M. 
ANDERE KORTINGEN / ACTIES

GELDIG T/M 5 DEC 2021. NIET GELDIG I.C.M. 
ANDERE KORTINGEN / ACTIES

GELDIG T/M 5 DEC 2021. NIET GELDIG I.C.M. 
ANDERE KORTINGEN / ACTIES

GRATIS 
IJSKOO

GRATIS 
TOPPING

PIEPERZ 
BOX - €1,-

GRATIS 
SHAKE

PIEPERZ HELMOND

LOCATIE
EEN HISTORISCHE 

In 1806 zag Van Gend & Loos het levenslicht als zelfstandig bedrijf 

voor goederenvervoer. De Antwerpenaar Jan-Baptist van Gend was de 

grondlegger van dit bedrijf. Zijn zwager Petrus Josephus Loos had een 

onderneming in diligences (luxe postkoetsen) en toen hij overleed werd 

het bedrijf samengevoegd tot Van Gend & Loos. 

In de loop van de 19e eeuw kreeg  

Van Gend & Loos stevige concur-

rentie van de spoorwegen. Dit leek 

het einde voor het bedrijf. Maar een 

werknemer nam het over en besloot 

zich volledig te gaan richten op 

goederenvervoer. Na verschillende 

hervormingen in de afgelopen eeuw, 

werd het bedrijf uiteindelijk in 1999 

overgenomen en hield het bestaan 

van de naam  ‘Van Gend & Loos’ op.

Oude tijden herleven
Van Gend & Loos vestigde zich in 

Helmond naast het spoor. In het 

oude Koetshuis werden vroeger de 

vrachtwagens gerepareerd. Pieperz 

heeft er alles aan gedaan om de 

historische elementen van het pand 

te behouden. Er ligt nog steeds een 

meterslange, diepe smeerput in het 

pand, daarop zit nu een rooster gede-

coreerd met onze Pieperz. 

Gluren bij de buren
Naast onze vestiging vind je Loods20. 

Voorheen was dit een Van Gend & 

Loos overslaglocatie, maar inmid-

dels is het de culturele trekpleister 

van de stad. Je vindt er namelijk het 

Edah- en het draaiorgelmuseum. De 

supermarktketen Edah begon ooit 

in Helmond en kent een gigantisch 

mooie en inspirerende levensloop. 

In dit museum wordt teruggeblikt op 

het verleden en gedroomd over de 

toekomst. 

Draaiorgelcultuur
En wist je dat de draaiorgelcultuur 

stevig verankerd zit in Helmond? In het 

draaiorgelmuseum vind je zeven prach-

tige draaiorgels en de verhalen die 

daarbij horen. De in Helmond geboren 

en getogen Arie Willems (1926-2004) 

was een zeer verdienstelijk accorde-

onist. Hij was het die de accordeon 

landelijk op de kaart zette als klassiek 

muziekinstrument. In de loop der 

jaren heeft de familie Willems, die nog 

steeds een muziekwinkel in Helmond 

runt, een unieke collectie accordeons 

verzameld. De mooiste exemplaren 

(van de late 19e eeuw tot de vroege 

20ste eeuw) zijn te bewonderen in een 

vaste expositie in Loods20.

VOORHEEN WAS DIT‘
EEN VAN GEND & LOOS
OVERSLAGLOCATIE,OVERSLAGLOCATIE,
MAAR INMIDDELS IS
HET DE CULTURELE
TREKPLEISTER VAN
 ’.DE STAD

#BEWAAREXEMPLAAR
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GRATIS 
SHAKE

PIEPERZ HELMOND

LOCATIE
EEN HISTORISCHE 

In de loop van de 19e eeuw kreeg  

Van Gend & Loos stevige concur-

rentie van de spoorwegen. Dit leek 

het einde voor het bedrijf. Maar een 

werknemer nam het over en besloot 

zich volledig te gaan richten op 

goederenvervoer. Na verschillende 

hervormingen in de afgelopen eeuw, 

werd het bedrijf uiteindelijk in 1999 

overgenomen en hield het bestaan 

van de naam  ‘Van Gend & Loos’ op.

Oude tijden herleven
Van Gend & Loos vestigde zich in 

Helmond naast het spoor. In het 

oude Koetshuis werden vroeger de 

vrachtwagens gerepareerd. Pieperz 

heeft er alles aan gedaan om de 

historische elementen van het pand 

te behouden. Er ligt nog steeds een 

meterslange, diepe smeerput in het 

pand, daarop zit nu een rooster gede-

coreerd met onze Pieperz. 

Gluren bij de buren
Naast onze vestiging vind je Loods20. 

Voorheen was dit een Van Gend & 

Loos overslaglocatie, maar inmid-

dels is het de culturele trekpleister 

van de stad. Je vindt er namelijk het 

Edah- en het draaiorgelmuseum. De 

supermarktketen Edah begon ooit 

in Helmond en kent een gigantisch 

mooie en inspirerende levensloop. 

In dit museum wordt teruggeblikt op 

het verleden en gedroomd over de 

toekomst. 

Draaiorgelcultuur
En wist je dat de draaiorgelcultuur 

stevig verankerd zit in Helmond? In het 

draaiorgelmuseum vind je zeven prach-

tige draaiorgels en de verhalen die 

daarbij horen. De in Helmond geboren 

en getogen Arie Willems (1926-2004) 

was een zeer verdienstelijk accorde-

onist. Hij was het die de accordeon 

landelijk op de kaart zette als klassiek 

muziekinstrument. In de loop der 

jaren heeft de familie Willems, die nog 

steeds een muziekwinkel in Helmond 

runt, een unieke collectie accordeons 

verzameld. De mooiste exemplaren 

(van de late 19e eeuw tot de vroege 

20ste eeuw) zijn te bewonderen in een 

vaste expositie in Loods20.
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Concurrentie genoeg in 
Helmond. Wat voegt Pieperz
daar nog aan toe?
“Wij werken met écht verse ingrediën-

ten die ook nog eens van goeie kwaliteit 

zijn. We snijden de verse aardappel voor 

de klant z’n neus en bakken ze voor in 

olie van Oliehoorn.”  

Uhh, olie van Oliehoorn? 
“Zeker. We hebben een samenwerking 

met Oliehoorn voor al onze sauzen en 

olie. De olie is perfect om in te bakken. 

De smaak is top. Zeker in combinatie 

met de aardappel die speciaal voor ons 

wordt geteeld. De olie is honderd pro-

cent plantaardig dus ook de veganisten 

onder ons kunnen met een gerust hart 

onze friet eten.” 

Oké verse ingrediënten 
zijn dus een unique selling
point (jaja). Nog meer?
“We hebben natuurlijk een kei mooi 

concept met een fantastische inrichting. 

Dat is toch anders dan een normale 

friettent. We proberen ook echt te 

integreren in de omgeving waarin we 

zitten. Zo komt het iconische merk van 

Gend & Loos terug in de vestiging aan 

Binnen Parallelweg 4 (buren Vlisco). Met 

een mega grote poster beneden.” 

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

ons er helemaal thuis, de mensen die 

bij ons komen ook. Ze zijn het helemaal 

niet gewend dat ze zo persoonlijk 

benaderd worden. Dat we ze begroeten 

bij binnenkomst en altijd nieuwsgie-

rig zijn of het wel lekker was. In een 

friettent nota bene! En dat lezen we 

ook terug op onze frietback kaartjes: 

de mensen vinden het super gezellig bij 

ons. Helmond de vetste is dus helemaal 

op zijn plaats!” 

En hoe ziet de samenwerking
met de buren eruit? 
“De vestiging in Helmond wordt 

helemaal ingericht in van Gend & Loos 

stijl, dat sluit prima aan bij het Edah- 

en draaiorgelmuseum (Loods 20). We 

hopen uiteraard dat de bezoekers van 

deze musea ook bij ons prijswinnende 

frieten komen proeven. In onze nieuwe 

vestiging verwachten we meer bezoek 

van de mensen die in de buurt wonen 

en werken. De verwachting is dat het 

gemeentehuis onze buren wordt, dus 

ook de medewerkers van Vlisco en de 

gemeente zullen ons weten te vinden. 

En daarnaast zullen we met Pieperz ook 

op de festivals staan die op de omlig-

gende locaties plaatsvinden.”

En dat het Helmondse 
volk ook nog eens Pieperz
kan laten bezorgen is geen
gebakken lucht?
“Eerst gaan we goed oefenen in onze 

eigen vestiging en hopen we dat vooral 

ook mensen vanuit de Suytkade ons 

weten te vinden. Overigens vinden we 

dat het voor heel Helmond de moeite 

waard is om voor Pieperz om te rijden. 

En bezorgen komt eraan, dus dat is 

zeker geen gebakken lucht. 

We werken ook samen met Deliveroo en 

Thuisbezorgd.nl. Kunnen ze thuis lekker 

een piepertje eten. Dat werkt, want er 

wordt in onze andere vestigingen heel 

veel gebruik van gemaakt.” 

RONALD VAN PIEPERZ 

Ronald! Wat heeft Pieperz te zoeken in het Helmondsche?

“We willen dat zoveel mogelijk mensen onze pieperz kunnen eten.

 In Helmond kwam als eerste een fijne plek vrij op een prachtige plek. 

Die kans hebben we gepakt.  Daar zitten we nu op het oude van Gend 

& Loos terrein, een allemachtig historische plek om de prijswinnende 

frieten van Pieperz te gaan bakken.

HET SMAKELIJKE
VERHAAL:

HELMOND
DE VETSTE

 DE MENSEN VINDEN‘
 HET SUPER GEZELLIG
 BIJ ONS. HELMOND
 DE VETSTE IS DUS
 HELEMAAL OP ZIJN
 ’!PLAATS

#BEWAAREXEMPLAAR
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PIEPERZ.EU

NEEM
MENU
MEE

A L
O N S L E K K E R S V O O R

T H
U I

S

VERSE FRIET SAUZEN
VAN EIGEN AARDAPPELRAS

OPENINGSTIJDEN

VESTIGINGEN

VOOR DE KLEINE 

PIEPERZ
EEN JARIGE PIEPER?
Een vette verjaardag vier je bi j Een vette verjaardag vier je bi j 
Pieperz. Dus is jouw zoon of dochter Pieperz. Dus is jouw zoon of dochter 
binnenkort jarig? Organiseer dan het binnenkort jarig? Organiseer dan het 
al lerleukste feestje met de lekkerste al lerleukste feestje met de lekkerste 
fr iet van Zuid-Nederland en vraag friet van Zuid-Nederland en vraag 
naar de mogeli jkheden. We denken naar de mogeli jkheden. We denken 
graag met je mee!

MAANDAG T/M ZONDAG
VAN 12:00 UUR
TOT 21:00 UUR

VRIJDAG
VAN 11:30 UUR
TOT 21:00 UUR

VEGHEL:
VERLENGDE NOORDKADE 18,
5462 EH, VEGHEL

EERDE:
KAPELSTRAAT 25,
5466 PA, EERDE

EINDHOVEN:
JAN VAN HOOFFSTRAAT 3,
5611 ED, EINDHOVEN

OOSTERHOUT:
BOUWLINGPLEIN 21,
4901 KZ, OOSTERHOUT

HELMOND:
BINNEN PARALLELWEG 4
5701 PH, HELMOND

VERS GESNEDEN KINDERFRIET

VERS GESNEDEN FRIET medium

VERS GESNEDEN FRIET groot

VERS GESNEDEN FRIET puntzak

BUIL VERS GESNEDEN FRIET 2 pers.

BUIL VERS GESNEDEN FRIET 3 pers.

BUIL VERS GESNEDEN FRIET 4 pers.

170

220

320

300

370

520

670

FRIETJE HEISA! 
diverse smaken waaronder: truffel stoof, 
pulled chicken bbq, donkers, 
supertje frikandel, champignon roomsaus

650

HEISA

FRIETSAUS

MAYONAISE

BRANDER MAYONAISE

CURRY

KETCHUP

SPECIAAL

BARBECUESAUS

CHILI CHIPOTLE SAUS

SATÉSAUS

OORLOG

STOOFVLEES

APPELMOES

MOSTERD 

150050

170

170

070

070

150050

150050

180080

180080

200

180

100

080

220120

400250

050

050

150

150

PORTIE BAKJE

KLASSIEK SNACK MENU

SPECIAAL SNACK MENU *EXCL. SATÉ

KLASSIEK BURGER MENU

CHEEZEBURGER MENU

PIEPERZBURGER MENU

KIPBURGER MENU

VEGABURGER MENU

SEIZOENSBURGER MENU

DONKERSBURGER MENU

SATÉ MENU

KLEINE PIEPERZ BOX

MENUZ
SNACK MENUZ

BURGER MENUZ

SPECIALE MENUZ

friet + klassieke of speciale snack + frisdrank

friet + burger + frisdrank

friet + portie saté

+ frisdrank

klein frietje + minisnack + appelmoes

+ pakje drinken + kado + gompie

650

850

950

600

1050

900

750

900

900

950

1050

AL ONZEBURGERZ OOK IN VEGA
+0 50

XL OFSHAKEUPGRADE+1 00

KLASSIEKE BURGER
100% rundvlees

CHEEZEBURGER
100% rundvlees met cheddar

PIEPERZBURGER
100% rundvlees met een eitje

KIPBURGER
krokante kip

VEGABURGER
100% geen vlees

SEIZOENSBURGER
ieder seizoen een andere burger

DONKERSBURGER
donkers tartaar gefrituurd

550

600

750

600

600

750

750

BURGERZ
CHECK OOK ONZE BURGER MENUZ!

AL ONZEBURGERZ OOK IN VEGA
+0 50

FRIKANDEL

FRIKANDEL SPECIAAL

VIANDEL

KROKET de bourgondiër

GOULASHKROKET

GROENTEKROKET

KIPCORN

KAASSOUFFLÉ

MEXICANO

NASISCHIJF

BAMISCHIJF oriëntal

GEHAKTBAL SPECIAAL

GEHAKTBAL UIT HET VET

GEHAKTBAL UIT DE JUS

KIPNUGGETS 6 ST. 100% kipfilet

HOTWINGS 5 ST. 

KIP TENDER STRIPES 3 ST.

SITOSTICK

GARNALENKROKET 

KNAKWORST DELUXE

BITTERBALLEN 4 ST. de bourgondiër

DONKERS TARTAAR 

SATÉTJE kip

190

350

250

260

250

350

250

350

230

400

400

250

300

200

370

200

270

250

350

220

400

220

650

SNACKZ
KLASSIEK

SPECIAAL

20 stuks: 8 hotwings + 8 chuncks + 4 tender stripes

SCHNITZEL

DEALZ: EMMER KIP MET FRIET?
+ €1,50 P.P.

DEALZ: SCHNITZEL MET FRIET
1400

650

850

SHAKEZ
MILKSHAKE
aardbei, banaan, chocolade, vanille, 
caramel, kokos, mango, framboos

SLAGROOM 050

350

IJSKOOZ
GOMPIE met kauwgombal + disco

HOORN KLEIN

HOORN

BAKJE

BAKJE GROOT 

SUNDAEZ sauz + topping

TOPPING disco, nootjes

TOPPING choco wit of bruin

SAUZEN diverse smaken

SLAGROOM

120

160

200

250

300

300

030

050

050

050

SCHNITZEL MET FRIET 8

disco

1
1

2
2
3

EXOTA diverse smaken

RED BULL 25cl

COCA COLA regular/light/zero 50cl

FANTA 50cl

SPRITE 50cl

FUZE TEA 40cl

SPA blauw/rood 50cl

SPA TOUCH diverse smaken 50cl

APPELSAP 20cl

FRISTI 20cl

CHOCOMEL 20cl

BAVARIA 0.0 30cl

VRAAG NAAR ONZE KOFFIES!

300

300

250

250

250

250

250

250

100

100

100

300

DRINKZ
KOUD EN WARM

KLEINE PIEPERZ BOX
klein frietje + minisnack + appelmoes

+ pakje drinken + kado + gompie

600

PIEPERZ.EU

NEEM
MENU
MEE

VERSE FRIET SAUZEN

OPENINGSTIJDEN

VESTIGINGEN

VOOR DE KLEINE 

PIEPERZ

MAANDAG T/M ZONDAG
VAN 12:00 UUR
TOT 21:00 UUR

VRIJDAG
VAN 11:30 UUR
TOT 21:00 UUR

VEGHEL:
VERLENGDE NOORDKADE 18,
5462 EH, VEGHEL

EERDE:
KAPELSTRAAT 25,
5466 PA, EERDE

EINDHOVEN:
JAN VAN HOOFFSTRAAT 3,
5611 ED, EINDHOVEN

OOSTERHOUT:
BOUWLINGPLEIN 21,
4901 KZ, OOSTERHOUT

HELMOND:
BINNEN PARALLELWEG 4
5701 PH, HELMOND

medium

groot

puntzak

2 pers.

3 pers.

 4 pers.

diverse smaken waaronder: truffel stoof, 
pulled chicken bbq, donkers, 
supertje frikandel, champignon roomsaus

HEISA

MENUZ

BURGER MENUZ

SPECIALE MENUZ

friet + klassieke of speciale snack + frisdrank

friet + burger + frisdrank

friet + portie saté

+ frisdrank

klein frietje + minisnack + appelmoes

+ pakje drinken + kado + gompie

AL ONZEBURGERZ OOK IN VEGA
+0 50

XL OFSHAKEUPGRADE+1 00

100% rundvlees

100% rundvlees met cheddar

100% rundvlees met een eitje

krokante kip

100% geen vlees

ieder seizoen een andere burger

donkers tartaar gefrituurd

BURGERZ
AL ONZEBURGERZ OOK IN VEGA

+0 50

de bourgondiër

oriëntal

100% kipfilet

de bourgondiër

kip

SNACKZ

SPECIAAL

20 stuks: 8 hotwings + 8 chuncks + 4 tender stripes

SHAKEZ
aardbei, banaan, chocolade, vanille, 
caramel, kokos, mango, framboos

IJSKOOZ
met kauwgombal + disco

sauz + topping

disco, nootjes

choco wit of bruin

diverse smaken

diverse smaken

25c

regular/light/zero 50cl

50cl

50cl

40cl

blauw/rood 50cl

diverse smaken 50cl

20cl

20cl

20cl

30cl

DRINKZ
KOUD EN WARM

klein frietje + minisnack + appelmoes

+ pakje drinken + kado + gompie

Maandag t/m zondag
van 12:00 uur
tot 20:00 uur

#BEWAAREXEMPLAAR
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1e prijs cadeaubon ter waarde van € 50,- is gevallen op lotnummer 8339.
2e prijs cadeaubon ter waarde van € 25,- is gevallen op lotnummer 8847.
3e prijs cadeaubon ter waarde van € 10,- is gevallen op lotnummer 9161.

De prijzen kunnen worden afgehaald bij de Kluppelhal, iedere zaterdag tussen 
09.00 uur en 13.00 uur. Cadeaubonnen kunnen worden ingeleverd bij de 
Houtse ondernemers.   

Breng uw oud papier, kleding en schoeisel naar CV de Kluppels en speel 
maandelijks gratis mee met onze loterij. Iedere zaterdag geopend van 09.00 
uur tot 13.00 uur.
Brenglocatie CV de Kluppels: Koeveldsestraat 16, Mierlo-Hout.

Henk van de Westerlo verricht de trekking. F | CV De Kluppels.

Trekking Kluppelloterij : 
gun uw oud papier, kleding en 

schoeisel een tweede leven 

MIERLO-HOUT Zaterdag 4 september 2021 is de elfde 
trekking verricht, deze trekking geldt voor alle loten die zijn 

uitgegeven in de maand augustus 2021.

Speel je thuis weleens dat je een pop-
ster, een held of de baas van de wereld 
bent? Kom dan eens in het Annatheater 
toneelspelen!

Op het toneel kun je van alles beleven. 
Je fantasie gebruiken om allerlei span-
nende, gekke en onverwachte situaties 
te beleven. Het is niet alleen ontzettend 
leuk om toneel te spelen, je leert ook nog 
een heleboel. In de acteerlessen werk je 
aan je houding, stem en verbeelding. 

Je vermogen om samen te werken, te 
presenteren en je fantasie worden ver-
breed. 
In alle groepen krijgen kinderen en jon-
geren onder de enthousiaste begelei-
ding van theaterdocent Lavínia Germa-
no professionele acteerlessen.

Doe je mee? Kom gratis en vrijblijvend 
een proefles volgen. De lessen worden 
vanaf 22 september op woensdagen en 
donderdagen gegeven.

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

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

Een beeld uit Antigone, gespeeld door Jeugdtheaterschool Annatheater. F | Annatheater.

15 jaar Jeugdtheaterschool Annatheater

Gratis toneellessen!

ANNAWIJK/SUYTKADE Vanuit de passie om met kinderen en jongeren te werken werd 15 
jaar geleden Jeugdtheaterschool Annatheater opgericht. Al die jaren bieden we een gedegen 

lesprogramma waarin kinderen en jongeren hun talenten ontwikkelen. 

Voor veel mensen is niet altijd duide-
lijk waar je terecht kunt voor hulp bij 
geldzorgen. Inwoners van Helmond 
kunnen gebruikmaken van de test op 
Geldfit.nl. Door korte vragen krijg je in-
zicht in jouw financiële situatie. 

De uitslag van de test bevat een per-
soonlijk advies. Vanaf nu ontvang je 
ook een overzicht van hulp die be-
schikbaar is in jouw gemeente, soms 
ook dichtbij in je eigen wijk. Denk aan 
hulp vanuit LEV Helmond, Senzer of 
gemeente Helmond. Mensen die liever 
bellen kunnen gratis gebruikmaken 
van telefoonnummer 0800 - 8115. Of 
bel naar de Hulplijn Geldzorgen 14 - 
0492, optie 2. Een medewerker denkt 
mee en verwijst eventueel door naar 
passende hulp in de buurt. 

Martin Suithoff, directeur Nederland-
se Schuldhulproute, vertelt: “Iedereen 
kan te maken krijgen met financiële 
problemen. Ontslag, relatieproblemen 
en ziekte zijn bijvoorbeeld situaties 
waardoor iemand te maken krijgt met 
zorgen om geldzaken. Deze zorgen 
kunnen snel oplopen in schulden. 

Dit willen we met Geldfit.nl voorko-
men. En dat doen we niet alleen, maar 
samen met gemeenten, maatschap-
pelijke organisaties, banken, verzeke-
raars en andere bedrijven.”

Geldzorgen bij ondernemers
Ook ondernemers worden hard ge-
troffen door de coronacrisis. Onderne-
mers in Helmond kunnen voor hulp en 
advies terecht bij Geldfitzakelijk.nl én 

bij het Ondernemerspunt van Senzer. 
Want, zo vertelt Martin: “Ondernemers 
lopen andere financiële risico’s dan 
consumenten. Daarom is specifieke 
hulp hard nodig. Met Geldfit Zakelijk 
bieden we ondernemersgerichte tips, 
tools en hulpverlening.”  

F | Nederlandse Schuldhulproute.

HELMOND Steeds meer mensen zoeken hulp bij geldzorgen. Helmond werkt daarom samen met 
de Nederlandse Schuldhulproute om inwoners met fi nanciële problemen te helpen. Inwoners 

kunnen vanaf nu gebruik maken van de online test op Geldfi t.nl. 

Geldfi t.nl nu ook beschikbaar in Helmond 
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Daarom organiseert JobOn, samen 
met LEVgroep, op dinsdag 28 septem-
ber een inspiratiemiddag in Helmond 
voor iedereen die stappen wil zetten in 
zijn of haar loopbaan. Deelnemers krij-
gen nieuwe inzichten, tips en tools van 
enthousiaste sprekers en kunnen live 
netwerken met medewerkzoekenden. 
Zo geeft NLP-coach en trainer Ad van 
der Geer een workshop over non-ver-
bale communicatie. Van der Geer: 
“Wist je dat maar liefst 93% van onze 
communicatie non-verbaal is? Bewust 
en onbewust kun je daar heel veel mee 
doen.”

Tijdens zijn workshop deelt Van der 
Geer praktische tips over hoe je met 

non-verbale communicatie een goe-
de eerste indruk kunt maken en een 
fijne klik krijgt met anderen. “Dit kan 
belangrijk zijn tijdens een sollicita-
tiegesprek, bij een nieuwe baan met 
nieuwe collega’s, tijdens een netwerk-
borrel en eigenlijk bij elke eerste ont-
moeting waar dan ook”, aldus Van der 
Geer. Trainer en coach Ellis Pranger 
neemt deelnemers tijdens haar work-
shop in vogelvlucht mee in de wereld 
van DISC, een model dat inzicht geeft 
in verschillende communicatie- en 
gedragsstijlen. “Ik laat mensen ken-
nismaken met hun persoonlijke voor-
keursstijl en geef tips om de stijl van 
een ander te herkennen en hierop aan 
te sluiten”, aldus Pranger.

LinkedIn 
Voor degenen die willen leren hoe je 
je LinkedIn-profiel optimaal inricht 
en verbetert geeft Guido van Dooren, 
specialist in het inzetten van social 
media, een workshop. Van Dooren: 
“Mensen leren niet alleen hoe je op 
LinkedIn beter zichtbaar wordt voor 
recruiters en de juiste vacatures ont-
vangt, maar ook hoe je je netwerk 
vergroot en hoe je met LinkedIn kunt 
solliciteren.” Guido heeft tijdens zijn 
eerdere zoektocht naar een nieuwe 
uitdaging de nodige praktijkervaring 
met LinkedIn opgedaan, dus deelt zijn 
kennis graag tijdens deze middag.

Positieve desintegratie
Spreker en coach Lieke van der Vorst 
laat in haar workshop zien waarom de 
één zoekende is of blijft, en de ander 
het allemaal wel oké vindt. Aan de 
hand van de 5 niveaus van positieve 
desintegratie maakt ze de weg naar 

dit ‘meer’ inzichtelijk. “Mensen zullen 
gaan inzien dat dit geen standaard 
route is, maar wel de enige waardige 
weg”, aldus Van der Vorst, die zich de 
afgelopen jaren steeds meer heeft 
losgemaakt van de systemen binnen 
onze maatschappij om vervolgens op 
andere manieren het leven te ervaren 
en onderzoeken. Zij is coach en spre-
ker, en actief met het delen van haar 
inzichten op social media onder de 
naam Lieke Weet Raad. 

Persoonlijke behoefte & netwerken
Deelnemers kunnen deze middag zelf 
bekijken waar zij het meest behoefte 
aan hebben. Het programma start om 
13.00 uur en eindigt om 16.30 uur 
met een afsluitende netwerkborrel. 
Eventmanager Petra van der Vlugt van 
JobOn: “Netwerken staat tijdens onze 
events altijd centraal. Het is zeer waar-
devol, zeker tijdens je zoektocht naar 
een nieuwe baan. En hoe fijn is het om 

dat nu weer live te kunnen doen op 
een centrale locatie in Helmond!” De 
middag vindt plaats in wijkcentrum ‘t 
Brandpunt en aanmelden is nog mo-
gelijk. Het event wordt georganiseerd 
met behulp van vrijwillige inzet van ge-
motiveerde sprekers en de gastvrijheid 
van de locatie. 

Over JobOn
JobOn is een vrijwilligersorganisatie 
en organiseert netwerkbijeenkom-
sten, workshops en online trainingen 
voor mensen die op zoek zijn naar een 
nieuwe baan. 

Deelnemers werken hierbij actief aan 
het onderhouden en uitbreiden van 
hun netwerk, vergroten hun vaardig-
heden en versterken elkaar. In Hel-
mond is nog ruimte voor enthousiaste 
vrijwilligers die zich maatschappelijk 
willen inzetten om dit soort events en 
netwerkbijeenkomsten te organiseren. 

Inspiratiemiddag ‘Geef jezelf & jouw communicatie een boost!’ op 28 september in Helmond

HELMOND Ondanks dat er meer vacatures zijn dan 
werkzoekenden, is het voor velen toch lastig om eruit 
te springen of eff ectief te communiceren tijdens een 

sollicitatiegesprek. Daarnaast kampen sommigen met 
de vraag of zij op de goede weg zijn. 

F | JobOn.

Wethouder Dortmans: “We vinden het 
belangrijk dat iedereen in onze gemeen-
te mee kan doen in de digitale wereld. 
De coronacrisis laat zien hoe belangrijk 
dat is. Dat is nog niet voor iedereen zo 
gemakkelijk. Met het project ‘Koffie met 
een Tablet’ kunnen Helmonders kennis 
maken met wat de digitale wereld hen 
te bieden heeft.”

De bijeenkomsten worden nu weer fy-
siek georganiseerd. In september is het 
onderwerp van ‘Koffie met een Tablet’ 
online boodschappen doen.

De data zijn:
Donderdag 16 september 2021 1 5 . 0 0 
-17.00 uur Bibliotheek Helmond - Cen-
trum
Maandag 27 september 2021 1 0 . 0 0 

-12.00 uur Zonnesteen - Brouwhuis
Donderdag 30 september 2021 15.00 
-17.00 uur De Ark - Stiphout/Warande

Aanmelden via het secretariaat Kring 
Helmond 06 – 22 61 61 34 of Biblio-
theek Helmond-de Peel 
0492 – 522 220.

Hennie de Gooijer, van het bestuur van 
de KBO Kring Helmond vertelt: “Bij alle 
afdelingen komen vragen van leden over 
hun mobiele telefoon of hun tablet. 
Sommige mensen denken dat het hen 
niets oplevert, anderen hebben er wel 
één maar durven ‘m bijna niet te gebrui-
ken. 
We laten mensen hiermee meer kennis 
op doen en zo kunnen ze het zelf uitpro-
beren.” U bent van harte welkom!

Bij eenkomsten ‘Koffi  e met een Tablet’: het kan weer!
Helmond: ‘Koffi  e met een Tablet’ is van oorsprong bedoeld 

als een serie bijeenkomsten waarbij 55-plussers iedere maand 
kennismaken met een nieuw digitaal thema. 

In gezelschap en met een kop koffi  e, zoals gebruikelijk 
is bij de KBO-bijeenkomsten. 

Zelfs nu al digitale vragen?
Iedereen kan met digitale vragen bellen 
naar het digitale spreekuur bij de Biblio-
theek, op werkdagen van 10.00 - 13.00 
uur (0492 - 522 220).
Er is ook een landelijke Digi-Hulplijn, 
waar op werkdagen van 09.00 - 17.00 
uur digitale vragen beantwoord kunnen 
worden (0800 - 1508).

Jouw advertentie Jouw advertentie 
op deze plek?op deze plek?

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

www.adlocal.nlwww.adlocal.nl

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

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

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

63%
van de 

Nederlanders let op 

advertenties in de

huis-aan-huiskrant.
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De Badroaven nemen het vuur op 
die datum mee naar het monument 
in de Kloosterstraat, waar om 19.00 
uur de bijeenkomst een aanvang zal 
nemen. Na opening door de voor-
zitter zullen Bas, Fenne en Bart het 
bevrijdingsvuur ontsteken. Verder 
wordt medewerking verleend door 
het gilde Sint Antonius Abt, waarvan 
vendelier Karel van Veijfeijken het 
vendelgebed zal presenteren met 
uitleg van hoofdman Willie Thijssen. 
Maartje Brouwers van Fanfare De 
Vooruitgang zal de Last Post blazen, 
gevolgd door twee minuten stilte. 
Bas van Dijk zal een gedicht voor-
dragen en er zijn toespraken door 

wethouder Serge van de Brug na-
mens de gemeente en door Gerard 
van de Weijer, die namens Stichting 
Helmond 22 September 1944 zal 
spreken over wat vrijheid betekent. 

Na het spelen van het Wilhelmus 
door Marlotte en Maartje Brouwers 
zullen er bloemen worden gelegd, 
waarbij iedereen zich kan aansluiten. 
Er zijn zitplaatsen en de actueel gel-
dende coronaregels zijn van kracht.

De Badroaven hopen op een grote 
opkomst, omdat wij hen, die voor 
onze vrijheid hun leven lieten, nooit 
mogen vergeten.

F | Badroaven.

Badroaven nemen bevrij dingsvuur 
in ontvangst en leggen een krans 

STIPHOUT/MIERLO-HOUT Op 19 september wordt het 
bevrijdingsvuur ontstoken in Bayeux en via Meijel over 
de Peel verspreid door leden van de lopers groep van 

HAC. Hierbij wordt ook Mierlo-Hout aangedaan en bij de 
Trudokerk in Stiphout zal Pastoor Pieter Scheepers rond 

19.30 uur het vuur in ontvangst nemen om het tot 
22 september te laten branden. 

BROUWHUIS Op vrijdag 24 sep-
tember aanstaande zal op het Louis 
Donkersplein aan de Bruhezer-
weg-Peeleik de jaarlijkse viering van 
de bevrijding van Brouwhuis plaats-
vinden. 

De viering begint om 19.00 uur en zal 
ongeveer een half uur in beslag nemen. 
De wijkwethouder zal een toespraak 
houden. Daarna zal het bevrijdingsvuur 
worden ontstoken. Er zullen twee jeeps 
van Club Wheels aanwezig zijn die een 
rondritje voor de kinderen zullen verzor-
gen. Bewoners van Brouwhuis worden 
van harte uitgenodigd om aanwezig te 
zijn bij deze viering.

Viering bevrij ding Brouwhuis

Het bevrij dingsmonument van Brouwhuis. F | Ernst Vos.

Ook dit jaar wordt de schooljeugd weer 
volop betrokken bij de activiteiten. 
Speciaal ter gelegenheid van het tien-
jarig bestaan, heeft stichting HMMH 
een ‘doe-boekje’ samengesteld voor de 
kinderen van de basisscholen in Mier-
lo-Hout. De kinderen kunnen enkele 
leuke prijzen winnen. De verspreiding 
van dit doe-boekje vindt plaats op 
maandag 20 september.

De adoptieschool van dit jaar is de 
OBS ‘t Hout. Op woensdagochtend 22 
september worden de kinderen van de 
adoptieschool traditioneel om 09.30 
uur opgehaald met historische militaire 
voertuigen. Na aankomst bij het mo-
nument krijgen de kinderen van Mario 
Coolen een korte toelichting over de 
betekenis van de gedenkplek en de loca-
tie. Aansluitend vertrekken zij wederom 
met de colonne, en voorzien van Engel-
se en Nederlandse vlaggetjes, richting 
War Cemetery Mierlo. 

Op het ereveld zal Harrie Raaijmakers 
een rondleiding geven met een toelich-
ting bij de graven van enkele Engelse 
soldaten. Harrie toont foto’s en vertelt 
het verhaal van diverse militairen die 
omkwamen in onze regio tijdens de oor-
log en bevrijding. 
Omstreeks 12.00 uur is de karavaan 
terug in Mierlo-Hout om samen met de 

kinderen het bevrijdingsvuur in de Lu-
ciakerk op te halen, waarna het wordt 
overgebracht naar het monument en 
aldaar zal worden ontstoken. 

Het avondprogramma start met een 
herdenkingsdienst in de St. Luciakerk 
die wordt voorgegaan door pastoor Pie-
ter Scheepers. Aanvang 19.00 uur. 

De dienst wordt muzikaal opgeluisterd 
door leden van Gemert Fire Brigade 
Pipes & Drums. Aansluitend om 19.45 
uur opent de voorzitter van de stichting 
HMMH de bevrijdingsherdenking bij het 
‘vernieuwde’ monument dat in de loop 
van het programma officieel zal worden 
onthuld door familieleden en nabe-
staanden van de oorlogsslachtoffers. 

Het gilde St. Antonius Abt Mierlo-Hout 
presenteert het vendelgebed. Wijkwet-
houder Cathalijne Dortmans zal na-
mens B&W van de gemeente Helmond 
een toespraak houden en een krans 
leggen. Ook het stichtingsbestuur legt 
een krans namens de inwoners van 
Mierlo-Hout en kinderen plaatsen een 
kaarsje bij het monument. 

The Last Post en de Engelse Reveille 
wordt wederom ten gehore gebracht 
door Gerben van der Els, waarna twee 
minuten stilte in acht worden genomen. 

Het programma wordt afgesloten met 
‘Highland Cathedral’, gespeeld door Ge-
mert Fire Brigade Pipes & Drums. 

Binnen de wegafzetting, direct voor het 
monument, worden voldoende stoelen 
geplaatst. Ook dit jaar zijn er weer diver-
se coaches aanwezig. Er wordt rekening 
gehouden met de op dat moment gel-
dende basisregels vanuit het RIVM en 
bij de coaches kunt u ook terecht voor 
eventuele vragen.

Het stalen symbool voor vrede en vrijheid 

Tien jaar bevrij ding- en 
herdenkingsmonument Mierlo-Hout

Het vernieuwde monument wordt tij dens de bevrij dingsviering van 22 september onthuld. F | © Stichting HMMH.

MIERLO-HOUT Het herdenkingsmonument Mierlo-Hout bestaat op 22 september 10 jaar. Mede 
met het oog op het jubileum zijn er in de afgelopen maanden diverse werkzaamheden verricht 
aan en rondom het herdenkingsmonument. Het stichtingsbestuur hoopt uiteraard dat zoveel 

mogelijk bezoekers het eindresultaat van de vernieuwingen komen aanschouwen. 
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Door: Wendy Lodewijk

In 2003 werd KBWO als stichting op-
gericht. Voorzitter Jarno Vincent legt 
uit: “We liepen steeds tegen bepaalde 
perikelen aan in de zorg, dat wij dach-
ten: dit kan anders en beter. We zijn ons 
gaan verdiepen in dementie en hebben 
bepaalde opleidingen gevolgd, om te we-
ten wat mensen met deze ziekte nu écht 
nodig hebben.” Tegelijkertijd werd er vol-
op tijd gestoken in de fondsenwerving. In 
2008 kon de huidige woonvorm openen 
en deze zat binnen een maand vol.

“Daar zijn we best trots op”, licht Jarno 
verder toe. “We wilden graag een alter-
natief bieden op de grootschalige zorg 
die je elders ziet. En dat is gelukt. We 
zijn iedereen die een steentje heeft bij-
gedragen en/of bijdraagt, dan ook erg 
erkentelijk.” Bij KBWO draait het niet om 
winst te maken, in tegenstelling tot veel 
andere zorginstanties. “Wij vinden dat je 
het niet kunt maken om winst te maken 
over de rug van dementerende ouderen. 
Zij hebben er niet om gevraagd om deze 
ziekte te krijgen”, vertelt Jarno verder 
met zichtbare empathie. “Die ziekte is 
schrijnend. Hier focussen we dan ook 
op het activeren van de mensen, want 
als je ze met zoveel mogelijk activiteiten 
laat meedoen, stimuleert dat ook weer 
de hersenen en kun je de dementie mo-
gelijk wat afremmen. Aandacht is het 
belangrijkst en daarom staan hier elke 
dag minimaal 2 medewerkers per 8 be-
woners. Met zijn allen proberen we de 
achteruitgang te temperen, door te kij-
ken wat mensen leuk vinden. Zo hebben 
we allerlei vaste activiteiten, zoals gym, 
muziek en bloemschikken, maar worden 
er ook elke maand leuke uitjes voor onze 
bewoners bedacht. En elke vrijdag ne-
men we met z’n allen een borreltje. Voor 

degenen die geen alcohol mogen uiter-
aard een alcoholvrij alternatief.” 

Buiten het gezamenlijk optrekken, is 
er ook ruimte voor het individu. “Onze 
bewoners hebben een gezamenlijke 
woonkamer met open keuken waar ze 
elkaars gezelligheid kunnen opzoeken. 
Daarnaast is er een groot tuinhuis waar 
ze familie ook kunnen ontvangen. De 
bewoners hebben natuurlijk hun eigen 
kamer en om het persoonlijk te houden, 
mogen zij die volledig inrichten naar ei-
gen smaak. Een eigen vloerbedekking 
en kleur op de wanden, eigen meubels 
en een eigen bed. Geen ziekenhuisbed! 
Alles is hier zo normaal en zo huiselijk 
mogelijk. Gewoon zoals thuis, maar dan 
met zorg binnen handbereik. Hier mag 
iedereen een eigen identiteit hebben 
en zichzelf zijn. Zo ook met het eten. Er 
wordt gekeken naar waar de bewoners 
zin in hebben en ze mogen meehelpen 
met koken, als ze dat leuk vinden. En 
weet je wat nou zo grappig is? Als je een 
schaal met aardappelen op tafel zet met 
een mesje erbij, beginnen ze als vanzelf 
te schillen. Onze bewoners doen dit zo 
kundig, ze zijn het gewend vanuit thuis. 
En dat is precies het gevoel dat we willen 
oproepen: thuis.”

Jarno doet gepassioneerd zijn verhaal 
en vervolgt: “De huiselijke sfeer staat bij 
ons hoog in het vaandel. Maar ook het 
doen en laten van onze bewoners én 
ons personeel. Deze medewerkers wer-
ken altijd op een vaste groep. Er wordt 
gezorgd voor zoveel mogelijk dezelfde 
gezichten. We zijn dan ook blij met ons 
personeel dat soms al vanaf het begin 
meedraait. Deuren worden niet op slot 
gedraaid. De bewoners ervaren een ge-
voel van vrijheid als zijzelf hun familie 
kunnen uitzwaaien buiten of een blokje 

om kunnen gaan. Opsluiten zorgt alleen 
maar voor onrust en wij hebben zelf on-
dervonden dat dat helemaal niet nodig 
is. En is er toevallig wel een reden om 
iemand binnen de deuren van zijn of 
haar woning te houden, dan hebben we 
die mogelijkheid. Die hebben we echter 
zelden in hoeven zetten. Daarnaast la-
ten we onze bewoners het gevoel van 
het buitenleven regelmatig proeven door 
de natuur in te gaan met een heerlijke 
wandeling.” Als ik, de schrijfster van dit 
artikel, later een rondleiding krijg, zie ik 
dat de natuur ook dichtbij huis te vinden 
is. De tuin is mooi aangelegd en biedt 
vele hoekjes om elkaar te ontmoeten en 
te genieten van al het groen. In de zon of 
in de schaduw, aan alles is gedacht. Het 
voelt hier echt als een thuis. De bewo-
ners zijn vrolijk en verwelkomen mij met 
een blij ‘hallo’ en fanatiek gezwaai.

Hier wordt zoveel aandacht geschonken 
aan de mens en worden zij met zoveel 
liefde behandeld, dat alles gerund wordt 
door een klein bestuur. “We hebben 58 
medewerkers, waarvan 38 professio-
nals en 20 vrijwilligers en dat op 24 be-
woners. Het geld dat bij ons binnenkomt, 
wordt voor 90% gestoken in directe be-
geleiding en zorg voor de bewoners. Dat 
is bij andere organisaties écht anders. 
Hiermee gaat echter wel gepaard dat ons 
bestuur alleen uit de noodzakelijke men-
sen bestaat en daar schort het soms aan 
als de inspectie komt kijken. Wij hebben 
niet voor elke casus een jurist die we 
kunnen aanspreken. Dat levert soms 
wel stress op hoor. Maar gelukkig komt 
ook dat weer helemaal goed”, zegt Jarno 
zichtbaar aangedaan. “In de rapporten 
lees je ook dat de persoonsgerichte zorg 
en medicatieveiligheid helemaal in orde 
zijn. Dat zijn de punten die voor ons toch 
het belangrijkst zijn, het draait niet om 
ons, maar om de bewoners. Huiselijke, 
toegankelijke zorg met een dagelijkse 
stimulans om de mensen te activeren. 
Daar staan wij voor en ik ben trots op 
ons team”, besluit Jarno.

Stichting KBWO heeft nog een paar 
plekjes over. Wil je meer weten? Kijk op 
www.kbwo.nl.

Begeleid wonen met de bewoner in het middelpunt: 
dat is KBWO

De tuin van KBWO. F | Stichting KBWO.

Middenin Brouwhuis staan 3 groepswoningen, gezellig ge-
situeerd in een kringetje met centraal een prachtige tuin. 

Hier wonen ouderen met dementie, die niet meer zelfstandig 
(alleen) thuis kunnen wonen. KBWO biedt hierin de oplossing: 

de ouderen wonen hier zelfstandig, maar tegelijkertijd is er ook 
24 uur per dag zorg aanwezig. Hier staat de bewoner centraal, 

met zijn of haar welzijn voorop.

MIERLO-HOUT De nieuwe Prins 
begint zenuwachtig te worden: over 
ruim 7 weken wordt hij bekend-
gemaakt. Noteer zaterdagavond 6 
november alvast in je agenda, want 
dan onthullen we wie de dorstlus-
tige hoogheid écht is. Verschillende 
namen circuleren. Deze week volgt 
wellicht de tip die jou meer duidelijk-
heid geeft. 

Weet jij na deze tip zeker wie de 60e 
prins van de Houtse Kluppels wordt? 
Geef de naam van jouw kandidaat door 
via www.kluppels.nl en gok gratis mee 
wie de nieuwe Prins wordt. De win-
naar maakt kans op 4 kaarten voor de 
2e Show- & Zwetsavond op 12 februari 
2022. 

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

Prinseroaje van de Houtse Kluppels: 
tip nummer 4!

Tip 4 F Ruud van de Westerlo/Bol.com

HELMOND Voor mannen bij wie 
prostaatkanker wordt vastgesteld 
en die erover willen praten, kan het 
moeilijk zijn om gehoor te vinden. 
Daarom nodigt de Prostaatkan-
kerstichting hen uit om hun erva-
ringen, vragen, en hoe zij ermee 
omgaan te delen met lotgenoten, 
die allemaal weten wat zij doorma-
ken. Daarnaast kan het krijgen van 
praktische informatie en tips rond 
een behandeling belangrijke steun 
geven.

Nu een live bijeenkomst weer mo-

gelijk is, bent u van harte welkom op 
maandag 20 september in inloop-
huis De Cirkel, Evertsenstraat 19. Wel 
dient u zich hiervoor aan te melden 
via een mail naar: pks.eindhoven@
gmail.com. De bijeenkomst begint 
om 14.00 uur en eindigt om 16.00 
uur.
 
Het thema van de middag is: Hoe 
ben je deze tijd doorgekomen met je 
prostaatkanker? Ook de partners en 
naasten zijn van harte welkom. Voor 
meer informatie, kijk op: 
www.prostaatkankerstichting.nl.

Lotgenotenbijeenkomst 
prostaatkanker

Lucy is een vriendelijke jongedame van pas één jaar en is gemakkelijk in de 
omgang. Het is een lief knuffelkontje dat meteen naar je toe komt, graag geaaid 
wordt en lekker spint. Spelen gaat haar ook goed af, met een hengeltje kun je 
haar leuk bezighouden, ze kan dan echt even fanatiek worden! 

Ze is duidelijk helemaal niet blij met andere katten, ze heeft veel liever het rijk 
alleen. Het is heel verstandig om haar de enige poes des huizes te laten zijn, 
anders is ze echt niet happy. Ze moet strakjes weer naar buiten kunnen. 

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

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

Lucy
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In de jaren ‘80 heeft de heer Scheepers 
de Mierlo-Houtse Buurtvereniging  “ ‘t 
Houts Eindje” opgericht. Tien jaar lang 
was hij voorzitter en heeft hij met vele 
vrijwilligers mooie evenementen ge-
organiseerd voor de wijk. In 1986 was 
de heer Scheepers mede oprichter van 
Tourclub Mierlo-Hout, waar hij tien jaar 
lang bestuurslid was. 

Ook is hij 15 jaar actief binnen de Werk-
groep Buurtpreventie Apostelwijk. Als 
straatcoördinator brengt hij buurtpre-
ventie in de praktijk. Sinds 2020 pleegt 
de heer Scheepers samen met andere 
parochianen wekelijks onderhoud aan 
het kerkhof en columbarium.

Zijn hoofdverdiensten liggen in de vol-
leybalsport. Als voorzitter van toenma-
lige Volleybalclub Dynamiek heeft hij in 
1979 mede de fusie tussen VC Dyna-
miek en VC Apollo naar het huidige Vol-
leybalclub Polaris te Helmond tot stand 
weten te brengen. Hij was vice-voorzit-
ter van VC Polaris en daarnaast actief 

binnen de jeugdcommissie en als trai-
ner/coach en scheidsrechter. Ruim 20 
jaar was de heer Scheepers voorzitter 
van Polaris Onroerend Goed (eigenaar 
van Sporthal ’t Hout te Helmond), als 
beheerder van de sporthal en contact-
persoon voor alle huurders die hiervan 
gebruikmaakten. 

Koninklijke Onderscheiding 
voor Hans Scheepers

Hans Scheepers. F | Knoops Fotografie.

MIERLO-HOUT De heer Hans Scheepers ontving bij zijn 
afscheid van Volleybalvereniging Polaris in de Geseldonk in 
Mierlo-Hout een Koninklijke onderscheiding uit handen van 

burgemeester Elly Blanksma. De heer Scheepers is benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Expositie

Van 19 september tot 1 november 2021 
is Karel Stevens met zijn leeuw en en-
tourage te zien in Elzas Passage 4.

Boek
Heemkundekring Helmont is in het 
leven van Karel Stevens gedoken. Dit 
resulteerde in het boekwerkje ‘Carlo 
Stevens, avonturier, waaghals en le-
vensgenieter’. Het eerste exemplaar 
zal tijdens de opening van de exposi-
tie op 19 september worden uitgereikt 
aan familie van Karel. Het boekje is 
verkrijgbaar in boekhandel ‘De Ganz-
enveer’, de Primera in winkelcentrum 
De Bus, tijdens de expositie en via 
info@heemkundekringhelmont.nl. 
De (leeuwen)prijs is 6 euro exclusief 
eventuele verzendkosten.

Carlo Stevens, de leeuwentemmer, is terug in Helmond 
Karel Stevens (1904 - 1975) was de oudste zoon van een Helmondse slager. Onder de 

artiestennaam Carlo Stevens verwierf hij naam en faam als internationaal bekende 
leeuwentemmer, dierentrainer, stuntman én acteur. Hij werkte bij verschillende Europese 

circussen en speelde mee in de Amerikaanse speelfilm ‘Quo Vadis’. Wereldberoemd werd hij 
pas toen zijn leeuwen ontsnapten in de binnenstad van Sittard.

Carlo Stevens met leeuwen. F | Heemkundekring Helmont.

Heropening
Ondanks dat wij u niet konden ontvan-
gen in de coronapandemie, heeft deze 
periode ons de kans gegeven om nog 
dieper in onze archieven te duiken. We 
hebben een prachtig filmprogramma 
voor u kunnen samenstellen over de 
mooie bedrijven en producten uit de in-
dustriele geschiedenis van Helmond en 
omgeving.

Een paar voorbeelden van films hier-
van zijn:
‘Van terugblik tot heden’: een overzichts-
film over de geschiedenis van de indus-
trie van Helmond.
‘Goed geregeld’: over de geschiedenis 
van het bekende Helmondse bedrijf 
Kuijpers installaties.
‘Voeding van eigen bodem’: over de voe-
dingsindustrie en de Huijbregts groep.
Voor de overige films ga naar industri-
eel-atrium.nl/jaarprogramma.

Praktische informatie voor bezoek
Wanneer: Vanaf 16 september 2021 elke 
donderdag.
Waar: filmzaal van het Industrieel 
Atrium.

Tijden: 10.00 uur -12.30 uur.
Entree: €5 p/p. (inclusief het interes-
sante boek ‘de Hemel van Helmond’, 
zolang de voorraad strekt)

Om voor u het bezoek met betrekking tot 
corona veilig te houden, hebben we een 
aantal maatregelen moeten treffen:
Iedere bezoeker moet of een geldig vac-
cinatiebewijs hebben of een negatieve 
test kunnen overleggen.
1,5m afstand bewaren tot elkaar.
Bij binnenkomst handen wassen (voor 
ontreinigingszeep wordt gezorgd).
Door deze maatregelen kunnen we op 
dit moment 22 mensen ontvangen, 
dus vol is vol. Mocht dit in de toekomst 
veranderen, zullen we u daar tijdig over 
informeren.
Volgen van de looproute die we met pij-
len op de grond hebben aangegeven.
Wij zien het als een verplichting naar 
de samenleving om het bezoek zo veilig 
mogelijk te maken. Zo kunnen we ge-
zamenlijk weer mooie evenementen en 
programma’s beleven in het Industrieel 
Atrium te Helmond.
Wij hopen u spoedig te mogen verwel-
komen!

Heropening Industrieel 
Atrium Helmond Na de presentatie op het kerkplein met 

de ludieke duivenact en een gezamen-
lijke heildronk/toost van ’t Pijpke, trok 
het gilde in optocht naar het gildeter-
rein waar de gezamenlijke lunch werd 
genoten. Daarna werd de schietboom 
voor het koningsschieten vrijgemaakt 
en werd de oude koning Adrie van de 
Laar van zijn koningschap ontheven. 
Hij schonk ’t gilde een prachtig konings-
schild voor op de zilvermantel.

Het koningsschieten werd zoals ge-
bruikelijk geopend door de wereldlijke 
macht (wethouder Harrie van Dijk), 
kerkelijke macht (pastoor Pieter Schee-
pers), beschermheer (Berry Verhoeven) 
en oud koning (Adrie van de Laar). 
Daarna was het de beurt aan de gilde-
broeders, gildezusters en gildeheren. Er 
ontspon zich een spannende wedstrijd 
maar de (houten) vogel bleek uit goed 
hout gesneden! Echter na het 146e 
schot kwam het laatste restje naar be-
neden. Jelco Beekers was die schutter 
en hij mag zich daarna voor een periode 
van 2 jaar, koning van gilde St. Antonius 
Abt Mierlo-Hout noemen. Vriendin Ju-
lia werd de koningin en was ’t gilde weer 
een koningspaar ‘rijker’. O ja, historisch 
omdat zover in de annalen bekend, 
Jelco de jongste koning ooit is. Na de 

installatie was het de beurt aan de ruim 
aanwezige Vrienden van ’t Gilde. Na 225 
(!) schoten was het Mike van Poppel, de 
zoon van…, degene die het laatste stukje 
‘vogel’ naar beneden haalde. Hij mocht 
de wisselbokaal hierdoor in ontvangst 
nemen. De inwendige mens werd daar-

na via de lekkernijen van Zaal de Koning 
gevuld en het bleef daarna nog lang on-
rustig op het gildeterrein. Het gilde mag 
weer terugzien op een fantastische (his-
torische) gildedag. Iedereen bedankt die 
daaraan heeft meegewerkt, ’t gilde leeft 
op ’t Hout (en dat doet zij al eeuwen!).

De nieuwe koning Jelco Beekers (midden) met vriendin Julia en pastoor Pieter Scheepers. 
F | Gilde St.Antonius Abt.

MIERLO-HOUT Zondag 12 september was het voor ’t gilde, zeker voor de geschiedschrijving, 
een bijzondere gildedag. Zo werd na ruim 30 jaar een nieuw uniform gepresenteerd. In de H. mis 
van 9.30 uur werden door deken/pastoor Pieter Scheepers de kostuums officieel gezegend. Hij 
moest bekennen dat na een zorgvuldig proces het resultaat prachtig was. Een gildekostuum met 
‘moderne’ uitstraling, op detail zeer verzorgd en statige uitstraling. Kortom, lovende woorden die 

op die dag meerdere keren werden gehoord!

Historische gildedag voor St.Antonius Abt

www.grootpeelland.nl
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Een aantal sportaanbieders geven 
speciale clinics op deze dag. Zorg 
dat je jouw clinic niet mist en check 
www.jibbplus.nl voor het complete 
programma. Kun je niet op 19 
september of wil je een sport nog 
een keer uitproberen? Op 
www.sportencultuurhelmond.nl 
staan alle open trainingen en 
proeflessen die worden aan- 
geboden door sportaanbieders 
in Helmond!

Dag van de Sportclub

O
nt

w
er

p:
 ©

 V
rij

w
er

ke
rs

www.leergeld.nl/helmond

Dag van de Sportclub
Zondag 19 sept 2021 van 10 tot 14 uur
Helmondse sportaanbieders openen hun deuren!

Jibb+ laat iedereen, van jong tot oud, in Jibb+ laat iedereen, van jong tot oud, in 
Helmond kennis maken met beweging Helmond kennis maken met beweging 
en gezonde voeding.  Doe jij ook mee?  en gezonde voeding.  Doe jij ook mee?  

www.jibbplus.nl

Met het hele gezin sfeer gaan proeven bij Met het hele gezin sfeer gaan proeven bij 
vele sportaanbieders in Helmond! vele sportaanbieders in Helmond!     

Op zondag 19 september zetten Helmondse clubs Op zondag 19 september zetten Helmondse clubs 
hun deuren open om jou te ontvangen. Overal hun deuren open om jou te ontvangen. Overal 

gratis toegang en inschrijven is niet nodig. Doe je gratis toegang en inschrijven is niet nodig. Doe je 
sportkleding aan, want op veel plaatsen worden sportkleding aan, want op veel plaatsen worden sportkleding aan, want op veel plaatsen worden 

clinics aangeboden!    
Ga jij jouw sport ontdekken?!

Op www.jibbplus.nl staat de lijst van
deelnemende clubs en vind je meer 

informatie over de Dag van de Sportclub.

Bij iedere sportlocatie kun je een sticker verdienen. 
Bij minimaal 3 stickers kun je deze kaart inleveren bij Bij minimaal 3 stickers kun je deze kaart inleveren bij 
WeJump en ontvang je 50% korting op de toegang! WeJump en ontvang je 50% korting op de toegang! 

Hard werken wordt beloond! Heb jij nog geen fietsroutekaart? 
Haal ‘m dan snel op bij 

Wethouder Ebbenlaan 166 •  www.jibbplus.nl

Stickers in dit vak:

      Scan me      Scan me     
De kaart digitaal (Google maps) De kaart digitaal (Google maps) 
Geen QR scanner? https://bit.ly/2F3CSfiGeen QR scanner? https://bit.ly/2F3CSfi

Scan me

Laat ons weten wat je van de Dag van 
de Sportclub vond en vul de korte 

vragenlijst hier in. Geen QR scanner?
www.jibbplus.nl/geefjouwmening
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De Dag van de Sportclub
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 ope-
ner van het nieuwe sportseizoen. “Met 
deze sportieve dag wil Jibb+ iedereen 
inspireren om te gaan bewegen en hel-
pen om de weg (terug) naar de sportclub 
te vinden”, vertelt René Taal, buurtsport-
coach en coördinator Sportaanbieders 
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 sport-
aanbieders in Helmond. Vergeet niet om 
sportief gekleed te gaan, want bij som-
migen clubs kun je meteen meedoen 
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 kennisma-
kingsactiviteiten van aanbieders in Hel-
mond via 
www.sportencultuurhelmond.nl.”

Ontdek jouw sport op 19 september 

Helmondse sportaanbieders 
openen hun deuren! 

F | Jibb+.

RIJPELBERG Bewoners van de Baroniehof zijn van harte 
welkom op de Burendag Baroniehof op zondag 26 september 
aanstaande. Tussen 10.30 uur en 15.30 uur kunnen jong en 

oud deelnemen om elkaar te ontmoeten en iets beter te leren 
kennen. Locatie: Baroniehof 165 (terrein ORO). Voor hapjes en 

drankjes wordt gezorgd. 

Burendag Baroniehof 
zondag 26 september 2021

Helpende en creatieve handen
Burendag is een jaarlijks evenement dat 
door het Oranjefonds wordt georgani-
seerd om mensen met elkaar in contact 
te brengen. De dag kenmerkt zich door 
activiteiten waarbij buren iets voor el-
kaar betekenen of zich samen voor de 
buurt inzetten. Voor de Baroniehof heb-
ben we dit jaar onder andere de volgen-
de activiteiten: 

Buurtklushulp: straatgenoten kunnen 
klusjes voor elkaar uitvoeren. Denk aan 
een struik snoeien, of een lamp of een 
plankje ophangen. Gereedschap is aan-
wezig.

Baroniehof Picknicktafel: jong en oud 
kunnen tegels beschilderen of van een 
inspirerende tekst voorzien. Die tegels 
worden op het einde van de burendag 
verzameld en later op de Baroniehof 
Picknicktafel ingelegd. Zo ontstaat een 

kleurrijk mozaïek-kunstwerk, gemaakt 
door en bestemd voor de bewoners van 
de Baroniehof.

Informatie en aanmelden:
Via burendagbaroniehof@hotmail.com 
kun je meer info opvragen of je direct 
aanmelden. Geef bij aanmelding aan 
met hoeveel personen je komt, hoeveel 
kinderen onder of boven de 13 jaar er 
mee komen, of je hulp bij een bepaalde 
klus wilt of dat je juist iemand wilt hel-
pen met een klus. 

De Burendag Baroniehof 2021 wordt 
mede mogelijk gemaakt door: Oranje-
fonds, Woonpartners, ORO, Interkos-
mos, Gemeente Helmond eJansen 
Huybregts. 
De organisatie van de burendag is be-
reikbaar via e-mail: 
burendagbaroniehof@hotmail.com.

Cursuslocatie: De Brem, Rijpelplein 1, 5709 BT Helmond.
Start: oktober

Lesdag: zaterdag

 Herkent u deze uitspraken:
“Had ik het maar geweten…”

“Ik heb ooit een EHBO-cursus gedaan, maar ik ben 
de details helaas alweer vergeten…”

“EHBO-cursus staat al een tijdje op mijn to-do-lijst-
je, maar het komt er steeds niet van.”

Daar kan nu verandering in gebracht worden. 

In oktober starten we weer op de zaterdag met een nieuwe opleidings-
cursus EHBO (Eerste Hulp bij Ongelukken) volgens de richtlijnen van het 
Oranje Kruis in combinatie met e-learning. Bijkomend voordeel is dat er 

veel zorgverzekeraars de cursus geheel of gedeeltelijk vergoeden.

Twijfel niet langer maar meld je bij de vereniging in je buurt via
secretariaat@ehbo-mierlo.nl of 06 – 15 51 22 83

sec@ehbomierlohout.nl of 0492 – 847 957
secretariaat@ehbobrouwhuis.nl of 06 – 23 95 93 94

EHBO-cursus start in oktober
RIJPELBERG De EHBO-verenigingen Mierlo, Mierlo-Hout 
en Brouwhuis zijn een samenwerking aangegaan en geven 

gezamenlijk een EHBO-cursus.

CENTRUM Aan het plantsoen in de Beelsstraat is zaterdag 11 september een herinneringsboom 
voor Dr. Beels geplant. Frank Wolters kreeg deze eer, omdat hij de afgelopen 13 jaar als 

bestuurslid van de Beelsfundatie buitengewoon actief is geweest in het bieden van hulp in het 
armoedenetwerk van Helmond. 

Stichter Beelsfundatie geëerd 
Herinneringsboom geplant voor dr. Beels 

De herinneringsboom wordt geplant door 
Frank Wolters. F | Dennis van Thiel.

Tevens is hierbij een  herinnerings-
bordje onthuld. De Beelsstraat is 
vernoemd naar dr. Beels. Hij was de 
stichter van de Beelsfundatie. Deze 
stichting helpt al 175 jaar mensen in 
financiële nood en is nog steeds actief 
in Helmond en omgeving. De Beels-
fundatie heeft vorig jaar bijna 180.000 
euro verstrekt aan mensen die in 
moeilijke financiële omstandigheden 
zitten en helpt mensen met noodza-
kelijke kosten die zij niet uit het eigen 
inkomen kunnen betalen. 

Het fonds is in 1847 in Helmond is 
opgericht door Theodorus Nicolaas 

Beels, een zoon van een Helmondse 
huisarts die zelf ook huisarts was. De 
Beelsfundatie heeft als doelstelling 
het doen van uitkeringen aan hulpbe-
hoevende huisgezinnen, personen of 
maatschappelijke organisaties in Hel-
mond en directe omgeving. In aanmer-
king voor een uitkering komen perso-
nen die buiten hun schuld en ondanks 
hard werken zich in moeilijke finan-
ciële omstandigheden bevinden. Uit 
het door dokter Beels nagelaten ver-
mogen kan de Beelsfundatie uitkerin-
gen doen of leningen verstrekken aan 
personen of gezinnen die in moeilijke 
financiële omstandigheden verkeren.

www.helmondnu.nl
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VALT MEDIO NOVEMBER 2021 ALS GLOSSY IN UW BRIEVENBUS!

KBWO is zo spoedig mogelijk 
op zoek naar: 

Verzorgenden IG
Voor meer informatie: www.kbwo.nl

Dement en toch een 
goede oude dag?

Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen

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

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

24 uur per dag professionele begeleiding.

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

Kijk op www.kbwo.nl
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Geen onderwerp is in de afgelopen 75 
jaar zo uitputtend beschreven en be-
sproken als de Tweede Wereldoorlog. 
Desondanks bleken tijdens de viering 
van 75 jaar vrijheid in 2019/2020 nog 
steeds niet alle verhalen verteld. En ook 
na dit herdenkingsjaar zal dat nog zo 
zijn.

Nieuwe kennis door verschillende 
projecten
Tegelijk is afgelopen jaar duidelijk ge-
worden dat dankzij het provinciale 
project ‘Brabant Remembers’ en het re-
gionale project ‘Death Valley De Peel’, er 
veel ‘nieuwe oorlogsgeschiedenis’ is toe-
gevoegd. Piet Snijders was betrokken bij 
het regionale project. Hij deed hierdoor 
nog meer kennis op over het onderwerp 
dat zijn interesse wekt. Die nieuwe ken-

nis deelt hij graag tijdens de lezing. Reis 
met hem mee door de geschiedenis. 

Lezing bijwonen? 
De lezing wordt gehouden in bibliotheek 

Helmond-Peel aan de Watermolenwal 
in Helmond. De stoelen worden op 1,5 
meter afstand geplaatst en er is goede 
ventilatie aanwezig. 
Toegangskaartjes (6 euro) en zijn vooraf 
te verkrijgen via helmondpeel.op-shop.
nl. Aanvang: 20.00 uur.

Halverwege september ontvangen de 
bewoners van de betreffende buurten 
een brief van Glasvezel Helmond. 

Hierin staat informatie over de vraag-
bundeling en de verschillende provi-
ders en hun diensten. De providers van 
Glasvezel Helmond zijn: TriNed, Plinq, 

Freedom, FiberNL en Breedband Hel-
mond. Ook zijn er in combinatie met 
een abonnement slimme toepassingen 
voor in huis mogelijk, zoals brandalar-
mering en huisbeveiliging (AltijdThuis) 
en mantelzorg op afstand (Leefsamen) 
van leverancier Akkedeer.

Eerst aanmelden, dan graven
Bewoners hebben tot en met 10 novem-
ber de tijd om aan te geven of ze direct 
willen instappen tegen gratis aansluit-
kosten. Als minimaal 25% van de inwo-
ners  een abonnement afsluit bij één van 
de providers, dan wordt in 2022 de glas-
vezel ook hier aangelegd. Daarna volgen 
nog de woningen in het buitengebied en 
in Industriegebied-Zuid.

Waarom glasvezel?
“Een verbetering van de internetverbin-
ding is hard nodig in onze stad”, vertelt 
wethouder De Vries. “Met de explosieve 
toename van het aantal internettoe-

passingen, kan straks niemand meer 
zonder een snelle en betrouwbare ver-
binding. Het is een basisvoorziening 
waarmee inwoners, ondernemers en 
onderwijs in onze stad moeiteloos ge-
bruik maken van het internet voor werk, 
studie, bedrijf, zorg of ontspanning. Op 
dit moment zijn al verschillende slimme 
toepassingen voor in huis beschikbaar 
zoals brandbeveiliging en digitale zorg-
op-afstand en dat aanbod wordt alleen 
maar groter.”

Glasvezel Helmond BV
Gemeente Helmond wil dat alle inwo-
ners gebruik kunnen maken van snel, 

stabiel en veilig internet. Daarom is 
de gemeente in 2018 een samenwer-
kingsverband aangegaan met de lokale 
ICT-specialist e-Quest en is Glasvezel 
Helmond BV opgericht. In 2022 is heel 
Helmond voorzien van glasvezel. Glas-
vezel is de modernste, snelste en meest 
energiezuinige verbinding voor internet, 
televisie, telefonie en overige digitale 
diensten. De gemeente ziet glasvezel als 
een nutsvoorziening, zoals elektriciteit 
en water.

Meer weten? Kijk dan op 
www.helmond.nl/glasvezel en 
www.glasvezelhelmond.nl.

Laatste grote vraagbundeling glasvezel in Helmond van start

F | Glasvezel Helmond.

ANNWIJK/SUYTKADE/CENTRUM Na de succesvolle 
vraagbundeling in de eerste vier buurten van de binnenstad, 
zijn nu ook de laatste vier buurten van de binnenstad aan de 
beurt. Op 15 september startte Glasvezel Helmond met de 

vraagbundeling in de Annawijk, Suytkade, Stationsgebied en 
het Centrum als laatste grote gebied in Helmond. De aanleg 

gaat door als minimaal 25% van de adressen meedoet. 

Piet Snij ders. 
F | Volksuniversiteit Helmond.

Death Valley De Peel. 
F | Volksuniversiteit Helmond.

Lezing: Death Valley De Peel
HELMOND Leer meer over de impact van de Tweede Wereldoorlog op De Peel op dinsdag 

21 september. Schrijver en oud ED-journalist Piet Snijders zet in deze lezing de schijnwerper op 
een aantal publicaties over WO II in de Peelregio. Met veel nieuwe informatie over ontdekkingen 

die recent gedaan zijn. De lezing van de Volksuniversiteit Helmond (VUH) wordt gehouden bij 
bibliotheek Helmond-Peel. 

Veel muziekliefhebbers, waaronder 
ook leden van de zangkoren in Hel-
mond, hebben de eerste repetities 
achter de rug en zijn na de zomerva-
kantie weer op hun trouwe repetitie-
plek te vinden. Voorzichtig denkend 
aan het eerstvolgende concert met 
publiek binnen de gestelde spelregels 
met betrekking tot corona zoals die 
nu gelden.

Voor het Helmonds Slavisch Koor 
een reden om nogmaals de aandacht 
te vestigen op het initiatief om in sep-
tember 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. Kennisma-
ken met muziek, zangtechniek, wat 
muziektheorie en naast Slavische 
muziek ook lichtklassieke werken 

zingen zit in het aanbod van 10 les-
sen, waarvoor een kleine financiële 
bijdrage wordt gevraagd.

De Slavische teksten worden met 
behulp van fonetisch schrift uitge-
legd en vormen voor de deelnemers 
geen belemmering om enthousiast 
aan de slag te gaan. Op het repertoire 
staan naast Slavische werken onder 
andere het Slavenkoor van Verdi, het 
bruiloftskoor uit Rusalka van Dvorak 
en Ave Verum van Mozart.

Start: maandag 27 september om 
19.00 uur in de Rembrandtzaal van 
Hotel Lambert aan de Kerkstraat in 
Helmond.
Meer informatie: 
www.helmondsslavischkoor.com
Aanmelden: 
info@helmondsslavischkoor.com

Helmonds Slavisch Koor 
start koorklas

HELMOND De vakanties zijn voorbij, de scholen zijn begon-
nen en langzaam komen de bekende routines van de mees-
te 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.

helmondpeel.op-shop.nl
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Doortje Noten-van Mulekom

Intens verdrietig zijn wij, nu wij afscheid hebben moeten nemen  
van ons mam, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

En toen werd het nog stiller....  

5 Nuenen, 10 september 1944 c Helmond, 12 september 2021

echtgenote van

Walter Noten a 

Doortje is in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA,  
Meanderlaan 1 te Helmond, waar u persoonlijk afscheid kunt  
nemen op vrijdag tussen 16.30 en 17.15 uur en op zaterdag tussen  
16.15 en 17.00 uur.

Graag hadden we samen met iedereen die zich betrokken voelt  
afscheid willen nemen van Doortje, helaas is dit door de huidige  
maatregelen niet mogelijk en nemen we afscheid in besloten kring.

Slegersstraat 106, 5706 AZ  Helmond

Helmond:

Helmond:

Helmond:

Nicky
Tessa en Roy, Zoë, Quinn 
Mila i 
Sandra
Joep i , Sjors i a 
Theo en Jolanda
Merlijn

hoe een vleesvarkensbedrijf werkt en neem een kijkje in

de nieuwe zichtstal

hoe er uit biogas van varkensmest stroom en warmte

wordt opgewekt en dat deze warmte gebruikt wordt om

de stallen bij de jongste varkens te verwarmen

hoe zonnepanelen voor 2.000 huishoudens energie

opwekken

Kom kijken en ervaar:

 

De Open Dag wordt volgens de geldende corona maatregelen

georganiseerd.

Meld aan via: www.zonneparkensomeren.nl/opendag

Op zaterdag 25 september

organiseren

Varkensbedrijf Driessen,

Greenlake Systems bv en

Zonneparken Someren

gezamenlijk

een Open Dag.

 

Maak kennis met onze

leveranciers, er zijn

marktkramen en leuke

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

VOOR NIEUWBOUW, UITBREIDING EN
RENOVATIE VAN UW WOONHUIS

• afrasteringen
• draaipoorten
• automatiseringen

• schuttingen
• schuifpoorten
• sierhekwerk

Hortsedijk 25
5708 HA Helmond
0492-842954

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

Vlierdensedijk 18
5705 CK  Helmond
0492-842954

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

Een hele discussie, maar als je in een land waar de meerderheid rechts 
rijdt, links gaat rijden, dan kom je gegarandeerd obstakels tegen.

Aanpassen aan de meerderheid daar kom je niet onderuit, of je moet 
het voor lief nemen en extra moeite blijven doen met bijv. 'testen', 

zonder te mopperen!

Advies: pas je een keer aan aan de meerderheid en 
help mee deze pandemie snel achter ons te laten.

't Lupke

Staat dit straks op elke publieke ingang?
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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

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

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS

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

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

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

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

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

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

‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

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

Yvonne, Valerie en Patricia van DELA

 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 

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 - Huwe-
lijk 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; Jan Wijnen 
vw sterfdag

Zondag 19 september 25e zondag door het jaar B 
09.30 uur Luciakerk - pastoor Scheepers Eerste Communie
Intenties: Jo van Vegchel-Wartenberg; Willemien Lammers- Verbakel; Toos 
van den Heuvel- van de Sande; Jan Keeren; Rosa Nguyen Thi Nghi
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 Con-
ny Merks-van Gessel; Pieter de Bok; Louis en Riek Maas-Welten.
11.30 uur Luciakerk - pastoor Scheepers Eerste Communie

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

Donderdag 23 september 
19.00 uur Luciakerk - pastoor Scheepers

Zaterdag 25 september
17.00 uur Helmond-West - pastoor Scheepers met een volwassenendoop
Intenties: Theo van Mullekom
19.00 uur Luciakerk - pastoor Scheepers
Intenties: Wilma van den Berg-Snijders vw trouwdag; Marian van den Bosch-Ra-
ijmakers; Rinus Raijmakers; Jantje Raijmakers; Joseph Kemper

Zondag 26 september 26e zondag door het jaar B 
09.30 uur Luciakerk - pastoor Scheepers Eerste Communie
Intenties: André de Bruijne; Annie van Lieshout vw verjaardag
11.00 uur Trudokerk - pastor Schallenberg
Intenties: Jan Reincke; Maria van den Berkmortel-Verbakel; Har-
ry Reloe; Frans van Santvoort; Ria van den Boom-Beniers; Jan Kuij-
pers; Piet van Neerven en Irma van Neerven-Harnisch, Beatrijs Hu-
nink-van Thiel, Bert van de Kerkhof, Petronella Visser-Snijders
11.30 uur Luciakerk - pastoor Scheepers Eerste Communie

www.damiaanhelmond.nl
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LEUK VOOR JEZELF OF JE TEAM, LAAT ZIEN DAT JE UIT HELMOND KOMT!

1 shirtkleur, 
1 (zelfde tekst) opdruk

€ 15.- per stuk

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

€ 10.- per stuk

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

€ 12.- per stuk

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

€ 9.- per stuk

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

€ 11.- per stuk

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

info@adcommunicatie.nl Wij accepteren de Helmondgift Cadeaubon!

Logo in FC:

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

Ma, 
ge bent mun

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

maar wit da...
Ik kei veul van

jaw hauw!

Logo in FC:

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

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

 

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

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

MONDKAPJES

Bestellen? Mail naar info@adcommunicatie.nl

MONDKAPJESMONDKAPJESMONDKAPJES

HELMOND-OOST Iedere maandag organiseert 
het HMC een Superkien in het TOV, Azalealaan te 
Helmond. Een totale geldprijzenpot van € 1500,-, 
waarvan een hoofdprijs van € 400,-. 
Tevens een loterij voor het winnen van 2 grote ge-
vulde levensmiddelenmanden en gratis kienkaar-
ten en/of mooie extra prijzen. Ook vindt er regel-
matig 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 be-
zoeken kan tot 1 oktober op de woensdagen tussen 
14 en 16 uur, op de zaterdagen tussen 12 en 16 uur 
en op de laatste zondag van de maand tussen 14 en 
16 uur. In de zijbeuken zijn ook de muurschilderin-
gen te bewonderen die vorig jaar zijn gerestaureerd 
door leerlingen van de schildersschool uit Boxtel.

RIJPELBERG Zaterdag 25 september is Repair-
cafe  Rijpelberg van 11.00 uur tot 14.00 uur geo-
pend. U kunt bij ons terecht voor gratis reparaties 
van onder andere huishoudelijke apparatuur, elek-
trische gereedschappen, video/audio, speelgoed, 
computers en fietsen. Alle Helmonders zijn wel-
kom! 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 dagen, 50 bands, 3 da-
gen genieten, gratis toegang. Kijk voor meer infor-
matie en de line-up op 
www.bluesroutehelmond.nl.

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

BINNENSTAD Martien van den Berkmortel 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 techniek. Bei-
den zijn al jaren verantwoordelijk voor het organi-
seren van de exposities in De Fonkel, na een lange 
periode starten ze nu op met eigen werk. Martien 
van den Berkmortel heeft al een lange schilder-
shistorie en al diverse exposities achter de rug. Zijn 
werk is heel divers en kleurrijk, onderwerpen 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 schilde-

rijen spelen kleuren en natuur een belangrijke rol. 
Beide schilders zijn in een groep actief met schilde-
ren in het hobbycentrum Het Baken in Helmond. 
De expositie in De Fonkel is te bezoeken tijdens de 
openingstijden van het wijkhuis, te vinden aan de 
Prins Karelstraat 123.

BRANDEVOORT/HELMOND-WEST/MIER-
LO-HOUT Repaircafé KBO-St. Lucia. Speciaal 
voor de wijken Brandevoort, Helmond-West en 
Mierlo-Hout, maar anderen kunnen/mogen ook 
gebruik maken van deze aangeboden faciliteit. Er 
zijn geen verplichtingen aan verbonden ongeacht 
waar u woont of status. U bent van harte welkom. 
Alle data onder voorbehoud!! Wij bieden onze dien-
sten aan in de Geseldonk op de onderstaande data 
en tijden. 
Openingstijden najaar 2021 in de Geseldonk: 

Zaterdag 18 september 11.00 tot 15.00 uur 
Donderdag 30 september 13.00 tot 16.00 uur 
Donderdag 14 oktober 13.00 tot 15.00 uur 
Donderdag 28 oktober 13.00 tot 16.00 uur 
Donderdag 11 november 13.00 tot 16.00 uur 
Zaterdag 27 november 11.00 tot 15.00 uur 
Zaterdag 11 december 11.00 tot 15.00 uur 
Donderdag 23 december 13.00 tot 15.00 uur 
Donderdag 6 januari (2022) 13.00 tot 16.00 uur 

Repareren? Héééél slim. Het repaircafé KBO-St. 
Lucia is de organisatie die het mogelijk maak uw 
defecte spulletjes te laten repareren. Alle gebruiks-
artikelen die verplaatsbaar zijn per fiets of simpel 
transportmiddel zijn acceptabel en zullen in behan-
deling worden genomen. Wij repareren naar ons 
vermogen en kennis elektrische– en elektronische 
apparaten, speelgoed, naaimachines, gereedschap, 

kleding(reparaties), kinderspeelgoed, slijpen klein 
gereedschap en scharen/messen, fietsen en ander 
klein materieel. Om uw artikel ter reparatie aan te 
bieden, kunt u terecht op eerder genoemde data 
in het gemeenschapshuis, Cederhoutstraat 44 
te Helmond. U kunt ook contact opnemen op het 
hieronder genoemde adres: 

Coördinator Repaircafé KBO – St. Lucia 
Adriaan van Veggel 
Louwerserf 14, 5706 JH HELMOND 
Telefoon 0492 – 841 112 
Mobiel: 06 – 28 08 54 61 
Email: repaircafe@kbo-stlucia.nl 
Wij, de vrijwilligers van ons repaircafé, heten u van 
harte welkom!

BROUWHUIS: Op zaterdag 2 oktober van 11:00 
- 15:00 uur viert Leger des Heils Perron 3 haar 
vijfjarig jubileum. Tijdens deze inloopdag is onze 
buurthuiskamer en tweedehandskledingwinkel 
open. Het belooft een feestelijke dag te worden 
voor jong en oud. Voor de kinderen zijn er sport- 
en spelactiviteiten en kunnen er cupcakes worden 
versierd. Leger des Heils Perron 3 is te vinden aan 
de Overloop 48a, telefoon 0492 – 441 093.

MIERLO-HOUT Wijkvereniging De Akkers (Mier-
lo-Hout) organiseert op zondag 19 september 
aanstaande van 11.00 - 14.00 uur een wijkmarkt/
garagesale. De kinderen uit de wijk verkopen onder 
andere hun speelgoed, zelfgemaakte lekkernijen en 
handmade sieraden op het veld aan de Ten Snep-
penscoet. Door de wijk zullen diverse bewoners 
hun spullen te koop aanbieden op de eigen oprit. 
Middels een route kunt u de deelnemende bewo-
ners bezoeken.

www.facebook.com/repaircaferijpelberg
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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
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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.  
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DIVERSEN TE KOOP

CURSUS

Rolluiken, luifels, vloerbedekking, 
lamellen, (rol)gordijnen, jaloeziën, etc. Zeer 

concurrerende prijzen. Gratis meten en 
prijsopgaaf. Willie’s stoffering, Braaksestraat 

10, Helmond, T: (0492) 535901 VW Polo 1.4 Comfort AUTOMAAT DSG.
Kenteken -- JVB 1. KM 63500.

Trekhaak. APK 09-2022.
Info 06-44204210

Bieding vanaf € 7500,-

NIEUW Cursus aquarelleren op dinsdagmiddag. 
Informatie www.atelier-overhorst.nl

Tel: 0492-525451

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

tel. 0492-510855  
www.ikgeefeenfeestje.nl

KACHELHOUT, BRIKETTEN, 
PELLETKORRELS,  AANMAAKHOUT, 

GRILHOUTSKOOL,  
AANMAAKBLOKJES, ENZ. 

TEL.:06-14992150

65+er KLUSSER  /  
STYLIST

v HUIS  /  TUIN  en 
INTERIEUR

timmer / schilder / 
behangwerk

ook, metsel- en 
lijmtegelwerk

terrasreiniging en   
straatwerk

voor woon- en      
bedrijfsruimtes

info 06 11 44 12 57

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

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

06-13208306. www.vdrijt-inboedels.nl
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25% KORTING
op het gehele assortiment in de winkel.

ALLEEN 18 SEPTEMBER 2021
(zolang de voorraad strekt)

haircombi
Haarproducten Drogisterij producten Nagelproducten en Schoonheidsproducten, Kappersbenodigheden

Mierloseweg 19 • 5707 AB Helmond • T 0492-550982 • www.haircombi.nl • www.subtil.nl

EMERA CBD HAIRCARE • CND NAILS • FRAMAR • GA.MA ITALY • HAIRGUM • L’ORÉAL PARIS • MACADAMIA 
SUBTIL • MARC INBANE NATURAL TANNING SPRAY • WELLA • SEBASTIAN • MARRAKESH HAIR • OLAPLEX • SEXYHAIR


